ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea predării temporare în administrarea Consiliului Local
al Comunei Hopârta a unui tronson din drumul județean DJ 107 E:
Aiud (DN1) - Ciumbrud - Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ 107D),
aflat în intravilanul localității Hopârta, în vederea realizării de lucrări
de reparare, întreţinere, reabilitare și modernizare

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna mai 2021;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea predării temporare în
administrarea Consiliului Local al Comunei Hopârta a unui tronson din drumul județean DJ 107
E: Aiud (DN1) - Ciumbrud - Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ 107D), aflate
în intravilanul localității Hopârta, în vederea realizării de lucrări de reparare, întreţinere,
reabilitare și modernizare;
- adresa nr. 1201/31 martie 2021 a Consiliului Local al Comunei Hopârta, înregistrată la
registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 7689/2 aprilie 2021.
Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Comunei Hopârta nr. 16/30
martie 2021 privind încuviințarea cererii adresate Consiliului Județean Alba pentru aprobarea
preluării temporare în administrarea Consiliului Local Hopârta a unui tronson din drumul
județean DJ 107 E: Aiud (DN1) - Ciumbrud - Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă
(DJ 107D), în vederea realizării de lucrări de modernizare.
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. c, art. 297 și urm. din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 11, art. 22 și art. 221 alin. 3 - 4 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 861 alin. 3, art. 867 - 870 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 290/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 2/1968 privind
organizarea administrativă a teritoriului României;
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 predarea temporară în administrarea Consiliului Local al Comunei
Hopârta, a unui tronson din drumul județean DJ 107 E: Aiud (DN1) - Ciumbrud - Băgău Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ 107D), aflat în intravilanul localității Hopârta, în
vederea realizării unor lucrări de reparare, întreţinere, reabilitare și modernizare, identificat
conform anexei nr. 1 - parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Consiliul Județean Alba își exprimă acordul cu privire la lucrările de reparare,
întreţinere, reabilitare și modernizare.
Art. 3. Se aprobă Modelul Contractului - cadru de administrare care se va încheia între
UAT - Judeţul Alba prin Consiliul Județean Alba și UAT - Comuna Hopârta prin Consiliul Local
al Comunei Hopârta, conform anexei nr. 2 - parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. După recepţia finală a lucrărilor de reparare, întreţinere, reabilitare și modernizare,
precum și a perioadei de monitorizare, tronsonul din drumul județean menționat la art. 1
se retransmite UAT - Judeţul Alba prin Consiliul Județean Alba.
Art. 5. Predarea, respectiv preluarea, tronsonului din drumul județean DJ 107E
menționat la art. 1 se va face pe bază de Protocol de predare - primire, încheiat atât la predarea
către Consiliul Local al Comunei Hopârta, cât și la preluarea de către Consiliul Județean Alba,
după recepția finală a lucrărilor de reparare, întreţinere, reabilitare și modernizare și împlinirea
perioadei de monitorizare.
Art. 6. Președintele Consiliului Judeţean Alba, prin Direcția gestionarea patrimoniului,
Direcţia dezvoltare şi bugete și Direcția juridică şi administraţie publică din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Alba, va aduce 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 și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba,
Consiliului local al Comunei Hopârta, Direcției juridică şi administraţie publică, Direcției
gestionarea patrimoniului şi Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 101
Alba Iulia, 22 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
următoarele comisii de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 1 - Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală,
prognoze şi strategii
Comisia de specialitate nr. 2 - Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism,
investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului

Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 101/22 aprilie 2021

Datele de identificare
ale tronsonului de drum din drumul județean DJ 107 E:
Aiud (DN1) - Ciumbrud - Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ 107D)
care se predă temporar în administrarea Consiliului Local al Comunei Hopârta

Indicativ

Denumirea
drumului

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

Drum
judeţean

Localizare

Poziţie
kilometrică

Lungime
km

Intravilan
Comuna Hopârta

Km 15+000 –
16+900

1,900

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

Secretar General:
Vasile BUMBU

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

Secretarul comisiei: Andreea Maria BABIN
Radu Octavian NEAG

Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 101/22 aprilie 2021
MODEL
CONTRACT CADRU DE ADMINISTRARE
Capitolul I - Părţile contractante
Art. 1. Părţile contractante
UAT - Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba, cu sediul în Municipiul Alba
Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 1, Judeţul Alba, telefon 0258/813380, fax 0258/813325,
reprezentat de domnul Ion DUMITREL - Preşedinte, în calitate de titular al dreptului de
proprietate publică
și
UAT - Comuna Hopârta prin Consiliul Local al Comunei Hopârta, cu sediul în
localitatea Hopârta, strada ….., nr….., telefon ……….., fax……………., reprezentat de
domnul ……….. - Primar,
au convenit încheierea prezentului contract, cu respectarea următoarelor clauze:
Capitolul II - Temeiul legal al contractului
Art. 2. Prezentul contract are următorul temei legal:
- art. 136 din Constituţia României, republicată;
- art. 861 alin. 3, art. 867 - 870 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
- art. 173 alin. 1 lit. c, art. 297 și urm. din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 22 și art. 221 O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr……./… mai 2021 privind aprobarea predării
temporare în administrarea Consiliul Local al Comunei Hopârta a unui tronson din drumul
județean DJ 107 E: Aiud (DN1) - Ciumbrud - Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă
(DJ 107D), aflat în intravilanul localității Hopârta, în vederea realizării de lucrări de
reparare, întreţinere, reabilitare și modernizare.
- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Hopârta nr. 16/30 martie 2021 privind
încuviințarea cererii adresate Consiliului Județean Alba pentru aprobarea preluării temporare
în administrarea Consiliului Local Hopârta a unui tronson din drumul județean DJ 107 E: Aiud
(DN1) - Ciumbrud - Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ 107D), în vederea
realizării de lucrări de modernizare.
Capitolul III – Obiectul contractului
Art. 3. (1) Constituirea dreptului de administrare asupra imobilului - tronson din
drumul județean DJ 107 E: Aiud (DN1) - Ciumbrud - Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta - Vama
Seacă (DJ 107D), proprietate publică a UAT - Județului Alba, situat în intravilanul
localității Hopârta, identificat astfel: tronson din DJ 107E situat între pozițiile kilometrice km
15+000 - 16+900, cu destinaţia de drum județean.
(2) Predarea–preluarea imobilului s-a făcut pe baza protocolului de predare
- primire încheiat între proprietar şi administrator, înregistrat cu nr. …………din…………...
(3) Valoarea de inventar a bunului imobil este de: .................. lei.
Capitolul IV – Durata contractului
Art. 4. Dreptul de administrare se constituie pe perioadă cuprinsă între data predării către
Consiliul Local al Comunei Hopârta și data preluării de către Consiliul Județean Alba, după
recepția finală a lucrărilor de reparare, întreţinere, reabilitare și modernizare, precum și a
perioadei de monitorizare, a tronsonului identificat la art. 3 alin. 1.
Capitolul V – Drepturile şi obligaţiile părţilor
Art. 5. Drepturile proprietarului:
(1) să verifice dacă utilizarea imobilului este făcută în conformitate cu prevederile
contractului de administrare;

(2) să controleze modul de exercitare a dreptului de administrare, respectiv, să
urmărească modul în care administratorul îşi îndeplineşte obligațiile stabilite prin contract;
(3) să revoce dreptul de administrare, dacă interesul public o impune sau dacă
administratorul nu-şi respectă obligaţiile prevăzute în prezentul contract.
Art. 6. Drepturile administratorului:
(1) să folosească și să dispună în mod direct de bunul imobil în condiţiile stabilite de
lege şi de actul de constituire a dreptului de administrare;
(2) să i se asigure folosinţa asupra imobilului pe toată durata contractului de
administrare, conform destinației acestuia.
Art. 7. Obligaţiile proprietarului:
(1) să asigure folosința asupra imobilului pe toată durata contractului de administrare,
conform destinaţiei acestuia;
(2) să controleze periodic, modul în care este folosit şi întreţinut imobilul, cu
respectarea destinaţiei stabilite prin contract;
(3) să preia imobilul, liber de sarcini, la încetarea în orice mod a contractului de
administrare.
Art. 8. Obligaţiile administratorului
(1) să folosească imobilul care face obiectul contractului cu respectarea destinaţiei
acestuia;
(2) să menţină destinaţia imobilului şi să nu o schimbe fără aprobarea proprietarului;
(3) să efectueze lucrări de amenajare, întreţinere, reparaţii sau înlocuire a elementelor de
construcţii şi instalaţii din folosinţa exclusivă, dacă este cazul, precum şi să repare sau să
înlocuiască la timp elementele de construcţii şi instalaţii deteriorate, astfel încât să nu aducă
prejudicii proprietarului;
(4) să întreţină imobilul ca un bun proprietar şi să obţină toate autorizaţiile sau avizele
prevăzute de lege în vederea bunei funcţionări;
(5) să păstreze în bune condiţii bunul încredinţat, precum şi accesoriile acestuia, să
nu le degradeze sau deterioreze, pe toată durata administrării, în caz contrar obligându-se să
răspundă de distrugerea totală sau parţială a acestora;
(6) să nu dezmembreze imobilul fără aprobarea proprietarului sau să instituie sarcini
sau servituţi asupra acestuia;
(7) să permită accesul proprietarului pentru a controla starea acestuia şi folosirea sa,
potrivit destinaţiei stabilite prin contract;
(8) să restituie imobilul la data încetării din orice cauză a contractului de
administrare;
(9) în cazul efectuării de reparaţii capitale sau curente la bunul primit în administrare,
proprietarul poate desemna un specialist pentru verificarea execuției lucrărilor, întocmind în
acest sens un punct de vedere cu privire la cantitatea si calitatea lucrărilor executate;
(10) să nu modifice traseul drumului şi să nu impună restricţii de circulaţie fără acordul
proprietarului drumului;
(11) să respecte normele de proiectare şi de execuţie cel puţin pentru categoria drumului
care a fost preluat;
(12) să aibă acordul prealabil de la administratorul iniţial al drumului privind proiectul
pentru reabilitare sau modernizare;
(13) să asigure serviciile de deszăpezire pe perioada de iarnă pe tronsonul de drum care
face obiectul prezentului contract;
(14) să realizeze, cu avizul administratorului iniţial al drumului, autorizarea
amplasamentelor şi/sau acceselor la zona drumului;
(15) să nu modifice încadrarea drumului din punctul de vedere al capacităţii portante, fără
acordul administratorului iniţial al drumului.
Capitolul VI - Stingerea dreptului de administrare
Art. 9. Dreptul de administrare încetează:
(1) Când încetează dreptul de proprietate publică;
(2) Prin acordul de voinţă al părţilor;
(3) Prin actul de revocare emis, în condiţiile legii, de către autoritatea care l-a constituit:
a.) dacă interesul public o impune;
b.) ca sancţiune, în situaţia în care administratorul nu-şi exercită drepturile şi

nu-şi execută obligaţiile rezultate din actul de constituire a dreptului de administrare.
Capitolul VII - Răspunderea părţilor
Art. 10. Pentru nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, partea în culpă
datorează celeilalte părţi daune, care se vor determina în funcţie de prejudiciul produs, evaluat
prin expertiză.
Art. 11. Titularul dreptului de administrare răspunde faţă de proprietar, în condiţiile legii,
în solidar cu persoana desemnată să administreze bunul imobil, pentru daunele produse prin
nerespectarea obligaţiilor prevăzute în contractul de administrare, precum şi în actele normative
referitoare la dreptul de administrare a bunurilor proprietate publică.
Capitolul VIII - Forţa majoră
Art. 12. Forţa majoră apără de răspundere în condiţiile prevăzute de lege.
Capitolul IX - Litigii
Art. 13. Litigiile care decurg din prezentul contract se vor soluţiona pe cale amiabilă,
inclusiv prin mediere. În cazul în care nu se ajunge la înţelegere, litigiul va fi soluţionat de
instanţa competentă.
Art. 14. Apărarea în justiţie a dreptului de administrare revine titularului dreptului.
Acţiunea confesorie de superficie poate fi intentată împotriva oricărei persoane care împiedică
exercitarea dreptului de administrare.
Art. 15. În litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bunului încredinţat,
administratorul va arăta instanţei de judecată că UAT - Judeţul Alba este titularul dreptului de
proprietate publică.
Capitolul X - Dispoziţii finale
Art. 16. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi.
Art. 17. Modificarea sau completarea prezentului contract se poate efectua cu acordul
părţilor, prin act adiţional, în condiţiile legii.
Art. 18. Anexele şi actele adiţionale fac parte integrantă din contract.
Art. 19. Prezentul contract s-a încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru
fiecare parte.
Art. 20. Prezentul contract a fost încheiat azi …………………….
UAT Judeţul Alba,
UAT Comuna Hopârta
prin Consiliul Judeţean Alba
prin Consiliul Local al Comunei Hopârta
Preşedinte:
Ion DUMITREL
..........................
Vicepreședinte:
Marius Nicolae HAȚEGAN
…….……
Director executiv :
Florin Marian AITAI
..............…
Director executiv :
Ioan BODEA
……………………..
Director executiv:
Liliana NEGRUȚ
………………
Vizat,
C.F.P.
………………
Vizat,
Consilier juridic:
……………….....
Întocmit,
Radu Octavian Neag

Primar:
……………….

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 9301/22 aprilie 2021

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea predării temporare în administrarea
Consiliului Local al Comunei Hopârta a unui tronson din drumul județean DJ 107 E:
Aiud (DN1) - Ciumbrud - Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ 107D),
aflat în intravilanul localității Hopârta, în vederea realizării de lucrări
de reparare, întreţinere, reabilitare și modernizare

I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează predarea temporară în administrarea
Consiliul Local al Comunei Hopârta a unui tronson din drumul județean DJ 107 E: Aiud (DN1) Ciumbrud - Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ 107D), aflate în intravilanul
localității Hopârta, în vederea realizării de lucrări de reparare, întreţinere, reabilitare și
modernizare.
II. Descrierea situaţiei actuale
Prin Hotărârea nr. 16/30 martie 2021, Consiliul Local al Comunei Hopârta solicită
preluarea temporară în administrare a unui tronson din drumul județean DJ 107 E: Aiud (DN1) Ciumbrud - Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ 107D), aflat în intravilanul
localității Hopârta – sat aparţinător al Comunei Hopârta, în vederea realizării unor lucrări de
reparare, întreţinere, reabilitare și modernizare.
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
circulaţiei rutiere în condiţii de siguranţă şi confort, asigurarea circulaţiei între oraşe şi municipii,
precum şi între acestea şi reşedinţele de comună.
Sectoarele de drum județean situate în intravilanul localităţilor se suprapun, în general cu
străzi ale localităților rurale. Situație similară se regăsește și pe DJ 107 E: Aiud (DN1) Ciumbrud - Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ 107D). Conform Inventarului
bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, drumul județean DJ 107 E: Aiud
(DN1) - Ciumbrud - Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ 107D) se află cuprins
în domeniul public al Județului Alba, la poziția cu nr. crt. 50, având lungimea de 22,375 km.
Starea tehnică generală a spațiilor adiacente străzilor, implicit a tronsonului din drumului
județean DJ 107 E: Aiud (DN1) - Ciumbrud - Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă
(DJ 107D), respectiv trotuarele, acostamentele, șanțurile și rigolele din localitatea Hopârta,
denotă o degradare continuă, acestea neîndeplinind condițiile minime de confort și siguranță a
circulației rutiere și pietonale impuse de normele naționale și internaționale în vigoare.
În consecință și în conformitate cu art. 22^1 alin. 3 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul
drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede „pentru
realizarea de lucrări de reabilitare sau modernizare, sectoarele de drum situate în intravilanul
unor localităţi pot fi preluate temporar în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale,
la solicitarea acestora, cu acordul administratorului drumului”, Consiliul local al comunei
Hopârta poate prelua în administrare, temporar, tronsonul din drumul județean DJ 107 E: Aiud
(DN1) - Ciumbrud - Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ 107D), aflat în
intravilanul localității Hopârta în vederea realizării unor lucrări de modernizare.
III. Reglementări anterioare
Nu este cazul.

IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. c, art. 297 și urm. din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 11, art. 22 și art. 221 alin. 3 și alin. 4 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul
drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 861 alin. 3, art. 867 - 870 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 290/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 2/1968 privind
organizarea administrativă a teritoriului României;
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
Hotărârea Consiliului Local al comunei Hopârta nr. 16/30 martie 2021 privind
încuviințarea cererii adresate Consiliului Județean Alba pentru aprobarea preluării temporare
în administrarea Consiliului Local Hopârta a unui tronson din drumul județean DJ 107 E: Aiud
(DN1) - Ciumbrud - Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ 107D), în vederea
realizării de lucrări de modernizare.
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. 101 din 22 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. 9302/22 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 aprobarea predării temporare în administrarea Consiliului Local
al Comunei Hopârta a unui tronson din drumul județean DJ 107 E:
Aiud (DN1) - Ciumbrud - Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ 107D),
aflat în intravilanul localității Hopârta, în vederea realizării de lucrări
de reparare, întreţinere, reabilitare și modernizare
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 13 mai 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 27 mai 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 101/22 aprilie 2021 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea predării temporare în
administrarea Consiliul Local al Comunei Hopârta a unui tronson din drumul județean DJ 107 E:
Aiud (DN1) - Ciumbrud - Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ 107D), aflate în
intravilanul localității Hopârta, în vederea realizării de lucrări de reparare, întreţinere, reabilitare
și modernizare;
- adresa nr. 1201/31 martie 2021 a Consiliului Local al Comunei Hopârta, înregistrată la
registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 7689/2 aprilie 2021.
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Hopârta nr. 16/30 martie 2021 privind
încuviințarea cererii adresate Consiliului Județean Alba pentru aprobarea preluării temporare
în administrarea Consiliului Local Hopârta a unui tronson din drumul județean DJ 107 E: Aiud
(DN1) - Ciumbrud - Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ 107D), în vederea
realizării de modernizare.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 9504 / 26 aprilie 2021
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea predării temporare în administrarea Consiliul
Local al Comunei Hopârta a unui tronson din drumul județean DJ 107 E: Aiud (DN1) Ciumbrud - Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ 107D), aflat în
intravilanul localității Hopârta, în vederea realizării de lucrări de reparare, întreţinere,
reabilitare și modernizare
Proiectul de act administrativ inițiat vizează predarea temporară în administrarea
Consiliul Local al Comunei Hopârta a unui tronson din drumul județean DJ 107 E: Aiud (DN1) Ciumbrud - Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ 107D), aflate în intravilanul
localității Hopârta, sat aparținător UAT Comuna Hopârta, în vederea realizării de lucrări de
reparare, întreţinere, reabilitare și modernizare.
Conform art. 173 lit. c din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare, consiliul judeţean asigură potrivit competenţelor sale şi în
condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind
infrastructura alcătuită din podurile şi drumurile publice. Aceste atribuţii ale consiliului judeţean
intră în sfera de dezvoltare economico-socială a judeţului.
Conform O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, drumurile de interes judeţean fac parte din proprietatea publică a
judeţului şi cuprind drumurile judeţene, care asigură legătura între:
a) reşedinţele de judeţ cu municipiile, cu oraşele, cu reşedinţele de comună, cu staţiunile
balneoclimaterice şi turistice, cu porturile şi aeroporturile, cu obiectivele importante legate de
apărarea ţării şi cu obiectivele istorice importante;
b) oraşe şi municipii, precum şi între acestea şi reşedinţele de comună;
c) reşedinţe de comună.
Consiliul Local al comunei Hopârta solicită, prin Hotărârea nr. 16/2021, preluarea
temporară în administrare a unui tronson din drumul județean DJ 107 E: Aiud (DN1) - Ciumbrud
- Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ 107D), aflat în intravilanul localității
Hopârta, în vederea realizării unor lucrări de reparare, întreţinere, reabilitare și modernizare.
Conform art. 11 alin 1 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, „drumurile de interes naţional, judeţene şi comunale îşi
păstrează categoria funcţională din care fac parte şi sunt considerate continue şi atunci când
traversează localităţile, servind totodată şi ca străzi”, în consecință tronsonul de drum județean
DJ 107E, care traversează intravilanul localității Hopârta își păstrează categoria funcțională de
drum județean, dar, în același timp deservește și ca stradă.
În conformitate cu art. 22^1 alin. 3 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede „pentru realizarea de lucrări
de reabilitare sau modernizare, sectoarele de drum situate în intravilanul unor localităţi pot fi
preluate temporar în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale, la solicitarea
acestora, cu acordul administratorului drumului”, Consiliul local al comunei Hopârta poate
prelua în administrare, temporar, tronsonul din drumul județean DJ 107 E: Aiud (DN1) Ciumbrud - Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ 107D), aflat în intravilanul
localității Hopârta în vederea realizării unor lucrări de modernizare.
Tronsonul de drum județean care se predă temporar Consiliului local al comunei Hopârta
este situat în intravilanul localității Hopârta și este cuprins între km 15+000 - 16+900, în
lungime de 1,900 km.
Conform prevederilor art. 22^1 alin. 4 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul local al comunei Hopârta are
obligaţia respectării următoarelor condiţii: să nu modifice traseul drumului şi să nu impună
restricţii de circulaţie fără acordul administratorului iniţial al drumului; să respecte normele de
proiectare şi de execuţie, cel puţin pentru categoria drumului care a fost preluat; să aibă acordul
prealabil de la administratorul iniţial al drumului privind proiectul pentru reabilitare sau
modernizare; … să realizeze, cu avizul administratorului iniţial al drumului, autorizarea

amplasamentelor şi/sau acceselor la zona drumului; să nu modifice încadrarea drumului din
punctul de vedere al capacităţii portante, fără acordul administratorului iniţial al drumului.
Conform prevederilor art. 22^1 alin. 7 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede că „la recepţia lucrărilor vor
fi cooptaţi ca membri şi reprezentanţi ai administratorului iniţial al drumului, care urmează să
preia în administrare sectorul de drum”, din comisia de recepție a lucrărilor de reparare,
întreţinere, reabilitare și modernizare a tronsonului de drum județean identificat mai sus, vor face
parte și reprezentanți ai Consiliului Județean Alba.
Conform prevederilor art. 22^1 alin. 8 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede că „după recepţia finală a
lucrărilor, sectoarele de drum se retransmit administratorului sau autorităţilor administraţiei
publice locale de care au aparţinut”, după recepția finală a lucrărilor de reabilitare și modernizare
a tronsonului de drum județean identificat mai sus, acest tronson va reveni în administrarea
Consiliului Județean Alba.
Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) și art. 297 și urm. din
Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, prin proiectul de hotărâre inițiat de președintele Consiliului Județean Alba se va
aproba predarea temporară în administrarea Consiliul Local al Comunei Hopârta a unui tronson
din drumul județean DJ 107 E: Aiud (DN1) – Ciumbrud – Băgău – Lopadea Nouă – Hopârta –
Vama Seacă (DJ 107D), aflate în intravilanul localității Hopârta, sat aparținător UAT Comuna
Hopârta, în vederea realizării de lucrări de reparare, întreţinere, reabilitare și modernizare.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA

Șef serviciu,
Paul Silviu TODORAN

Întocmit, Radu Octavian NEAG

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea predării temporare în administrarea Consiliului Local
al Comunei Vințu de Jos a unui tronson din drumul județean DJ 107C:
DJ 107 (Teleac) - Drâmbar - Şeuşa - Ciugud - Dumbrava - Oarda - Vinţu de Jos - DN 7,
aflat în intravilanul localității Vințu de Jos, în vederea realizării de lucrări
de reparare, întreţinere, reabilitare și modernizare

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna mai2021;
Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea
predării temporare în administrarea Consiliului Local al Comunei Vințu de Jos a unui tronson
din drumul județean DJ 107C: DJ 107 (Teleac) - Drâmbar - Şeuşa - Ciugud - Dumbrava - Oarda
- Vinţu de Jos - DN 7, aflate în intravilanul localității Vințu de Jos, în vederea realizării de
lucrări de reparare, întreţinere, reabilitare și modernizare;
Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Comunei Vințu de Jos nr.
21/31 martie 2021 privind încuviințarea cererii adresate Consiliului Județean Alba pentru
aprobarea preluării temporare în administrarea Consiliului Local Vințu de Jos a unui tronson
din drumul județean DJ 107C: DJ 107 (Teleac) - Drâmbar - Şeuşa - Ciugud - Dumbrava Oarda - Vinţu de Jos - DN 7, în vederea realizării de lucrări de reparare, întreţinere și
modernizare.
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. c, art. 297 și urm. din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 11, art. 22 și art. 221 alin. 3 și alin. 4 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul
drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 861 alin. 3, art. 867 - 870 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 290/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 2/1968 privind
organizarea administrativă a teritoriului României;
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 predarea temporară în administrarea Consiliului Local al Comunei
Vințu de Jos, a unui tronson din drumul județean DJ 107C: DJ 107 (Teleac) - Drâmbar - Şeuşa Ciugud - Dumbrava - Oarda - Vinţu de Jos - DN 7, aflat în intravilanul localității Vințu de Jos, în
vederea realizării unor lucrări de reparare, întreţinere, reabilitare și modernizare, identificat
conform anexei nr. 1 - parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Consiliul Județean Alba își exprimă acordul cu privire la lucrările de reparare,
întreţinere, reabilitare și modernizare.
Art. 3. Se aprobă Modelul Contractului - cadru de administrare care se va încheia între
UAT - Judeţul Alba prin Consiliul Județean Alba și UAT - Comuna Vințu de Jos prin Consiliul
Local al Comunei Vințu de Jos, conform anexei nr. 2 - parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. După recepţia finală a lucrărilor de reparare, întreţinere, reabilitare și modernizare,
precum și a perioadei de monitorizare, tronsonul din drumul județean menționat la art. 1
se retransmite UAT - Judeţul Alba prin Consiliul Județean Alba.

Art. 5. Predarea, respectiv preluarea, tronsonului din drumul județean DJ 107C
menționat la art. 1 se va face pe bază de Protocol de predare - primire, încheiat atât la predarea
către Consiliul Local al Comunei Vințu de Jos, cât și la preluarea de către Consiliul Județean
Alba, după recepția finală a lucrărilor de reparare, întreţinere, reabilitare și modernizare și
împlinirea perioadei de monitorizare.
Art. 6. Președintele Consiliului Judeţean Alba, prin Direcția gestionarea patrimoniului,
Direcţia dezvoltare şi bugete și Direcția juridică şi administraţie publică din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Alba, va aduce 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 și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba,
Consiliului local al Comunei Vințu de Jos, Direcției juridică şi administraţie publică, Direcției
gestionarea patrimoniului şi Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 102
Alba Iulia, 22 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
următoarele comisii de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 1 - Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală,
prognoze şi strategii
Comisia de specialitate nr. 2 - Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism,
investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului

Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 102/22 aprilie 2021

Datele de identificare
ale tronsonului de drum din drumul județean DJ 107C:
DJ 107 (Teleac) - Drâmbar - Şeuşa - Ciugud - Dumbrava - Oarda - Vinţu de Jos - DN 7
care se predă temporar în administrarea Consiliului Local al Comunei Vințu de Jos

Indicativ

Denumirea
drumului

DJ 107C: DJ 107
(Teleac) Drâmbar - Şeuşa Ciugud Dumbrava Oarda - Vinţu de
Jos - DN 7

Drum
judeţean

Localizare

Poziţie
kilometrică

Lungime
km

Intravilan
localitate Vințu
de Jos

Km 14+615 –
17+565

2,950

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

Secretar General:
Vasile BUMBU

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

Secretarul comisiei: Andreea Maria BABIN
Radu Octavian NEAG

Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 102/22 aprilie 2021
MODEL
CONTRACT CADRU DE ADMINISTRARE
Capitolul I - Părţile contractante
Art. 1. Părţile contractante
UAT - Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba, cu sediul în Municipiul Alba
Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 1, Judeţul Alba, telefon 0258/813380, fax 0258/813325,
reprezentat de domnul Ion DUMITREL - Preşedinte, în calitate de titular al dreptului de
proprietate publică
și
UAT - Comuna Vințu de Jos prin Consiliul Local al Comunei Vințu de Jos, cu sediul
în localitatea Vințu de Jos, strada ….., nr….., telefon ……….., fax……………., reprezentat
de domnul ……….. - Primar,
au convenit încheierea prezentului contract, cu respectarea următoarelor clauze:
Capitolul II - Temeiul legal al contractului
Art. 2. Prezentul contract are următorul temei legal:
- art. 136 din Constituţia României, republicată;
- art. 861 alin. 3, art. 867 - 870 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
- art. 173 alin. 1 lit. c, art. 297 și urm. din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 22 și art. 221 O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr……./… mai 2021 privind aprobarea predării
temporare în administrarea Consiliul Local al Comunei Vințu de Jos a unui tronson din drumul
județean DJ 107C: DJ 107 (Teleac) - Drâmbar - Şeuşa - Ciugud - Dumbrava - Oarda - Vinţu de
Jos - DN 7, aflat în intravilanul localității Vințu de Jos, în vederea realizării de lucrări de
reparare, întreţinere, reabilitare și modernizare.
- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vințu de Jos nr. 21/31 martie 2021 privind
încuviințarea cererii adresate Consiliului Județean Alba pentru aprobarea preluării temporare
în administrarea Consiliului Local Vințu de Jos a unui tronson din drumul județean DJ 107C:
DJ 107 (Teleac) - Drâmbar - Şeuşa - Ciugud - Dumbrava - Oarda - Vinţu de Jos - DN 7, în
vederea realizării de lucrări de reparare, întreţinere și modernizare.
Capitolul III - Obiectul contractului
Art. 3. (1) Constituirea dreptului de administrare asupra imobilului - tronson din
drumul județean DJ 107C: DJ 107 (Teleac) - Drâmbar - Şeuşa - Ciugud - Dumbrava - Oarda Vinţu de Jos - DN 7, proprietate publică a UAT - Județului Alba, situat în intravilanul
localității Vințu de Jos, identificat astfel: tronson din DJ 107C situat între pozițiile kilometrice
km 14+615 - 17+565, cu destinaţia de drum județean.
(2) Predarea-preluarea imobilului s-a făcut pe baza protocolului de predare
- primire încheiat între proprietar şi administrator, înregistrat cu nr. …………din…………...
(3) Valoarea de inventar a bunului imobil este de: .................. lei.
Capitolul IV - Durata contractului
Art. 4. Dreptul de administrare se constituie pe perioadă cuprinsă între data predării către
Consiliul Local al Comunei Vințu de Jos și data preluării de către Consiliul Județean Alba, după
recepția finală a lucrărilor de reparare, întreţinere, reabilitare și modernizare, precum și a
perioadei de monitorizare, a tronsonului identificat la art. 3 alin. 1.
Capitolul V - Drepturile şi obligaţiile părţilor
Art. 5. Drepturile proprietarului:
(1) să verifice dacă utilizarea imobilului este făcută în conformitate cu prevederile
contractului de administrare;

(2) să controleze modul de exercitare a dreptului de administrare, respectiv, să
urmărească modul în care administratorul îşi îndeplineşte obligațiile stabilite prin contract;
(3) să revoce dreptul de administrare, dacă interesul public o impune sau dacă
administratorul nu-şi respectă obligaţiile prevăzute în prezentul contract.
Art. 6. Drepturile administratorului:
(1) să folosească și să dispună în mod direct de bunul imobil în condiţiile stabilite de
lege şi de actul de constituire a dreptului de administrare;
(2) să i se asigure folosinţa asupra imobilului pe toată durata contractului de
administrare, conform destinației acestuia.
Art. 7. Obligaţiile proprietarului:
(1) să asigure folosința asupra imobilului pe toată durata contractului de administrare,
conform destinaţiei acestuia;
(2) să controleze periodic, modul în care este folosit şi întreţinut imobilul, cu
respectarea destinaţiei stabilite prin contract;
(3) să preia imobilul, liber de sarcini, la încetarea în orice mod a contractului de
administrare.
Art. 8. Obligaţiile administratorului
(1) să folosească imobilul care face obiectul contractului cu respectarea destinaţiei
acestuia;
(2) să menţină destinaţia imobilului şi să nu o schimbe fără aprobarea proprietarului;
(3) să efectueze lucrări de amenajare, întreţinere, reparaţii sau înlocuire a elementelor de
construcţii şi instalaţii din folosinţa exclusivă, dacă este cazul, precum şi să repare sau să
înlocuiască la timp elementele de construcţii şi instalaţii deteriorate, astfel încât să nu aducă
prejudicii proprietarului;
(4) să întreţină imobilul ca un bun proprietar şi să obţină toate autorizaţiile sau avizele
prevăzute de lege în vederea bunei funcţionări;
(5) să păstreze în bune condiţii bunul încredinţat, precum şi accesoriile acestuia, să
nu le degradeze sau deterioreze, pe toată durata administrării, în caz contrar obligându-se să
răspundă de distrugerea totală sau parţială a acestora;
(6) să nu dezmembreze imobilul fără aprobarea proprietarului sau să instituie sarcini
sau servituţi asupra acestuia;
(7) să permită accesul proprietarului pentru a controla starea acestuia şi folosirea sa,
potrivit destinaţiei stabilite prin contract;
(8) să restituie imobilul la data încetării din orice cauză a contractului de
administrare;
(9) în cazul efectuării de reparaţii capitale sau curente la bunul primit în administrare,
proprietarul poate desemna un specialist pentru verificarea execuției lucrărilor, întocmind în
acest sens un punct de vedere cu privire la cantitatea si calitatea lucrărilor executate;
(10) să nu modifice traseul drumului şi să nu impună restricţii de circulaţie fără acordul
proprietarului drumului;
(11) să respecte normele de proiectare şi de execuţie cel puţin pentru categoria drumului
care a fost preluat;
(12) să aibă acordul prealabil de la administratorul iniţial al drumului privind proiectul
pentru reabilitare sau modernizare;
(13) să asigure serviciile de deszăpezire pe perioada de iarnă pe tronsonul de drum care
face obiectul prezentului contract;
(14) să realizeze, cu avizul administratorului iniţial al drumului, autorizarea
amplasamentelor şi/sau acceselor la zona drumului;
(15) să nu modifice încadrarea drumului din punctul de vedere al capacităţii portante, fără
acordul administratorului iniţial al drumului.
Capitolul VI - Stingerea dreptului de administrare
Art. 9. Dreptul de administrare încetează:
(1) Când încetează dreptul de proprietate publică;
(2) Prin acordul de voinţă al părţilor;
(3) Prin actul de revocare emis, în condiţiile legii, de către autoritatea care l-a constituit:
a.) dacă interesul public o impune;
b.) ca sancţiune, în situaţia în care administratorul nu-şi exercită drepturile şi

nu-şi execută obligaţiile rezultate din actul de constituire a dreptului de administrare.
Capitolul VII - Răspunderea părţilor
Art. 10. Pentru nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, partea în culpă
datorează celeilalte părţi daune, care se vor determina în funcţie de prejudiciul produs, evaluat
prin expertiză.
Art. 11. Titularul dreptului de administrare răspunde faţă de proprietar, în condiţiile legii,
în solidar cu persoana desemnată să administreze bunul imobil, pentru daunele produse prin
nerespectarea obligaţiilor prevăzute în contractul de administrare, precum şi în actele normative
referitoare la dreptul de administrare a bunurilor proprietate publică.
Capitolul VIII - Forţa majoră
Art. 12. Forţa majoră apără de răspundere în condiţiile prevăzute de lege.
Capitolul IX - Litigii
Art. 13. Litigiile care decurg din prezentul contract se vor soluţiona pe cale amiabilă,
inclusiv prin mediere. În cazul în care nu se ajunge la înţelegere, litigiul va fi soluţionat de
instanţa competentă.
Art. 14. Apărarea în justiţie a dreptului de administrare revine titularului dreptului.
Acţiunea confesorie de superficie poate fi intentată împotriva oricărei persoane care împiedică
exercitarea dreptului de administrare.
Art. 15. În litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bunului încredinţat,
administratorul va arăta instanţei de judecată că UAT - Judeţul Alba este titularul dreptului de
proprietate publică.
Capitolul X - Dispoziţii finale
Art. 16. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi.
Art. 17. Modificarea sau completarea prezentului contract se poate efectua cu acordul
părţilor, prin act adiţional, în condiţiile legii.
Art. 18. Anexele şi actele adiţionale fac parte integrantă din contract.
Art. 19. Prezentul contract s-a încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru
fiecare parte.
Art. 20. Prezentul contract a fost încheiat azi …………………….
UAT Judeţul Alba,
UAT Comuna Vințu de Jos
prin Consiliul Judeţean Alba
prin Consiliul Local al Comunei Vințu de Jos
Preşedinte:
Ion DUMITREL
..........................
Vicepreședinte:
Marius Nicolae HAȚEGAN
…….……
Director executiv :
Florin Marian AITAI
..............…
Director executiv :
Ioan BODEA
……………………..
Director executiv:
Liliana NEGRUȚ
………………
Vizat,
C.F.P.
………………
Vizat,
Consilier juridic:
……………….....
Întocmit,
Radu Octavian Neag

Primar:
……………….

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 9305/22 aprilie 2021
REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea predării temporare în administrarea
Consiliului Local al Comunei Vințu de Jos a unui tronson din drumul județean DJ 107C:
DJ 107 (Teleac) - Drâmbar - Şeuşa - Ciugud - Dumbrava - Oarda - Vinţu de Jos - DN 7,
aflat în intravilanul localității Vințu de Jos, în vederea realizării de lucrări de reparare,
întreţinere, reabilitare și modernizare
I.
Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează predarea temporară în administrarea
Consiliul Local al Comunei Vințu de Jos a unui tronson din drumul județean DJ 107C: DJ 107
(Teleac) - Drâmbar - Şeuşa - Ciugud - Dumbrava - Oarda - Vinţu de Jos - DN 7, aflate în
intravilanul localității Vințu de Jos, în vederea realizării de lucrări de reparare, întreţinere,
reabilitare și modernizare.
II. Descrierea situaţiei actuale
Prin Hotărârea nr. 21/31 martie 2021, Consiliul Local al Comunei Vințu de Jos solicită
preluarea temporară în administrare a unui tronson din drumul județean DJ 107C: DJ 107
(Teleac) - Drâmbar - Şeuşa - Ciugud - Dumbrava - Oarda - Vinţu de Jos - DN 7, aflat în
intravilanul localității Vințu de Jos – sat aparţinător al Comunei Vințu de Jos, în vederea
realizării unor lucrări de reparare, întreţinere, reabilitare și modernizare.
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
circulaţiei rutiere în condiţii de siguranţă şi confort, asigurarea circulaţiei între oraşe şi municipii,
precum şi între acestea şi reşedinţele de comună.
Sectoarele de drum județean situate în intravilanul localităţilor se suprapun, în general cu
străzi ale localităților rurale. Situație similară se regăsește și pe DJ 107C: DJ 107 (Teleac) Drâmbar - Şeuşa - Ciugud - Dumbrava - Oarda - Vinţu de Jos - DN 7. Conform Inventarului
bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, drumul județean DJ 107C: DJ 107
(Teleac) - Drâmbar - Şeuşa - Ciugud - Dumbrava - Oarda - Vinţu de Jos - DN 7 se află cuprins
în domeniul public al Județului Alba, la poziția cu nr. crt. 48, având lungimea de 23,593 km.
Starea tehnică generală a spațiilor adiacente străzilor, implicit a tronsonului din drumului
județean DJ 107C: DJ 107 (Teleac) - Drâmbar - Şeuşa - Ciugud - Dumbrava - Oarda - Vinţu de
Jos - DN 7, respectiv trotuarele, acostamentele, șanțurile și rigolele din localitatea Vințu de Jos,
denotă o degradare continuă, acestea neîndeplinind condițiile minime de confort și siguranță a
circulației rutiere și pietonale impuse de normele naționale și internaționale în vigoare.
În consecință și în conformitate cu art. 22^1 alin. 3 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul
drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede „pentru
realizarea de lucrări de reabilitare sau modernizare, sectoarele de drum situate în intravilanul
unor localităţi pot fi preluate temporar în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale,
la solicitarea acestora, cu acordul administratorului drumului”, Consiliul local al comunei Vințu
de Jos poate prelua în administrare, temporar, tronsonul din drumul județean DJ 107C: DJ 107
(Teleac) - Drâmbar - Şeuşa - Ciugud - Dumbrava - Oarda - Vinţu de Jos - DN 7, aflat în
intravilanul localității Vințu de Jos în vederea realizării unor lucrări de modernizare.
III. Reglementări anterioare
Nu este cazul.
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. c, art. 297 și urm. din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 11, art. 22 și art. 221 alin. 3 și alin. 4 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul
drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 861 alin. 3, art. 867 - 870 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 290/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 2/1968 privind
organizarea administrativă a teritoriului României;
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
Hotărârea Consiliului Local al comunei Vințu de Jos nr. 21/31 martie 2021 privind
încuviințarea cererii adresate Consiliului Județean Alba pentru aprobarea preluării temporare
în administrarea Consiliului Local Vințu de Jos a unui tronson din drumul județean DJ 107C:
DJ 107 (Teleac) - Drâmbar - Şeuşa - Ciugud - Dumbrava - Oarda - Vinţu de Jos - DN 7, în
vederea realizării de lucrări de reparare, întreţinere și modernizare.
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. 102 din 22 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. 9309/22 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 întredactării raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea predării temporare în administrarea Consiliului Local
al Comunei Vințu de Jos a unui tronson din drumul județean DJ 107C:
DJ 107 (Teleac) - Drâmbar - Şeuşa - Ciugud - Dumbrava - Oarda - Vinţu de Jos - DN 7,
aflat în intravilanul localității Vințu de Jos, în vederea realizării de lucrări
de reparare, întreţinere, reabilitare și modernizare
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 13 mai 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 27 mai 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 102/22 aprilie 2021 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea predării temporare în
administrarea Consiliului Local al Comunei Vințu de Jos a unui tronson din drumul județean DJ
107C: DJ 107 (Teleac) - Drâmbar - Şeuşa - Ciugud - Dumbrava - Oarda - Vinţu de Jos - DN 7,
aflate în intravilanul localității Vințu de Jos, în vederea realizării de lucrări de reparare,
întreţinere, reabilitare și modernizare;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Vințu de Jos nr. 21/31 martie 2021 privind
încuviințarea cererii adresate Consiliului Județean Alba pentru aprobarea preluării temporare
în administrarea Consiliului Local Vințu de Jos a unui tronson din drumul județean DJ 107C:
DJ 107 (Teleac) - Drâmbar - Şeuşa - Ciugud - Dumbrava - Oarda - Vinţu de Jos - DN 7, în
vederea realizării de reparare, întreţinere și modernizare.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 9503/ 26 aprilie 2021
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea predării temporare în administrarea Consiliul
Local al Comunei Vințu de Jos a unui tronson din drumul județean DJ 107C: DJ 107
(Teleac) - Drâmbar - Şeuşa - Ciugud - Dumbrava - Oarda - Vinţu de Jos - DN 7, aflat în
intravilanul localității Vințu de Jos, în vederea realizării de lucrări de reparare,
întreţinere, reabilitare și modernizare
Proiectul de act administrativ inițiat vizează predarea temporară în administrarea
Consiliul Local al Comunei Vințu de Jos a unui tronson din drumul județean DJ 107C: DJ 107
(Teleac) - Drâmbar - Şeuşa - Ciugud - Dumbrava - Oarda - Vinţu de Jos - DN 7, aflate în
intravilanul localității Vințu de Jos, sat aparținător UAT Comuna Vințu de Jos, în vederea
realizării de lucrări de reparare, întreţinere, reabilitare și modernizare.
Conform art. 173 lit. c din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare, consiliul judeţean asigură potrivit competenţelor sale şi în
condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind
infrastructura alcătuită din podurile şi drumurile publice. Aceste atribuţii ale consiliului judeţean
intră în sfera de dezvoltare economico-socială a judeţului.
Conform O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, drumurile de interes judeţean fac parte din proprietatea publică a
judeţului şi cuprind drumurile judeţene, care asigură legătura între:
a) reşedinţele de judeţ cu municipiile, cu oraşele, cu reşedinţele de comună, cu staţiunile
balneoclimaterice şi turistice, cu porturile şi aeroporturile, cu obiectivele importante legate de
apărarea ţării şi cu obiectivele istorice importante;
b) oraşe şi municipii, precum şi între acestea şi reşedinţele de comună;
c) reşedinţe de comună.
Consiliul Local al comunei Vințu de Jos solicită, prin Hotărârea nr. 21/2021, preluarea
temporară în administrare a unui tronson din drumul județean DJ 107C: DJ 107 (Teleac) Drâmbar - Şeuşa - Ciugud - Dumbrava - Oarda - Vinţu de Jos - DN 7, aflat în intravilanul
localității Vințu de Jos, în vederea realizării unor lucrări de reparare, întreţinere și modernizare.
Conform art. 11 alin 1 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, „drumurile de interes naţional, judeţene şi comunale îşi
păstrează categoria funcţională din care fac parte şi sunt considerate continue şi atunci când
traversează localităţile, servind totodată şi ca străzi”, în consecință tronsonul de drum județean
DJ 107E, care traversează intravilanul localității Vințu de Jos își păstrează categoria funcțională
de drum județean, dar, în același timp deservește și ca stradă.
În conformitate cu art. 22^1 alin. 3 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede „pentru realizarea de lucrări
de reabilitare sau modernizare, sectoarele de drum situate în intravilanul unor localităţi pot fi
preluate temporar în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale, la solicitarea
acestora, cu acordul administratorului drumului”, Consiliul local al comunei Vințu de Jos poate
prelua în administrare, temporar, tronsonul din drumul județean DJ 107C: DJ 107 (Teleac) Drâmbar - Şeuşa - Ciugud - Dumbrava - Oarda - Vinţu de Jos - DN 7, aflat în intravilanul
localității Vințu de Jos în vederea realizării unor lucrări de modernizare.
Tronsonul de drum județean care se predă temporar Consiliului local al comunei Vințu de
Jos este situat în intravilanul localității Vințu de Jos și este cuprins între km 14+615 - 17+565, în
lungime de 2,950 km.
Conform prevederilor art. 22^1 alin. 4 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul local al comunei Vințu de Jos
are obligaţia respectării următoarelor condiţii: să nu modifice traseul drumului şi să nu impună
restricţii de circulaţie fără acordul administratorului iniţial al drumului; să respecte normele de
proiectare şi de execuţie, cel puţin pentru categoria drumului care a fost preluat; să aibă acordul
prealabil de la administratorul iniţial al drumului privind proiectul pentru reabilitare sau
modernizare; … să realizeze, cu avizul administratorului iniţial al drumului, autorizarea

amplasamentelor şi/sau acceselor la zona drumului; să nu modifice încadrarea drumului din
punctul de vedere al capacităţii portante, fără acordul administratorului iniţial al drumului.
Conform prevederilor art. 22^1 alin. 7 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede că „la recepţia lucrărilor vor
fi cooptaţi ca membri şi reprezentanţi ai administratorului iniţial al drumului, care urmează să
preia în administrare sectorul de drum”, din comisia de recepție a lucrărilor de reparare,
întreţinere, reabilitare și modernizare a tronsonului de drum județean identificat mai sus, vor face
parte și reprezentanți ai Consiliului Județean Alba.
Conform prevederilor art. 22^1 alin. 8 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede că „după recepţia finală a
lucrărilor, sectoarele de drum se retransmit administratorului sau autorităţilor administraţiei
publice locale de care au aparţinut”, după recepția finală a lucrărilor de reabilitare și modernizare
a tronsonului de drum județean identificat mai sus, acest tronson va reveni în administrarea
Consiliului Județean Alba.
Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) și art. 297 și urm. din
Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, prin proiectul de hotărâre inițiat de președintele Consiliului Județean Alba se va
aproba predarea temporară în administrarea Consiliul Local al Comunei Vințu de Jos a unui
tronson din drumul județean DJ 107C: DJ 107 (Teleac) - Drâmbar - Şeuşa - Ciugud - Dumbrava
- Oarda - Vinţu de Jos - DN 7, aflate în intravilanul localității Vințu de Jos, sat aparținător UAT
Comuna Vințu de Jos, în vederea realizării de lucrări de reparare, întreţinere, reabilitare și
modernizare.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA

Șef serviciu,
Paul Silviu TODORAN

Întocmit, Radu Octavian NEAG

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantului asiguraţilor, delegat
din partea Consiliului Judeţean Alba în Adunarea Reprezentanţilor
a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna mai 2021;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentantului
asiguraţilor, delegat din partea Consiliului Judeţean Alba în Adunarea Reprezentanţilor a Casei
Naţionale de Asigurări de Sănătate;
- adresa nr. 1991 /18 martie 2021 a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, înregistrată
la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 6709/ 24 martie 2021;
Luând în considerare prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. d şi lit. f, art. 173 alin. 5 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 282 alin. 1, art. 283, art. 284, art. 285 din Legea nr. 95 /2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii, 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 desemnează domnul ŞTEF GHEORGHE reprezentant al asiguraţilor, delegat
din partea Consiliului Judeţean Alba în Adunarea Reprezentanţilor a Casei Naţionale de Asigurări
de Sănătate.
Art. 2. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se publică
în Monitorul Oficial Local al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează
și se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Casei
Naţionale de Asigurări de Sănătate, Direcţiei juridică şi administraţie publică şi Compartimentului
unități medicale, asistență socială şi învățământ special din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba.

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Înregistrat cu nr. 103
Alba Iulia, 22 aprilie 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 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
următoarea comisie de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 6 - Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa
persoanelor şi situaţii de urgenţă

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 9319/22 aprilie 2021
REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului asiguraţilor delegat
din partea Consiliului Judeţean Alba în Adunarea Reprezentanţilor
a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
I. Expunere de motive
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, instituţie publică, autonomă, de interes naţional,
cu personalitate juridică, este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, care
administrează şi gestionează sistemul de asigurări sociale de sănătate şi are ca principal obiect de
activitate asigurarea funcţionării unitare şi coordonate a sistemului de asigurări sociale de sănătate
din România.
Conform prevederilor art. 282 alin. 1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate are
următoarele organe de conducere:
a) adunarea reprezentanţilor;
b) consiliul de administraţie;
c) preşedintele;
d) comitetul director;
e) doi vicepreşedinţi
f) directorul general.
Potrivit prevederilor art. 283 alin. 1 şi ale art. 284 din acelaşi act normativ precizat
anterior, Adunarea reprezentanţilor se constituie pe o perioadă de 4 ani şi cuprinde:
- reprezentanţi ai asiguraţilor delegaţi de consiliile judeţene şi de Consiliul General al
Municipiului Bucureşti, în număr de unu pentru fiecare judeţ şi doi pentru municipiul Bucureşti; şi
se întruneşte în şedinţă o dată pe an, la convocarea consiliului de administraţie, sau în şedinţe
extraordinare, la convocarea preşedintelui CNAS, a consiliului de administraţie sau a unui număr
de cel puţin 30 de membri ai adunării reprezentanţilor. Pentru adoptarea hotărârilor fiind necesar
votul favorabil al majorităţii membrilor prezenţi.
În conformitate cu actele normative referitoare la organizarea şi funcţionarea CNAS,
Adunarea reprezentanţilor a fost prevăzută ca fiind organul de conducere al Casei, ierarhic
superior Consiliului de administraţie.
II. Descrierea situaţiei actuale
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a efectuat demersuri către instituţiile statului,
precum şi către asociaţiile patronale şi organizaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional, în
vederea desemnării membrilor pentru constituirea Adunării reprezentanţilor.
Prin Adresa nr. 1991 /18 martie 2021 a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate ni se
solicită sprijinul prin desemnarea unui reprezentant al asiguraţilor, delegat din partea instituţiei
noastre, în vederea constituirii Adunării Reprezentanţilor şi organizării şedinţei acesteia în luna
mai a anului curent.
Propunem desemnarea domnului ŞTEF GHEORGHE în calitate de reprezentant al
asiguraţilor, delegat din partea Consiliului Judeţean Alba în Adunarea Reprezentanţilor a Casei
Naţionale de Asigurări de Sănătate. Domnia sa a acumulat o experienţă vastă în acest domeniu de
activitate şi cunoaşte foarte bine problemele cu care se confruntă acest sistem, ocupând pentru o
perioadă determinată funcţii de conducere (director financiar contabil, preşedinte director general)
în cadrul unor instituţii cu atribuţii în domeniul sănătăţii (Direcţia Sanitară Alba, Casa Judeţeană
de Asigurări de Sănătate Alba).
III. Reglementări anterioare
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 193/28 iunie 2018 privind desemnarea unui
reprezentant al Consiliului Judeţean Alba în Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări
de Sănătate Alba.

IV. Baza legală
- art. 173 alin.1 lit. d şi alin. 5 lit. b din O.U.G. nr. 57 /2019 privind Codul Administrativ,
cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 282 alin. 1, art. 283, art. 284, art. 285 din Legea nr. 95 /2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii, 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, 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. 103 din 22 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. 9321/22 aprilie 2021

APROB,
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
Către
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
Doamnei director executiv Liliana NEGRUŢ
COMPARTIMENTUL UNITĂȚI DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ,
SOCIALĂ, ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL
Doamnei consilier superior Luminiţa SÂNTIMBREAN

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantului asiguraţilor delegat
din partea Consiliului Judeţean Alba în Adunarea Reprezentanţilor
a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului
Alba până în data de 26 aprilie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a primei
şedinţe, „ordinară” estimată a avea loc în data de 27 mai 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 103/22 aprilie 2021 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea desemnarea
reprezentantului asiguraţilor delegat din partea Consiliului Judeţean Alba în Adunarea
Reprezentanţilor a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;
- adresa nr. 1991/18 martie 2021 a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, înregistrată
la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 6709/ 24 martie 2021;
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
cu privire la exprimarea acordului pentru închirierea unor imobile - construcții
și teren aferent, cu destinația prestări servicii sociale de interes public,
proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, aflate în administrarea
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna mai 2021;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la exprimarea acordului
pentru închirierea unor imobile - construcții și teren aferent, cu destinația prestări servicii sociale
de interes public, proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, aflate în administrarea Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba;
- adresa nr. 14876/21 aprilie 2021 însoțită de Hotărârea nr. 6 din 21 aprilie 2021 a
Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba și
referatul nr. 10420 din 23 martie 2021, înregistrate la registratura Consiliului Județean Alba cu
nr. 9181 din 21 aprilie 2021.
Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 16/23
ianuarie 2020 privind aprobarea Regulamentului de închiriere a bunurilor imobile aflate în
domeniul public sau privat al UAT - Judeţul Alba;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. c, art. 173 alin. 4 lit. a, art. 286 alin. 1, art. 286 alin. 3, art. 287 lit.
b, art. 297, art. 332 și urm. din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
și completările ulterioare;
- Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată cu modificările și completările
ulterioare;
- art. 861 alin. 3 şi art. 1777-1823 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil),
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 463 alin. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se exprimă acordul pentru închirierea unor imobile - construcții și teren aferent,
cu destinația prestări servicii sociale de interes public, din imobile proprietate publică a UAT Judeţul Alba aflate în administrarea Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Alba, pentru următoarele imobile:
1. Imobilul situat administrativ în localitatea Gârbova, str. Ion Creangă, nr. 497, judeţul
Alba, teren în suprafață de 1525 mp și construcție în suprafață de 268,5 mp, împreună cu toate
dotările necesare funcţionării serviciului social pentru persoane adulte cu dezabilități;
2. Imobilul situat administrativ în localitatea Gârbova, str. Ion Creangă, nr. 511, judeţul
Alba, teren în suprafață de 1801 mp și construcție în suprafață de 588,88 mp, împreună cu toate
dotările necesare funcţionării serviciului social pentru persoane adulte cu dezabilități;
3. Imobilul situat administrativ în localitatea Gârbova, str. Ion Creangă, nr. 473, judeţul
Alba, teren în suprafață de 1130 mp și construcție în suprafață de 1135 mp, împreună cu toate
dotările necesare funcţionării serviciului social pentru persoane adulte cu dezabilități;
4. Imobilul situat administrativ în localitatea Cricău, str. Principală, nr. 302, judeţul Alba,
teren în suprafață de 2700 mp și construcție în suprafață de 217,09 mp, împreună cu toate
dotările necesare funcţionării serviciului social pentru persoane adulte cu dezabilități;

5. Imobilul situat administrativ în localitatea Mănărade, str. Principală, nr. 76, judeţul
Alba, teren în suprafață de 779 mp și construcții în suprafață de 869,60 mp, împreună cu toate
dotările necesare funcţionării serviciului social pentru persoane adulte cu dezabilități;
6. Imobilul situat administrativ în localitatea Baia de Arieș, str. Brazilor, nr. 2A, judeţul
Alba, teren în suprafață de 2529 mp și construcție în suprafață de 1547 mp, împreună cu toate
dotările necesare funcţionării serviciului social pentru persoane adulte cu dezabilități;
Art. 2. Se împuterniceşte Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
Alba, în calitate de administrator a imobilelor - construcții și teren aferent - identificate la art. 1,
să încheie Contractul de închiriere, cu respectarea legislaţiei care conţine reglementări privind
închirierea imobilelor, în vigoare.
Art. 3. Contractul de închiriere va fi încheiat pe o perioadă de un an de la data semnării,
cu posibilitatea prelungirii perioadei, prin act adiţional.
Art. 4. (1) Prețul minim al chiriei va fi stabilit conform prevederilor art. 14 din
Regulamentul de închiriere a bunurilor imobile aflate în domeniul public sau privat al UAT Judeţul Alba aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 16/23 ianuarie 2020.
(2) Contravaloarea chiriei imobilelor-construcții și teren aferent - identificate
conform art. 1 se constituie venit la bugetul Județului Alba.
Art. 5. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea
patrimoniului, Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba și al directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 6. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se
publică în Monitorul Oficial Local al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba,
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, Direcției juridică şi
administraţie publică, Direcției gestionarea patrimoniului şi Direcției dezvoltare și bugete din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
Avizat pentru legalitate
PREŞEDINTE,
SECRETAR GENERAL
Ion DUMITREL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 104
Alba Iulia, 22 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
Comisia de specialitate nr. 6 - Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor
şi situaţii de urgenţă

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 9324/22 aprilie 2021
REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre cu privire la exprimarea acordului pentru închirierea
unor imobile-construcții și teren aferent, cu destinația prestări servicii sociale de
interes public, proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, aflate în administrarea
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba
I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează exprimarea acordului pentru închirierea unor
imobile - construcții și teren aferent, cu destinația prestări servicii sociale de interes public, din
imobile proprietate publică a UAT - Judeţul Alba aflate în administrarea Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Alba.
II. Descrierea situaţiei actuale
Prin adresa nr. 14876/21 aprilie 2021 însoțită de Hotărârea nr. 6 din 21 aprilie 2021 a
Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba și
referatul nr. 10420 din 23 martie 2021, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba sub
nr. 9181 din 21 aprilie 2021, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba,
solicită acordul pentru închirierea, în calitate de titular al dreptului de administrare, a bunurilor
imobile - construcții și teren - situate administrativ în:
1. Localitatea Gârbova, str. Ion Creangă, nr. 497, judeţul Alba, teren în suprafață de 1525
mp și construcție în suprafață de 268,5 mp, împreună cu toate dotările necesare funcţionării
serviciului social pentru persoane adulte cu dezabilități;
2. Localitatea Gârbova, str. Ion Creangă, nr. 511, judeţul Alba, teren în suprafață de 1801
mp și construcție în suprafață de 588,88 mp, împreună cu toate dotările necesare funcţionării
serviciului social pentru persoane adulte cu dezabilități;
3. Localitatea Gârbova, str. Ion Creangă, nr. 473, judeţul Alba, teren în suprafață de 1130
mp și construcție în suprafață de 1135 mp, împreună cu toate dotările necesare funcţionării
serviciului social pentru persoane adulte cu dezabilități;
4. Localitatea Cricău, str. Principală, nr. 302, judeţul Alba, teren în suprafață de 2700 mp
și construcție în suprafață de 217,09 mp, împreună cu toate dotările necesare funcţionării
serviciului social pentru persoane adulte cu dezabilități;
5. Localitatea Mănărade, str. Principală, nr. 76, judeţul Alba, teren în suprafață de 779
mp și construcții în suprafață de 869,60 mp, împreună cu toate dotările necesare funcţionării
serviciului social pentru persoane adulte cu dezabilități;
6. Localitatea Baia de Arieș, str. Brazilor, nr. 2A, judeţul Alba, teren în suprafață de 2529
mp și construcție în suprafață de 1547 mp, împreună cu toate dotările necesare funcţionării
serviciului social pentru persoane adulte cu dezabilități;
Solicitarea Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba se
întemeiază pe prevederile art. 332 și urm. din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ
precum și pe prevederile art. 11 și urm. din Regulamentul de închiriere a bunurilor imobile
aflate în domeniul public sau privat al UAT - Judeţul Alba aprobat prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Alba nr. 16/23 ianuarie 2020.
Prețul minim al chiriei, preț de la care se va porni licitația pentru închiriere, va fi stabilit
în conformitate cu prevederilor art. 14 alin. 2 din Regulamentului de închiriere a bunurilor
imobile aflate în domeniul public sau privat al UAT - Judeţul Alba aprobat prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Alba nr. 16/23 ianuarie 2020, iar contravaloarea chiriei se va constitui
venit la bugetul local al Consiliului Județean Alba.
Contractul de închiriere va fi încheiat pe o perioadă de un an de la data semnării, cu
posibilitatea prelungirii perioadei, prin act adiţional.
Contractul de închiriere va fi încheiat de către Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Alba, în calitate de administrator al spațiilor menționat anterior.

III. Reglementări anterioare
Nu este cazul.
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. c, art. 173 alin. 4 lit. a, art. 286 alin. 1, art. 286 alin. 3, art. 287 lit.
b, art. 297, art. 332 și urm. din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
și completările ulterioare;
- Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată cu modificările și completările
ulterioare;
- art. 861 alin. 3 şi art. 1777-1823 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil),
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 463 alin. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi
completările ulterioare;
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a Uniunii
Europene
Nu este cazul
VI. Avize necesare
Nu este cazul
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Nu este cazul
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
Nu este cazul
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre
Nu este cazul
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi
funcţionale preconizate
Nu este cazul
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia proiectele de
hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului judeţean, de
vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de
hotărâre înregistrat cu nr. 104 din 22 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. 9326/22 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
cu privire la exprimarea acordului pentru închirierea unor imobile - construcții
și teren aferent, cu destinația prestări servicii sociale de interes public,
proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, aflate în administrarea
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 26 aprilie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a primei şedinţe,
„ordinară” sau „extraordinară” care va avea loc în luna mai 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 104/22 aprilie 2021 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la exprimarea acordului
pentru închirierea unor imobile - construcții și teren aferent, cu destinația prestări servicii sociale
de interes public, proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, aflate în administrarea Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba;
- adresa nr. 14876/21 aprilie 2021 însoțită de Hotărârea nr. 6 din 21 aprilie 2021 a
Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba și
referatul nr. 10420 din 23 martie 2021, înregistrate la registratura Consiliului Județean Alba cu
nr. 9181 din 21 aprilie 2021.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 9505/26 aprilie 2021

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre cu privire la exprimarea acordului pentru închirierea unor imobile
– construcții și teren aferent, cu destinația prestări servicii sociale de interes public,
proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, aflate în administrarea
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba
Prin adresa nr. 14876/21 aprilie 2021 însoțită de Hotărârea nr. 6 din 21 aprilie 2021 a
Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba și
referatul nr. 10420 din 23 martie 2021, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba sub
nr. 9181 din 21 aprilie 2021, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba
solicită acordul pentru închirierea – în calitate de titular al dreptului de administrare - bunurilor
imobile - teren și construcții - situate administrativ în:
1. Localitatea Gârbova, str. Ion Creangă, nr. 497, judeţul Alba, teren în suprafață de 1525
mp și construcție în suprafață de 268,5 mp, împreună cu toate dotările necesare funcţionării
serviciului social pentru persoane adulte cu dezabilități;
2. Localitatea Gârbova, str. Ion Creangă, nr. 511, judeţul Alba, teren în suprafață de 1801
mp și construcție în suprafață de 588,88 mp, împreună cu toate dotările necesare funcţionării
serviciului social pentru persoane adulte cu dezabilități;
3. Localitatea Gârbova, str. Ion Creangă, nr. 473, judeţul Alba, teren în suprafață de 1130
mp și construcție în suprafață de 1135 mp, împreună cu toate dotările necesare funcţionării
serviciului social pentru persoane adulte cu dezabilități;
4. Localitatea Cricău, str. Principală, nr. 302, judeţul Alba, teren în suprafață de 2700 mp
și construcție în suprafață de 217,09 mp, împreună cu toate dotările necesare funcţionării
serviciului social pentru persoane adulte cu dezabilități;
5. Localitatea Mănărade, str. Principală, nr. 76, judeţul Alba, teren în suprafață de 779
mp și construcții în suprafață de 869,60 mp, împreună cu toate dotările necesare funcţionării
serviciului social pentru persoane adulte cu dezabilități;
6. Localitatea Baia de Arieș, str. Brazilor, nr. 2A, judeţul Alba, teren în suprafață de 2529
mp și construcție în suprafață de 1547 mp, împreună cu toate dotările necesare funcţionării
serviciului social pentru persoane adulte cu dezabilități;
Solicitarea Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba se
întemeiază pe prevederile art. 332 și urm. din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ
precum și pe prevederile art. 11 și urm. din Regulamentul de închiriere a bunurilor imobile aflate
în domeniul public sau privat al UAT - Judeţul Alba aprobat prin Hotărârii Consiliului Judeţean
Alba nr. 16/23 ianuarie 2020.
Prețul minim al chiriei, preț de la care se va porni licitația pentru închiriere, va fi stabilit în
conformitate cu prevederilor art. 14 alin. 2 din Regulamentului de închiriere a bunurilor imobile
aflate în domeniul public sau privat al UAT - Judeţul Alba aprobat prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Alba nr. 16/23 ianuarie 2020, iar contravaloarea chiriei se va constitui venit la bugetul
local al Consiliului Județean Alba.
Contractul de închiriere va fi încheiat pe o perioadă de un an de la data semnării, cu
posibilitatea prelungirii perioadei, prin act adiţional.
Contractul de închiriere va fi încheiat de către Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Alba, în calitate de administrator al spațiilor menționat anterior.
Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 „Atribuţiile consiliului judeţean”
alin.(1) lit. c) „atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al judeţului”, art. 182
alin.(1), care prevede „Proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni.
Redactarea proiectelor se face de către cei care le propun, cu sprijinul secretarului general al
unităţii administrativ-teritoriale şi al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al

consiliului judeţean” și alin. (4), care prevede „Dispoziţiile art. 124-127, 135, 136, 138, 139, 140
alin. (2) şi (3), precum şi ale art. 141 se aplică în mod corespunzător”, art. 196 alin.(1) lit. a),
care prevede „consiliul local şi consiliul judeţean adoptă hotărâri”, art. 297 „Stabilirea
modalităţilor de exercitare a dreptului de proprietate publică” alin.(1) care prevede
”Autorităţile prevăzute la art. 287 decid, în condiţiile legii, cu privire la modalităţile de
exercitare a dreptului de proprietate publică, respectiv: a ) darea în administrare … ” și alin. (5)
din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare, prin proiectul de hotărâre inițiat de președintele Consiliului Județean
Alba se va permite exprimarea acordului pentru închirierea unor imobile - construcții și teren,
cu destinația prestări servicii sociale de interes public, din imobile proprietate publică a UAT Judeţul Alba aflate în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Alba.

DIRECTOR EXECUTIV
Ioan BODEA

Șef serviciu,
Paul Silviu TODORAN

Întocmit, Radu Octavian NEAG

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
PREȘEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale,
a mandatului de consilier judeţean al domnului DAVID Mihail
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna mai 2021;
Luând în dezbatere:
- referatul constatator nr. 9428/23 aprilie 2021 întocmit de secretarul general al Județului
Alba cu privire la constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a
mandatului de consilier judeţean al domnului DAVID Mihail;
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind constatarea încetării de drept,
înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului DAVID
Mihail;
- demisia domnului DAVID Mihail, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba
cu nr. 9385/23 aprilie 2021;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. 1 lit. f, art. 204 alin. 2 lit. a, art. 204 alin. 3,
art. 204 alin. 6, art. 204 alin. 7, art. 204 alin. 10, art. 204 alin. 17 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 ia act de demisia din calitatea de consilier județean a domnului DAVID
Mihail.
Art. 2. Se constată încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului
de consilier judeţean al domnului DAVID Mihail, prin demisie, începând cu data de 23 aprilie
2021, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. 2 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 3. Se declară vacant locul de consilier județean din partea Alianţei USR PLUS
deținut de domnul DAVID Mihail.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică de îndată Tribunalului Alba, în conformitate cu
prevederile art. 204 alin. 17 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
şi completările ulterioare
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,
Alianţei USR PLUS (Partidului Uniunea Salvaţi România - Filiala judeţeană Alba şi Partidului
Libertate, Unitate şi Solidaritate), domnului DAVID Mihail, domnului SIMION ConstantinAdrian - supleant pe lista de candidaţi a Alianţei USR PLUS, Direcției juridică și administrație
publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea
implementării contractelor şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Alba.
Avizat pentru legalitate
PREŞEDINTE,
SECRETAR GENERAL,
Ion DUMITREL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 105
Alba Iulia, 23 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;
 a fost redactat cu respectarea prevederilor art. 204 alin. 2 lit. a, art. 204 alin. 3, art.
204 alin. 6, art. 204 alin. 7, art. 204 alin. 10, art. 204 alin. 17 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 nr. 3 - Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii
publice

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr. 9428/23 aprilie 2021

REFERAT CONSTATATOR
cu privire la constatarea încetării de drept,
înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean
al domnului DAVID Mihail

I. Starea de fapt
Domnul DAVID Mihail a fost declarat ales în funcţia de consilier judeţean cu ocazia
alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020.
Tribunalul Alba a validat mandatul de consilier judeţean dobândit de domnul DAVID
Mihail, prin Încheierea civilă nr. 968/CC/F/16.10.2020 pronunţată în Camera de consiliu în
dosarul nr. 3215/107/2020.
Consiliul Judeţean Alba a fost convocat în şedinţa de constituire în data de 20 octombrie
2020, ocazie cu care domnul consilier județean DAVID Mihail a depus Jurământul de credinţă
prevăzut de art. 117 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
şi completările ulterioare.
Prin Ordinul Prefectului județului Alba nr. 341/20 octombrie 2020 a fost constatată
îndeplinirea condițiilor legale de constituire a Consiliului Județean Alba.
Domnul David Mihail a fost numit în funcţia de comisar general adjunct, cu rang de
subsecretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu prin Decizia Prim Ministrului Guvernului
României nr. 277 din 12 aprilie 2021 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
377 din 12 aprilie 2021).
Prin cererea de demisie înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr.
9383/23 aprilie 2021, domnul DAVID Mihail ne comunică faptul că optează pentru funcţia de
comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu.
II. Procedura
În situaţia încetării mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia, ca urmare
a demisiei consilierului județean, consiliului judeţean îi revine sarcina de a adopta în prima
şedinţă, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, o hotărâre prin care se ia act de situaţia
apărută şi se declară vacant locul consilierului județean în cauză.
Pentru a fi adoptată hotărârea de către consiliul județean, legea impune întocmirea unui
referat constatator semnat de preşedintele consiliului judeţean şi de secretarul general al
judeţului, urmând ca referatul constatator să fie însoţit de actele justificative.
III. Reglementări legale aplicabile
- art. 204 alin. 2 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare, text potrivit căruia: „Calitatea de consilier judeţean
încetează de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri:
a) demisie;”;
- art. 204 alin. 3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare, text potrivit căruia: „Data încetării de drept a mandatului, în cazurile
enumerate la alin. 2 lit. a, lit. c - f şi lit. l, este data apariţiei evenimentului sau a împlinirii
condiţiilor care determină situaţia de încetare, după caz”;
- art. 204 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare, text potrivit căruia: „În situaţiile prevăzute la alin. 2 lit. a, lit. c - f şi lit.
l, constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean, precum şi vacantarea locului
de de consilier judeţean se realizează printr-o hotărâre de constatare a autorităţii deliberative
respective, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean sau a oricărui alt ales local, adoptată
în prima şedinţă desfăşurată după apariţia evenimentului. Hotărârea autorităţii deliberative este
comunicată de îndată tribunalului competent să valideze mandatul supleantului, în condiţiile art.
122, precum şi consilierului local.”;

- art. 204 alin. 7 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare, text potrivit căruia: „Consiliul judeţean are obligaţia de a adopta
hotărârea prevăzută la alin. 6 în termen de 30 de zile de la introducerea pe proiectul ordinii de zi
a referatului constatator semnat de preşedintele consiliului judeţean şi de secretarul general al
judeţului, după caz, cu privire la una dintre situaţiile prevăzute la alin. 2 lit. a, lit. c - f şi lit. l,. În
termen de maximum 10 zile de la expirarea termenului stabilit pentru consiliul judeţean,
constatarea încetării mandatului, precum şi vacantarea locului de consilier judeţean se realizează
de către prefect prin ordin, în baza referatului constatator comunicat de către secretarul general al
unităţii administrativ-teritoriale, în situaţia neadoptării acestei hotărâri de către consiliul
judeţean, după caz.”;
- art. 204 alin. 10 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare, text potrivit căruia: „Hotărârea consiliului are la bază, pentru situaţiile
prevăzute la alin. 2 lit. a, lit. c - f şi lit. l, un referat constatator, întocmit în maximum 3 zile de la
apariţia evenimentului şi semnat de preşedintele consiliului judeţean şi de secretarul general al
judeţului. Referatul este însoţit de acte justificative”;
- art. 204 alin. 17 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare, text potrivit căruia: „Încetarea mandatului de consilier judeţean, în cazul
demisiei, se constată în prima şedinţă a consiliului desfăşurată după apariţia evenimentului şi în
baza demisiei scrise înaintate secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale,
preşedintelui consiliului judeţean, după caz. Hotărârea consiliului prin care se ia act de demisie şi
se declară vacant locul consilierului judeţean, se comunică de îndată tribunalului competent să
valideze mandatul supleantului, în condiţiile art. 122”.
IV. Propuneri
Adoptarea unei hotărâri de către Consiliul Județean Alba prin care:
1. Se ia act de demisia din calitatea de consilier județean a domnului DAVID Mihail.
2. Se va constata încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de
consilier judeţean al domnului DAVID Mihail
3. Va fi declarat vacant locul de consilier județean din partea Alianţei USR PLUS deținut
de domnul DAVID Mihail.
V. Comunicare
Hotărârea se comunică de îndată Tribunalului Alba, în conformitate cu prevederile art.
204 alin. 17 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare
De asemenea prin intermediul secretarului general al Județului Alba hotărârea 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,
Alianţei USR PLUS (Partidului Uniunea Salvaţi România - Filiala judeţeană Alba şi Partidului
Libertate, Unitate şi Solidaritate), domnului DAVID Mihail, domnului SIMION ConstantinAdrian - supleant pe lista de candidaţi a Alianţei USR PLUS, Direcției juridică și administrație
publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea
implementării contractelor şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Alba.
Prezentul Referat constatator însoțit de Cererea de demisie din calitatea de consilier
județean a domnului DAVID Mihail, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr.
9383/23 aprilie 2021 vor sta la baza inițierii proiectului de hotărâre și ulterior adoptării hotărârii
de către Consiliului Județean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 9430/23 aprilie 2021

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind constatarea încetării de drept,
înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean
al domnului DAVID Mihail

I. Expunere de motive
Cu ocazia alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020 domnul DAVID Mihail a fost
declarat ales în funcţia de consilier judeţean pe lista de candidaţi propusă de Alianţa USR PLUS.
Mandatul de consilier judeţean al domnului DAVID Mihail a fost validat de Tribunalul
Alba prin Încheierea civilă nr. 968/CC/F/16.10.2020 pronunţată în Camera de consiliu în dosarul
nr. 3215/107/2020.
Prin cererea de demisie înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr.
9383/23 aprilie 2021, domnul DAVID Mihail ne comunică faptul că optează pentru funcţia de
comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu.
II. Descrierea situaţiei actuale
Domnul consilier județean DAVID Mihail a depus Jurământul de credinţă prevăzut de
art. 117 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare în şedinţa de constituire a Consiliului Judeţean organizată în data de 20
octombrie 202.
Prin Decizia Prim Ministrului Guvernului României nr. 277 din 12 aprilie 2021
domnul David Mihail a fost numit în funcţia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar
de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu.
III. Reglementări anterioare
Ordinul Prefectului județului Alba nr. 341/20 octombrie 2020 privind constatarea
îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Județean Alba
IV. Baza legală
art. 173 alin. 1 lit. f, art. 204 alin. 2 lit. a, art. 204 alin. 3, art. 204 alin. 6, art. 204 alin.
7, art. 204 alin. 10, art. 204 alin. 17 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în
condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 105 din 23 aprilie 2021.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă 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. 9431/23 aprilie 2021

APROB,
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
Direcţia juridică şi administraţie publică
Doamnei director executiv Liliana NEGRUŢ
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale,
a mandatului de consilier judeţean al domnului DAVID Mihail

Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 26 aprilie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a primei şedinţe,
„ordinară” sau „extraordinară” care va avea loc în luna mai 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 105/23 aprilie 2021 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul constatator nr. 9428/23 aprilie 2021 întocmit de secretarul general al Județului
Alba cu privire la constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a
mandatului de consilier judeţean al domnului DAVID Mihail;
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind constatarea încetării de drept,
înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului DAVID
Mihail;
- demisia domnului DAVID Mihail, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba
cu nr. 9385/23 aprilie 2021.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
Compartimentul administraţie publică
Nr. 9465/23 aprilie 2021

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei
normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului DAVID Mihail
În şedinţa de constituire a Constituire a Consiliului Judeţean Alba din 20 octombrie 2020,
domnul Secretar general al Judeţului Alba a prezentat Încheierea civilă nr. 968/CC/F/15.10 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, la poziţia nr. 12 fiind validat mandatul domnului DAVID Mihail
care a fost declarat ales în funcţia de consilier judeţean pe lista de candidaţi propusă din partea
Alianţei USR PLUS, cu ocazia alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020.
În aceeaşi şedinţă, domnul consilier județean DAVID Mihail a depus Jurământul de
credinţă prevăzut de art. 117 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare.
Prin Ordinul Prefectului județului Alba nr. 341/20 octombrie 2020 a fost constatată
îndeplinirea condițiilor legale de constituire a Consiliului Județean Alba.
Domnul David Mihail a fost numit în funcţia de comisar general adjunct, cu rang de
subsecretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu prin Decizia Prim Ministrului Guvernului
României nr. 277 din 12 aprilie 2021 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
377 din 12 aprilie 2021).
În data de 23 aprilie 2021, a fost înregistrată la Registratura Consiliului Judeţean Alba, cu
nr. 9383/23 aprilie 2021, solicitarea domnului DAVID Mihail privind încetarea mandatului de
consilier judeţean înainte de termen, prin demisie, dânsul comunicând faptul că optează pentru
funcţia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu.
În situaţia încetării mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia, ca urmare
a demisiei consilierului judeţean, consiliului judeţean îi revine sarcina de a adopta în proxima
şedinţă, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, o hotărâre prin care constată situaţia
apărută şi se declară vacant locul consilierului judeţean în cauză.
În acest sens, potrivit art. 173 alin. 1 lit. f, art. 204 alin. 2 lit. a, art. 204 alin. 3, art. 204
alin. 6, art. 204 alin. 7, art. 204 alin. 10 şi ale art. 204 alin. 17 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean Alba constată
încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al
domnului DAVID Mihail, prin demisie, începând cu data de 23 aprilie 2021.
Din considerentele şi pentru motivele la care am făcut trimitere în prezentul raport de
specialitate, susţinem că Proiectul de Hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de
expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului DAVID Mihail,
înregistrat cu nr. 105/23 aprilie 2021, conţine cerinţele de legalitate pentru a fi iniţiat şi
propunem aprobarea acestuia în forma prezentată de iniţiator.
DIRECTOR EXECUTIV
Liliana NEGRUŢ

Întocmit,
Viorel LUCULESCU
Ioana BĂBUŢ

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. 70577 Vidra sub nr. cad/top 2072
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna mai 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. 70577 Vidra sub nr. cad/top 2072;
- solicitarea beneficiarului Corcheş Remus, prin mandatar ing. Nicoară Ciprian-Vasile
privind semnarea Procesului verbal de vecinătate asupra imobilului, fâneaţă, 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. 9695/28 aprilie 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
fâneaţă în suprafaţă totală măsurată de 911 mp., intravilan, situat administrativ în comuna Vidra,
sat Bobăreşti, judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 70577 Vidra, sub nr. cad/top 2072, 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. 108
Alba Iulia, 5 mai 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. 10056/5 mai 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. 70577 Vidra sub nr. cad/top 2072

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 fâneaţă, intravilan, situat în comuna Vidra, sat Bobăreşti, identificat
prin C.F. nr. 70577, nr. cad/top 2072, imobil care se învecinează cu drumul judeţean DJ 762.
II. Descrierea situaţiei actuale
Prin adresa înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 9695/28 aprilie
2021, beneficiarul Corcheş Remus, 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 fâneaţă, în
suprafaţă totală de 911 mp., situat în comuna Vidra, sat Bobăreşti, identificat prin C.F. nr. 70577,
nr. cad/top 2072, 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. 108 din 5 mai 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. 10057/5 mai 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 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. 70577 Vidra sub nr. cad/top 2072
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 12 mai 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 27 mai 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 108/5 mai 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. 70577 Vidra sub nr. cad/top 2072;
- solicitarea beneficiarului Corcheş Remus, prin mandatar ing. Nicoară Ciprian-Vasile
privind semnarea Procesului verbal de vecinătate asupra imobilului, fâneaţă, 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. 9695/28 aprilie 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. 10089/5 mai 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. 70577 Vidra
sub nr. cad/top 2072

Prin adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 9695/28.04.2021, d-l Corcheş
Remus, prin mandatar ing. Nicoară Ciprian-Vasile, transmite spre aprobare procesul verbal de
vecinătate asupra imobilului fâneaţă 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 fâneaţă în
suprafaţă totală de 911 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 exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului verbal
de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107A
- proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul,
situat administrativ în extravilanul comunei Blandiana, judeţul Alba
înscris în C.F. nr. 70589 Blandiana sub nr. cad/top 1924
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna mai 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 107A proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul, situat administrativ în extravilanul
comunei Blandiana, judeţul Alba înscris în C.F. nr. 70589 Blandiana sub nr. cad/top 1924;
- solicitarea beneficiarului Ispas Emanuel Emil, prin mandatar ing. Maxim Emanuel
privind semnarea Procesului verbal de vecinătate asupra imobilului, teren, situat în comuna
Blandiana, județul Alba care se învecinează la sud cu drumul judeţean DJ 107A proprietate
publică a UAT - Judeţul Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr.
9587/27 aprilie 2021;
- procesul-verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107A proprietate publică a UAT-Judeţul Alba şi imobilul situat administrativ în comuna Blandiana,
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 107A - proprietate publică a UAT-Judeţul Alba, cu
imobilul teren în suprafaţă totală măsurată de 489 mp., extravilan, situat administrativ în comuna
Blandiana, judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 70589 Blandiana, sub nr. cad/top 1924, solicitat în
vederea notării posesiei în cartea funciară şi înscrierea/notarea construcţiilor edificate pe terenul
aferent imobilului în cauză, 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 Ispas Emanuel Emil prin mandatar, ing. Maxim Emanuel, 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. 109
Alba Iulia, 7 mai 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. 10287/7 mai 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 107A - proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul,
situat administrativ în extravilanul comunei Blandiana, judeţul Alba
înscris în C.F. nr. 70589 Blandiana sub nr. cad/top 1924

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 teren, extravilan, situat în comuna Blandiana, identificat prin C.F. nr.
70589, nr. cad/top 1924, imobil care se învecinează cu drumul judeţean DJ 107A.
II. Descrierea situaţiei actuale
Prin adresa înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 9587/27 aprilie
2021, beneficiarul Ispas Emanuel Emil, prin mandatar ing. Maxim Emanuel în calitate de expert.
topograf, transmite spre aprobare Procesul verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor
comune dintre DJ 107A - proprietate publică a UAT - Judeţul Alba şi imobilul teren, în suprafaţă
totală de 489 mp., situat în comuna Blandiana, identificat prin C.F. nr. 70589, nr. cad/top 1924,
solicitat în vederea întocmirii documentaţiei tehnice topo - cadastrale necesare notării posesiei în
cartea funciară şi înscrierea/notarea construcţiilor edificate pe terenul aferent imobilului în cauză.
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 107A, 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. Maxim Emanuel 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. 109 din 7 mai 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. 10288/7 mai 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 exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului verbal
de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107A
- proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul,
situat administrativ în extravilanul comunei Blandiana, judeţul Alba
înscris în C.F. nr. 70589 Blandiana sub nr. cad/top 1924
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 12 mai 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 27 mai 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 109/7 mai 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 107A proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul, situat administrativ în extravilanul
comunei Blandiana, judeţul Alba înscris în C.F. nr. 70589 Blandiana sub nr. cad/top 1924;
- solicitarea beneficiarului Ispas Emanuel Emil, prin mandatar ing. Maxim Emanuel
privind semnarea Procesului verbal de vecinătate asupra imobilului, teren, situat în comuna
Blandiana, județul Alba care se învecinează la sud cu drumul judeţean DJ 107A proprietate
publică a UAT - Judeţul Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr.
9587/27 aprilie 2021;
- procesul-verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107A proprietate publică a UAT-Judeţul Alba şi imobilul situat administrativ în comuna Blandiana,
judeţul Alba.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 10321/10 mai 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 107A - proprietate publică
a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul, situat administrativ în extravilanul
comunei Blandiana, judeţul Alba înscris în C.F. nr. 70589 Blandiana
sub nr. cad/top 1924

Prin adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 9587/27.04.2021, d-l Ispas
Emanuel Emil, prin mandatar ing. Maxim Emanuel, transmite spre aprobare procesul verbal de
vecinătate asupra imobilului teren situat în extravilan, care se învecinează la sud cu DJ 107A în
scopul întocmirii documentaţiei tehnice topo - cadastrale necesare notării posesiei în cartea
funciară şi înscrierea/notarea construcţiilor edificate pe terenul aferent imobilului în cauză.
Procesul verbal de vecinătate, stabileşte limitele comune dintre DJ 107A: Alba Iulia Pârâu lui Mihai - Vurpăr - Cîmpu Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - Sărăcsău Limită judeţul Hunedoara, proprietate publică a Judeţului Alba cu imobilul teren în suprafaţă
totală de 489 mp., extravilan, situat în comuna Blandiana, 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. Maxim Emanuel, 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 107A a
fost cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, la poziţia
cu nr. crt. 46.
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 107A, care este întabulat, 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 documentaţiei cadastrale de dezmembrare a imobilului teren,
aferent fostei Captări apă dren Bărăbanţ, înscris în CF nr. 82900 Alba Iulia, situat
administrativ în municipiul Alba Iulia, judeţul Alba - proprietate publică a Judeţului Alba

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna mai 2021;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei
cadastrale de dezmembrare a imobilului teren, aferent fostei Captări apă dren Bărăbanţ, înscris în
CF nr. 82900 Alba Iulia, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, judeţul Alba - proprietate
publică a Judeţului Alba;
- documentaţia tehnică cadastrală realizată de S.C. Mercury Geosystems SRL, prin
expert topo. Răşinariu Avram-Florin (aprobată prin referatul de admitere nr. 31695/27 aprilie
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.
10445 din 11 mai 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 aprobă dezmembrarea imobilului înscris în CF nr. 82900 Alba Iulia, cu nr. cad.
82900, fâneaţă în suprafaţă totală de 7498 mp., în două loturi după cum urmează:
- Lotul nr. 1 compus din parcela nr. 1 „fâneaţă” în suprafaţă de 2972 mp., având ca
proprietar UAT - Judeţul Alba - Domeniul public, în cotă de 1/1 părţi, imobil rezultat care va fi
înscris în CF nou nr. 114700 Alba Iulia, sub nr. cad. nou 114700, atribuit de către Oficiului de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba;
- Lotul nr. 2 compus din parcela nr. 2 „fâneaţă” în suprafaţă de 4526 mp., având ca
proprietar UAT - Judeţul Alba - Domeniul public, în cotă de 1/1 părţi imobil rezultat care va fi

înscris în CF nou nr. 114701 Alba Iulia, sub nr. cad. nou 114701, atribuit de către Oficiului de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba.
Art. 2. Se însuşeşte documentaţia cadastrală de dezmembrarea a imobilului identificat la
art. 1, ce constituie anexă - parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Poziţia cu nr. crt. 105 din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
Judeţului Alba se modifică în mod corespunzător.
Art. 4. Se solicită Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba Iulia, înscrierea
operaţiunii de dezmembrare în cele 2 loturi şi înscrierea în cartea funciară a dreptului de
proprietate în favoarea UAT - Judeţul Alba - Domeniul public.
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,
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. 110
Alba Iulia, 12 mai 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. 10651/12 mai 2021

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale
de dezmembrare a imobilului teren, aferent fostei Captări apă dren Bărăbanţ,
înscris în CF nr. 82900 Alba Iulia, situat administrativ în municipiul Alba Iulia,
judeţul Alba - proprietate publică a Judeţului Alba
I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează însuşirea de către UAT - Județul Alba prin
Consiliul Judeţean Alba a documentaţiei cadastrale de dezmembrare a imobilului având numărul
cadastral 82900 în imobilele:
1) 114700 situat în judeţul Alba, UAT Alba Iulia, având suprafaţa măsurată de 2972 mp.;
2) 114701 situat în judeţul Alba, UAT Alba Iulia, având suprafaţa măsurată de 2972 mp.
II. Descrierea situaţiei actuale
Imobilul având categoria de folosinţă fâneaţă este înscris în cartea funciară şi anume CF
82900, urmând a fi efectuată dezmembrarea în două parcele cu alocarea a două numere
cadastrale reprezentate prin CF 114700 şi CF 114701. Imobilul este situat administrativ în
municipiului Alba Iulia, zona Bărăbanţ, 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. 105.
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 S.C. Mercury Geosysistems srl,
prin expert topo. Răşinariu Avram-Florin, în scopul retragerii dreptului de concesiune a S.C.
APA CTTA S.A. Alba şi în vederea unei mai bune gestionări a terenului aflat în proprietatea
Domeniului public al judeţului Alba, documentație depusă și înregistrată la Consiliul Județean
Alba cu nr. 10445/11 mai 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
Expertul topo. Răşinariu Avram-Florin, a întocmit documentaţia tehnică cadastrală de
dezmembrare a terenului, aflat în municipiul Alba Iulia zona Bărăbanţ, documentație depusă și
înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 10445/11 mai 2021.
În urma verificării, s-a constatat faptul că documentaţia tehnică topografică de
dezmembrare, este corect întocmită, drept urmare se recomandă efectuarea acestei operaţiuni cu
înscrierea celor două parcele în cartea funciară prin CF114700 şi CF 114701 nou alocate, care
fac 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. 110 din 12 mai 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. 10674/12 mai 2021

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Domnului director executive Ioan BODEA

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a imobilului teren,
aferent fostei Captări apă dren Bărăbanţ, înscris în CF nr. 82900 Alba Iulia, situat
administrativ în municipiul Alba Iulia, judeţul Alba - proprietate publică a Judeţului Alba
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 18 mai 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 27 mai 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 110 din 12 mai 2021 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei
cadastrale de dezmembrare a imobilului teren, aferent fostei Captări apă dren Bărăbanţ, înscris în
CF nr. 82900 Alba Iulia, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, judeţul Alba - proprietate
publică a Judeţului Alba;
- documentaţia tehnică cadastrală realizată de S.C. Mercury Geosystems SRL, prin
expert topo. Răşinariu Avram-Florin (aprobată prin referatul de admitere nr. 31695/27 aprilie
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.
10445 din 11 mai 2021.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 10832/14 mai 2021

RAPORT DE SPECIALITATE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a
imobilului teren, aferent fostei Captări apă dren Bărăbanţ, înscris în CF nr. 82900 Alba
Iulia, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, judeţul Alba - proprietate publică a
Judeţului Alba

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 municipiului Alba Iulia zona Bărăbanţ având categoria de folosinţă
fâneaţă este identificat prin CF 82900 şi a fost cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin
domeniului public al Judeţului Alba, la poziţia cu nr. crt. 105.
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, dezmembrarea parcelei identificate prin CF 82900 în suprafaţă de 7498
mp, având categoria de folosinţă fâneată, vor rezulta două loturi după cum urmează:
- Lotul nr. 1 compus din parcela nr. 1 "fâneaţă" în suprafaţă de 2972 mp., având ca
proprietar Judeţul Alba - Domeniul public, în cotă de 1/1 părţi, imobil rezultat care va fi înscris
în CF nou nr. 114700, cu nr. cad. nou 114700, atribuit de către Oficiului de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Alba;
- Lotul nr. 2 compus din parcela nr. 2 " fâneaţă" în suprafaţă de 4526 mp., având ca
proprietar Judeţul Alba - Domeniul public, în cotă de 1/1 părţi imobil rezultat care va fi înscris în
CF nou nr. 114701, cu nr. cad. nou 114701, atribuit de către Oficiului de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Alba.
În urma identificării şi măsurătorilor efectuate de către, S.C. Mercury Geosystems srl,
prin expert topo. Răşinariu Avram-Florin, s-a întocmit Documentaţia tehnică cadastrală care a
fost depusă şi înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 10445 din 11 mai 2021.
Menţionăm faptul că proprietarul tabular asupra terenului în cauză având categoria de
folosinţă fâneaţă şi care urmează a fi dezmembrat este Domeniul public al judeţului Alba.
Dezmembrarea imobilului teren/fâneaţă în două parcele este necesară în scopul retragerii
dreptului de concesiune a S.C. APA CTTA S.A. Alba şi în vederea unei mai bune gestionări a
terenului aflat în proprietatea Domeniului public al judeţului Alba.
Se propune însuşirea de către Consiliul Judeţean Alba, a documentaţiei tehnice cadastrală
întocmită de expert topo. Răşinariu Avram-Florin, urmând a se solicita Oficiului de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Alba/Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba Iulia,
dezmembrarea parcelei identificate prin CF 82900 rezultând cele două parcele cu nr. cadastrale
nou alocate şi materializate în CF 114700 şi CF 114701 - ca proprietaţi publice a judeţului Alba.

Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) lit. c), art. 182 alin.(1),
alin. (4), art. 196 alin.(1) lit. a), art. 286 alin.(3), art. 289 alin.(4) din Ordonanţa de Urgenţă nr.
57/2019 privind Codul administrativ, în urma însușirii documentaţiei tehnice cadastrală
întocmită de expert topo., Răşinariu Avram-Florin, 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 dezmembrării imobilului teren/făneaţă
în două parcele, cu notarea proprietăţii asupra - UAT Judeţul Alba.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA

Şef serviciu,
Paul Silviu TODORAN

Întocmit, Florin GHILEA

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea „Strategiei de dezvoltare rurală a Judeţului Alba 2021-2027”

Consiliul Judeţean Alba, convocat în ședință „ordinară” în luna mai 2021;
Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea
„Strategiei de dezvoltare rurală a Judeţului Alba 2021-2027”;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. b şi art. 173 alin. 3 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,
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 „Strategia de dezvoltare rurală a Judeţului Alba 2021-2027”, conform
anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi
bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba, prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial Local al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi
se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui şi vicepreşedinţilor Consiliului Județean
Alba, administratorului public al Judeţului Alba, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Direcției juridică
și administraţie publică, Direcţiei gestionarea patrimoniului, Direcţiei amenajarea teritoriului şi
urbanism, Serviciului accesare şi coordonare proiecte, Serviciului dezvoltare, programe şi
guvernanţă corporativă, Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba.

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Înregistrat cu nr. 111
Alba Iulia, 12 mai 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. 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. 10677/12 mai 2021

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea
„Strategiei de dezvoltare rurală a Judeţului Alba 2021-2027”

I. Expunere de motive
În baza atribuţiilor stabilite prin OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, consiliul
judeţean „adoptă strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială şi de mediu a
judeţului sau din proprie iniţiativă, pe baza propunerilor primite de la consiliile locale”.
În contextul pregătirii documentelor naţionale şi regionale de programare a finanţărilor
din fonduri europene post 2020, precum şi în urma aprobării „Strategiei de dezvoltare a
Judeţului pentru perioada 2021-2027”, document ce conturează perspectiva viitoare de
dezvoltare socio-economică a județului Alba corelată cu resursele financiare disponibile sau
potențiale ce vor putea fi angrenate în implementarea planului de acţiune aferent, demersul de
elaborare al „Strategia de dezvoltare rurală a Judeţului Alba 2021-2027” este relevant și
reprezintă un document de planificare şi programare la nivel judeţean care răspunde problemelor
şi nevoilor identificate în cadrul analizei socio-economice şi care valorifică potenţialul şi
oportunităţile de dezvoltare ale teritoriului rural al judeţului Alba.
Strategia de dezvoltare rurală a Județului Alba reprezintă documentul de referință ce va
sta la baza investițiilor viitoare în infrastructura și serviciile publice și private necesare creşterii
atractivităţii şi a calității vieții în zonele rurale, a dezvoltării capitalului economic și uman, a
accesibilității și conectivității la rețele de transport și energie, protejării patrimoniului natural și
cultural. Propunerile de dezvoltare cuprind acțiuni în conformitate cu obiectivele strategice și
sectoriale pentru a răspunde nevoilor a trei grupuri majore: cetățeni, agenţi economici și
vizitatori/turiști, nevoi a căror rezolvare consolidează pilonii dezvoltării durabile a societății,
respectiv economie, social și mediu.
În acest sens, s-a considerat oportună elaborarea Strategiei de dezvoltare rurală a
Judeţului Alba 2021-2027de către departamentul de specialitate din cadrul Consiliul Județean
Alba, împreună cu instituțiile deconcentrate de la nivel județean, organizații, autorități,
organizații profesionale şi alți actori sociali.
II. Descrierea situației actuale
În anul 2020 s-a încheiat perioada de referință a „Strategiei de dezvoltare a Județului
Alba pentru perioada 2014 - 2020”, fiind elaborat un nou document de planificare strategică la
nivelul județului care a fost aprobat în luna ianuarie 2021. Acesta prezintă direcții majore de
dezvoltare şi fundamentează inițiativele de dezvoltare ale comunităţilor locale atât urbane cât şi
rurale, în perioada de programare 2021-2027.
Strategia de Dezvoltare Rurală a Județului Alba 2021-2027 cuprinde viziunea și
obiectivele de dezvoltare la nivel județean și identifică un portofoliu de proiecte care vizează
creşterea atractivităţii spaţiului rural prin prevenirea depopulării satelor, conservarea şi
valorificarea tradiţiilor locale şi promovarea acestora în reţele interne şi internaţionale.
Etapele parcurse în procesul de elaborare al Strategiei de dezvoltare rurală a Judeţului
Alba 2021-2027 au fost:
a) Realizarea Analizei diagnostic care a abordat următoarele domenii: Localizare
geografică, Teritoriu, Demografie, Infrastructură (de transport, utilități publice, educaţională, de
sănătate, socială), Resurse, Mediul economic, Agricultura, Susţinerea şi promovarea spaţiului
rural; Acestea au stat la baza realizării Analizei SWOT;
b) Elaborarea Strategiei (Planificarea) - formularea viziunii de dezvoltare a Judeţului Alba,
a misiunii, stabilirea direcțiilor strategice, a obiectivelor specifice, a proiectelor/activităţilor

propuse, elaborate pe baza propunerilor primite din partea UAT-urilor, instituţiilor, organizaţiilor
din judeţul Alba, precum şi a mecanismului instituţional de implementare, monitorizare şi
evaluare;
c) Consultarea publică a actorilor locali (autorităţi publice locale, instituţii publice,
organizaţii non-guvernamentale, agenţi economici) – colectarea punctelor de vedere a factorilor
interesaţi cu privire la prioritățile de rezolvare a problemelor cu care se confruntă județul,
precum şi la conţinutul analizei, respectiv al planificării. Dat fiind contextul pandemic al anului
2020, comunicarea cu factorii interesaţi s-a desfăşurat online prin poşta electronică (adrese,
documente supuse consultării), respectiv telefonic. A urmat consultarea publică a proiectului
strategiei, iniţial în perioada 5-13 noiembrie 2020, când a fost trimis prin poşta electronică, apoi
în perioada 16 martie 2021 – 26 aprilie 2021, prin publicarea pe site-ul oficial al Consiliului
Judeţean Alba www.cjalba.ro, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența
decizională în administrația publică, deschisă participării tuturor cetățenilor interesați.
Documentul Strategia de dezvoltare rurală a Județului Alba 2021-2027, rezultat în urma
consultărilor publice este supus aprobării Consiliului Judeţean Alba.
III.
Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare, conform căruia Consiliul Judeţean are atribuţii privind
dezvoltarea economico-socială a judeţului;
- art. 173 alin. 3 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare, conform căruia în exercitarea atribuţiilor prevăzute la
alin. 1 lit. b, consiliul judeţean adoptă strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economicosocială şi de mediu a judeţului sau din proprie iniţiativă, pe baza propunerilor primite de la
consiliile locale;
IV. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Pachetul legislativ privind Politica de Coeziune (PC) 2021-2027 care cuprinde:
Regulamentul privind prevederile comune (CPR) mai multor fonduri, Regulamentul privind
Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul social european plus” (FSE+), Fondul
de coeziune (FC), Regulamentul privind planurile strategice în domeniul PAC (Politica Agricolă
Comună), Regulamentul privind Fondul european pentru afaceri maritime și activități pescărești
(FEAM), precum şi Regulamentul de punerere în aplicare (UE) 2016/669, Regulamentul (UE)
nr. 1305/2013, Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului.
V. Avize necesare
Nu este cazul
VI. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Aprobarea Strategiei de dezvoltare rurală a Județului Alba 2021-2027 va avea un impact
asupra dezvoltării socio-economice a Judeţului Alba, deoarece reprezintă documentul de
referință ce va sta la baza investițiilor viitoare în infrastructura și serviciile publice și private
necesare ridicării nivelului de atractivitate a județului, creșterii calității vieții în zonele rurale,
dezvoltării capitalului economic și uman, a accesibilității și conectivității la rețele de transport și
energie, protejării valorilor cadrului natural și a patrimoniului cultural din spațiul rural al
judeţului Alba.
VII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Nu este cazul
VIII. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul
IX. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
Nu este cazul

X. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre
S-a derulat consultarea publică a proiectului strategiei (anexă la proiectul de hotărâre) în
perioada 5-13 noiembrie 2020 când a fost trimis prin poşta electronică, apoi în perioada 16
martie 2021 – 26 aprilie 2021, prin publicarea pe site-ul oficial al Consiliului Județean Alba
www.cjalba.ro, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică, deschisă participării tuturor cetățenilor interesați.
XI. 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 OUG 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. 111/1 7 mai 2021.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.

PREȘEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 10678/12 mai 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 redactării raportului de specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea „Strategiei de dezvoltare rurală a Judeţului Alba 2021-2027”
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 14 mai 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 27 mai 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 111/12 mai 2021 şi are ataşat referatul de
aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea „Strategiei de dezvoltare rurală a
Judeţului Alba 2021-2027”.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMANIA
JUDETUL ALBA
CONSILIUL JUDETEAN
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
Serviciul Dezvoltare, programe şi guvernanţă corporativă
Nr. 11001/18.05.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea
„Strategiei de dezvoltare rurală a judeţului Alba 2021-2027”

În conformitate cu prevederile art. 173 alin. 3 lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, consiliile județene au atribuții în
adoptarea de strategii, prognoze și programe de dezvoltare economico-socială şi de mediu a
județului și de a asigura măsurile de ordin organizatoric și financiar pentru realizarea acestora.
Elaborarea Strategiei de dezvoltare rurală a judeţului Alba 2021-2027 are la bază
atribuţiile Consiliului Județean Alba stabilite prin OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
în contextul Politicii Agricole Comune de la nivelul Uniunii Europene şi al documentelor
naţionale şi regionale de programare a finanţărilor din fonduri europene - Programul Naţional de
Dezvoltare Rurală, Planul de Dezvoltare Regională al Regiunii Centru 2021-2027.
De asemenea, în elaborarea Strategiei de dezvoltare rurală a judeţului s-a avut în vedere
corelarea acesteia cu Strategia de dezvoltare a Județului Alba pentru perioada 2021 – 2027 şi cu
strategiile sectoriale aprobate de către Consiliul Judeţean Alba, în domeniile de intervenţie:
sănătate, educaţie şi formare profesională VET, utilităţi publice, energie, protecţia monumentelor
istorice, promovarea judeţului Alba ca destinaţie pentru investitori.
Strategia de dezvoltare rurală a Județului Alba reprezintă documentul ce va sta la baza
investițiilor viitoare în infrastructura și serviciile publice și private necesare creşterii atractivităţii
şi a calității vieții în zonele rurale, a dezvoltării capitalului economic și uman, a accesibilității și
conectivității la rețele de transport și energie, protejării patrimoniului natural și cultural rural al
județului. Portofoliul de proiecte identificate vizează dezvoltarea spaţiului rural prin prevenirea
depopulării satelor, conservarea şi valorificarea tradiţiilor locale şi promovarea acestora în reţele
interne şi internaţionale.
Etapele parcurse în procesul de elaborare a Strategiei de dezvoltare rurală a judeţului
Alba 2021-2027 au fost:
a)
Realizarea Analizei diagnostic care a abordat următoarele domenii: Localizare
geografică, Teritoriu, Demografie, Infrastructură (de transport, utilități publice, educaţională, de
sănătate, socială), Resurse, Mediul economic, Agricultura, Susţinerea şi promovarea spaţiului
rural; Acestea au stat la baza realizării Analizei SWOT;
b)
Elaborarea Strategiei (Planificarea) - formularea viziunii de dezvoltare a spațiului
rural al judeţului Alba, a misiunii, stabilirea direcțiilor strategice, a obiectivelor specifice, a
proiectelor/activităţilor propuse, elaborate pe baza propunerilor primite din partea UAT-urilor,
instituţiilor, organizaţiilor din judeţul Alba, precum şi a mecanismului instituţional de
implementare, monitorizare şi evaluare;
c)
Consultarea publică a actorilor locali (autorităţi publice locale, instituţii publice,
organizaţii non-guvernamentale, agenţi economici) – colectarea punctelor de vedere a factorilor
interesaţi cu privire la prioritățile de rezolvare a problemelor cu care se confruntă județul,
precum şi la conţinutul analizei, respectiv al planificării. Dat fiind contextul pandemic al anului
2020, comunicarea cu factorii interesaţi s-a desfăşurat online prin poşta electronică (adrese,
documente supuse consultării), respectiv telefonic. A urmat consultarea publică a proiectului
strategiei în perioada 5-13 noiembrie 2020, apoi în perioada 16 martie 2021 – 26 aprilie 2021, în
conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,
deschisă participării tuturor cetățenilor interesați, prin publicarea pe site-ul oficial al Consiliului
Judeţean Alba www.cjalba.ro. Toate propunerile oportune și pertinente au fost inserate în textul
final al ”Strategiei de dezvoltare rurală a judeţului Alba 2021-2027”.
Luând în considerare cele prezentate mai sus şi având în vedere prevederile art. 173
alin. 1 lit. b şi art. 173 alin. 3 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu

modificările şi completările ulterioare, propunem Proiectul de hotărâre privind aprobarea
Strategiei de dezvoltare rurală a județului Alba 2021-2027, în forma prezentată.

Director executiv,
Marian Florin AITAI
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Ana ANDRONE

Întocmit,
Gabriela RUS
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MOTTO:

Satul, situat în inima unei lumi, îşi e oarecum sieşi suficient. El n-are nevoie de altceva decît de
pămîntul şi de sufletul său şi de un pic de ajutor de sus, pentru a-şi suporta cu răbdare destinul.
Această naivă suficienţă a făcut bunăoară ca satul românesc să nu se lase impresionat, tulburat
sau antrenat de marile procese ale „istoriei”.
Lucian Blaga, Elogiul satului românesc, Discursul lui la recepţia de la Academia Română - 5 iunie 1937

Satul românesc reprezintă viaţa
în toată splendoarea sa
structurală a omului liber
ridicându-se din umbra
pietrelor.
Camelia Opriţa

Veşnicia s-a născut la sat.
Lucian Blaga
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INTRODUCERE

Consiliul Județean Alba, ca autoritate deliberativă a administrației publice locale, constituită la nivel
județean pentru coordonarea activității consiliilor comunale, orășenești și municipale, în vederea
realizării serviciilor publice de interes județean, are misiunea de a adopta strategii, prognoze și
programe de dezvoltare economico-socială și de mediu ale județului și de a urmări, în cooperare cu
autoritățile administrației publice locale interesate, măsurile necesare pentru realizarea acestora.
În acest sens, conducerea Consiliului Județean Alba a considerat că este necesară elaborarea unei
strategii sectoriale de dezvoltare rurală a județului Alba, adaptată nevoilor identificate, prioritizarea
investițiilor și gestionarea eficientă a resurselor necesare pentru implementarea atât a proiectelor noi,
cât și a celor aflate în derulare, ce vor contribui la progresul general al județului.
Abordarea acestui domeniu într-o strategie judeţeană trebuie făcută în strânsă corelare cu alte domenii
de interes, precum utilităţi, energie, sănătate, servicii sociale, dezvoltare economică, fiecare dintre
acestea făcând subiectul unor strategii sectoriale deja aprobate în anul 2018.
Din această perspectivă, o importanță deosebită o are capacitatea Consiliului Județean Alba de a-și
planifica și utiliza resursele cu scopul de a satisface nevoile în continuă creștere ale comunității locale.
Prin dispoziția nr.220/16 martie 2017, a președintelui Consiliului Județean Alba a fost constituit un
grup de lucru, în vederea elaborării Strategiei sectoriale de dezvoltare rurală a județului Alba.
Prioritățile strategiei vizează dezvoltarea și promovarea spațiului rural în vederea prevenirii
depopulării satelor, creșterea atractivității spațiului rural, conservarea și valorificarea tradițiilor
și valorilor locale, precum şi informarea și promovarea în rețelele europene și internaționale.
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Metodologie
Procesul de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Rurală îşi propune, într-o primă etapă, analiza
completă şi obiectivă a situaţiei existente a spaţiului rural din judeţul Alba, analiză ce cuprinde atât
aspecte economice, sociale, urmată de o analiză SWOT şi un plan de acţiuni pentru perioada 20212027.
Analiza situaţiei actuale s-a făcut într-o manieră realistă, motiv pentru care colectarea datelor din
teritoriu a fost efectuată în colaborare cu autorităţile judeţene, UAT-urile, instituţiile locale (în principal
informaţii statistice) şi membrii comunităţilor locale.
Datele primare au fost colectate, prelucrate, analizate şi interpretate şi au format setul de informaţii
necesare realizării fazei de analiză diagnostic, precum şi pentru faza următoare de elaborare propriuzisă a strategiei de dezvoltare rurală. De asemenea, un rol deosebit de important l-au avut bazele de
date cu cele 67 primării comunale, elaborate de către Compartimentul Dezvoltare Economică şi
Programe din cadrul Consiliului judeţean Alba.
Evaluarea aspectelor favorabile şi nefavorabile, precum şi a oportunităţilor şi ameninţărilor asupra
dezvoltării mediului rural vor fi prezentate cu ajutorul Analizei SWOT.
În vederea determinării potenţialului de dezvoltare pe termen mediu şi lung, informaţiile au fost
colectate distinct pe patru zone rurale, denumite microregiuni.
Acestea sunt compuse din comune învecinate geografic, cu aspecte relativ omogene referitoare la
acces, relief, infrastructură, resurse, dezvoltare economică, nu reprezintă unități administrativ
teritoriale, principalul rol al acestora este de a asigura o mai bună aplicabilitate și personalizare
proiectelor ce vor fi desfășurate în județul Alba în perioada următoare de programare.
Microregiunile care vor fi descrise și analizate în cuprinsul acestui document, au fost cuprinse şi într-o
Hartă redată mai jos:
I.

Zona Mureșului
Comune componente: Berghin, Ciugud, Cricău, Fărău, Galda de Jos, Hopârta, Ighiu,
Livezile, Lunca Mureşului, Meteş, Mihalţ, Miraslău, Noşlac, Râmeţ, Rădeşti, Rimetea,
Sântimbru, Stremţ, Unirea

II. Zona Munților Apuseni
Comune componente: Albac, Almaşu Mare, Arieşeni, Avram Iancu, Bistra, Bucium, Mogoş,
Ciuruleasa, Gârda de Sus, Horea, Întregalde, Lupşa, Ocoliş, Poiana Vadului, Ponor,
Poşaga, Roşia Montană, Sălciua, Scărişoara, Sohodol, Vadu Moţilor, Vidra
III. Zona Podișul Secașelor și Valea Cugirului
Comune componente: Blandiana, Câlnic, Ceru Băcăinţi, Cut, Daia Română, Doştat,
Gîrbova, Ohaba, Pianu, Roşia de Secaş, Săliştea, Săsciori, Şibot, Şpring, Şugag, Vinţu de
Jos
IV. Zona Târnavelor
Comune componente: Bucerdea Grânoasă, Cenade, Cergău, Cetatea de Baltă, Crăciunelul
de Jos, Jidvei, Lopadea Nouă, Sâncel, Şona, Valea Lungă
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ABREVIERI
AFIR Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale
AJF Asociaţia Judeţeană de Fotbal
ANCOM Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
ANPM Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
ANSVSA Autoritatea Naţională Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
APDRP Agentia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurala şi Pescuit
CPAC Catalogul Produselor Alimentare Certificate
CRFIR Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 7 Centru Alba Iulia
DGASPC Direcţia Generală de Asiatenţă Socială şi Protecţia Copilului
DLRC Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității
DOP Denumire de Origine Protejată
FEADR Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală
FEGA Fondul European de Garantare Agricolă
FEPAM Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime
FLAG Fishing Local Action Groups (Grup de Acţiune Locală Pentru Pescuit)
FNGIMM Fondul Național pentru Întreprinderile Mici și Mijloci
GAL Grup de Acţiune Locală
IATA International Air Transport Association (Asociația Internațională de Transport Aerian)
IGP produse cu indicaţie geografică protejată
ITCSMS Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor
MADR Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
LEADER Liaison Entre Actions pour le Développement de l'Économie Rurale (Legături între acţiuni
pentru dezvoltarea economiei rurale)
NUTS Nomenclatorul Unităţilor Teritoriale Statistice
ODD Obiective de Dezvoltare Durabilă
OSPA Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice
PAC Politica Agricolă Comună
PNCCF Planul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară
POPAM Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime
PNDR Programul Naţional de Dezvoltare Rurală
RNMCA Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului
RNPT Registrul Naţional al Produselor Tradiţionale
SPAS Serviciul Public de Asistenţă Socială
UE Uniunea Europeană
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RURAL

I. CADRUL GENERAL
1. Spaţiul rural – definiţie şi caracteristici
Din punct de vedere etimologic, cuvântul rural provine din latinescul rurs, ruris şi semnifică cultură,
câmpuri, teritoriu ocupat, locuit, amenajat şi muncit de om. În sensul cel mai larg al noţiunii, termenul
rural defineşte câmpurile (ţara), ţăranii şi în general toate teritoriile şi activităţile neurbane.
Conform ordinului nr. 143/2005, prin spațiu rural sunt definite zonele aparținând comunelor, precum și
zonele periurbane ale orașelor sau municipiilor, în care se desfășoară, cu respectarea prevederilor
legislației în vigoare, activități încadrate în următoarele domenii economice:
a) producție agricolă vegetală și/sau zootehnică, silvică, de pescuit și acvacultură;
b) procesarea industrială a produselor agricole, silvice, piscicole și de acvacultură, precum și activități
meșteșugărești, artizanale și de mică industrie;
c) servicii de turism și de agrement rural.
Spaţiul rural este expresia efortului îndelungat al omului pentru a pune în serviciul său componentele
fizico-geografice ale spaţiului, respectiv ale naturii. Este un spaţiu pe care omul l-a creat prin munca sa,
în funcţie de nevoile sale, pe care l-a umplut cu creaţiile sale de natură antropică.
Expansiunea spaţiului urban, dezvoltarea căilor de comunicaţie, amplasarea unor activităţi nonagricole,
introducerea unor tehnici şi tehnologii au dus la încărcarea spaţiului rural cu noi elemente şi noi relaţii,
îmbogăţindu-l calitativ şi cantitativ.
La identificarea şi punerea în valoare a spaţiului rural se au în vedere o serie de caracteristici care îi dau
individualitate, specificitate şi autenticitate comparativ cu spaţiul urban.
Constantin Ţăran în lucrarea Modernizare şi reconstrucţie în satul românesc, prezintă ruralul şi modul
său de relaţionare cu urbanul, sintetizate în tabelul de mai jos:
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Spaţiul rural vs. spaţiul urban
Dimensiunea

Spatiul rural

Economică

Predomină sectorul primar şi
activităţile legate de acesta
Agricultura şi alte activităţi legate de
aceasta
Mai scăzut decat media naţională

Structura ocupaţională
Nivelul de educaţie şi pregătire
Accesul la informaţii
Accesul la servicii
Demografică

Spatiul urban

Etnică

Scăzut
Scăzut
Fertilitate şi mortalitate
ridicată
Predomină
conservatorismul
rezistenţa la schimbare
Omogenă

Nivelul migraţiei

Scăzută în sensul ieşirii din rural

Politică

Dominat de activităţi din sectorul
secundar şi terţiar
Industrie, construcţii, servicii şi
administraţie
Mai
ridicat
decât
media
naţională
Ridicat
Ridicat
Fertilitate şi mortalitate
scăzută
şi Predomină elementele liberale şi
radicale
Variată
Ridicată în sensul intrării în
urban

Totuşi, de-a lungul timpului, diferenţele dintre spaţiul rural şi cel urban s-au estompat. Transformarea,
modernizarea spaţiului rural este o realitate, fiind caracterizată de răspândirea activităţilor industriale şi
a serviciilor în zonele rurale, ceea ce determină ca vechea distincţie dintre oraş şi provincie să fie mai
puţin clară.
În prezent, rural nu mai este sinonim cu economia
agricolă, el devine mai degrabă o zonă cu o economie
diversificată, ce include dezvoltarea activităţilor
industriale şi a serviciilor. Relaţia rural - urban formează
o structură complexă, de dependenţe reciproce, deoarece
ambele se influenţează reciproc. Cooperarea rural - urban
ar trebui să încurajeze măsurile de mediu şi să favorizeze
oferirea unui nivel adecvat de servicii pentru populaţia
rurală şi unităţile economice din spaţiul rural.
Majoritatea zonelor rurale din Europa nu mai reflectă imaginea dominanței sectorului agricol şi a
migrarii în afară a muncii. Transferul forţei de muncă din multe zone rurale apropiate de centrele
urbane a fost depăşit în greutate de migrarea înăuntru a persoanelor economic active şi a celor
pensionate din zonele urbane. Practic, datorită creşterii nivelului de trai, oamenii sunt în căutarea unor
variate posibilităţi de recreere, zonele rurale venind în întâmpinarea acestei cereri, cu un peisaj rural de
o înaltă valoare naturală, aşezări cu vestigii arhitectonice şi zone protejate, precum parcurile naţionale
şi regionale.
Pentru județul Alba, mediul rural înseamnă cultură,
istorie, natură, om, viață, viitor. Prosperitatea satului din
Alba înseamnă o obligație ce revine prezentului, pentru
asigurarea continuității valorilor autohtone, iar elementul
esențial al spațiului rural din județul Alba este omul, cel
care creează, cel care moștenește, cel care ocrotește.
Omul va fi, așadar, scopul principal al devenirii
spațiului rural din județul Alba.
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Strategia de Dezvoltare Rurală a judeţului Alba 2021-2027 este realizată în concordanţă cu:
Nivel
internaţional

 Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă
 Politica Agricolă Comună

Nivel
naţional

 Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030
 Cadrul naţional strategic pentru dezvoltarea durabilă a sectorului agroalimentar şi a
spaţiului rural în perioada 2014-2020-2030
 Programul LEADER, parte integrantă a Programul Naţional de Dezvoltare Rurală
pentru perioada 2014-2020

Nivel
regional/
local

 Planul de Dezvoltare Regională al Regiunii Centru pentru perioada 2014-2020
 Strategia de Dezvoltare a Judeţului Alba 2014-2020

2. La nivel european
Agricultura este afectată de schimbările climatice și de impactul acestora asupra biodiversității și a
calității solului și apei, precum și de cerințele pieței globale. La conceperea noii politici de dezvoltare
rurală a UE s-au avut în vedere problemele noilor state membre, veniturile locuitorilor din zonele rurale
mai scăzute decât media UE, populaţia activă îmbătrânită, nivelul redus de pregătire profesională a
acesteia şi o dependenţă prea mare de sectorul primar.
Politica agricolă a UE s-a
schimbat considerabil în ultimele
decenii, pentru a sprijini zonele
rurale să facă față multiplelor
provocări economice, sociale și
de mediu pe care le aduce secolul
al XXI-lea. Aceasta acoperă
numeroase domenii, printre care
se numără calitatea alimentelor,
trasabilitatea,
comerțul
și
promovarea produselor agricole
din UE. UE îi sprijină financiar
pe agricultori și încurajează
practicile durabile și ecologice,
investind totodată în dezvoltarea
zonelor rurale. Această politică
formează cel de-al doilea pilon al politicii agricole comune (PAC) și vine în completarea sistemului de
plăți directe către agricultori și a măsurilor de gestionare a piețelor agricole (primul pilon). O parte din
obiectivele sale sunt comune fondurilor structurale și de investiții europene (fondurilor ESI).
Cele 28 de țări ale UE derulează în această perioadă 118 programe de dezvoltare rurală 1 (PDR): 20 de
țări au un program național unic (România fiind în această situaţie), iar celelalte 8 au ales să
implementeze două sau mai multe programe (regionale).

1

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_ro
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2.1.

Politica agricolă comună (PAC)

Politica agricolă comună2 a fost creată în 1962 de cele șase țări fondatoare ale UE și se numără printre
cele mai vechi politici UE. PAC constă într-un set de acte legislative adoptate de UE în vederea
asigurării unei politici comune armonizate în domeniul agriculturii. Aceasta urmărește:




aprovizionarea stabilă a cetățenilor UE cu alimente de calitate la prețuri accesibile,
asigurarea unui volum substanțial de exporturi,
protejarea viitorului comunităților rurale, precum și al biodiversității, al mediului natural și al
calității solurilor.

Fiind o politică dinamică, PAC s-a adaptat, prin reforme succesive, la noile provocări cu care se
confruntă agricultura europeană.
Reformulată radical în 2013 pentru a deveni mai echitabilă, mai ecologică, mai eficientă și mai
inovatoare, Noua PAC acoperă perioada 2014 - 2020 şi își păstrează importanța-cheie, contribuind la o
creștere mai durabilă și mai incluzivă, acestea fiind obiective-cheie în cadrul Strategiei UE 2020.
Reforma este pe deplin în conformitate cu principiile fundamentale ale politicii agricole comune.
Acestea se vor concentra în continuare pe furnizarea de cantități suficiente de alimente sigure și de
înaltă calitate la prețuri accesibile pentru consumatori în UE și la nivel mondial. În același timp,
reforma respectă pe deplin normele UE privind bunăstarea animalelor și mediul și asigură un nivel de
trai echitabil pentru fermierii europeni.
Noua PAC include:






„înverzirea” plăților pe exploatație, prin introducerea unor practici agricole ecologice, cum ar
fi diversificarea culturilor, și prin menținerea elementelor de peisaj bogate din punct de vedere
ecologic și a unei suprafețe minime de pajiște permanentă
distribuirea mai echitabilă a sprijinului acordat, pentru a reduce cele mai mari diferențe legate
de nivelurile de sprijin pentru venit primit de fermierii de pe întreg teritoriul UE, și o reducere a
plăților care depășesc o anumită sumă pentru cele mai mari exploatații agricole
o mai bună direcționare a sprijinului pentru venit către fermierii care au cel mai mult nevoie
de acesta, în special tinerii fermieri, fermierii care lucrează în sectoarele cu venituri reduse și
fermierii din zonele cu constrângeri naturale

Se menține structura pe bază de piloni a PAC, după cum este prezentat mai jos:
 Pilonul I - Sprijinul pentru venit şi măsurile de gestionare a pieței
 Pilonul II - Dezvoltarea rurală
Bugetul PAC pentru perioada 2014-2020 reprezintă aproximativ 38% din bugetul global al UE.
Cuantumul total al cheltuielilor PAC pe durata perioadei de 7 ani este de 408,31 miliarde EUR.
Odată cu integrarea în Uniunea Europeană, România urmează, în ceea ce priveşte agricultura şi
dezvoltarea rurală, principiile Politicii Agricole Comune (PAC), care reprezintă un set de reguli şi
măsuri care vizează în principal creşterea productivităţii, garantarea unui nivel de viaţă echitabil
populaţiei din agricultură, stabilizarea pieţelor, garantarea securităţii aprovizionărilor, asigurarea
consumatorului cu provizii la preţuri raţionale.
Potrivit Reglementării Consiliului Europei nr. 1290/2005 privind finanţarea politicii agricole comune,
s-au creat fonduri europene pentru sprijinirea agriculturii:
2

https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/cap-introduction/
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Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) - pentru măsurile de reglementare sau
sprijinire a piețelor agricole și pentru plățile directe către agricultori în contextul politicii
agricole commune,
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) - pentru finanţarea
programelor de dezvoltare rurală,
Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime (FEPAM) - destinat politicilor europene
în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime în perioada 2014-2020.

2.2.

Europa 2030

Agenda 20303 a ONU, adoptată de liderii mondiali în 2015, reprezintă noul cadru global de dezvoltare
durabilă și stabilește 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD). Ea constituie un angajament de a
eradica sărăcia și de a asigura dezvoltarea durabilă peste tot în lume, până în 2030, inclusiv în Europa.
ODD se adresează în egală măsură atât statelor și regiunilor subdezvoltate, cât și celor dezvoltate şi își
propun să echilibreze cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile – cea economică, cea socială și
componenta de mediu – prin acțiuni concrete prevăzute pentru următorii 15 ani, axate în principal pe:






demnitate umană,
stabilitate regională și globală,
o planetă sănătoasă,
societăți reziliente și echitabile,
economii prospere.

3

https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/global-topics/sustainable-development-goals/eu-approachsustainable-development_ro
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3. La nivel naţional
3.1.

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR)

Este Programul prin care se acordă fonduri
nerambursabile de la Uniunea Europeană şi Guvernul
României pentru dezvoltarea economico – socială a
spaţiului rural din România. Implementarea tehnică și
financiară este asigurată de către Agenția pentru
Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale
(AFIR) este o instituţie publică în subordinea
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR)
care își desfășoară activitatea prin reorganizarea Agenției
de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (APDRP),
asigură implementarea tehnică și financiară a Fondului
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR)
preluând în totalitate derularea și monitorizarea
Programului SAPARD, PNDR 2007 – 2013 şi PNDR
2014-2020.
Fermierii, procesatorii, antreprenorii și autorităţile publice locale au avut la dispoziţie 8,1 miliarde de
euro, fonduri europene nerambursabile pentru realizarea investiţiilor la standarde europene, eficiente şi
rentabile. Acestea trebuie să vizeze următoarele șase priorități:
a. Modernizarea și creșterea viabilității exploatațiilor agricole prin consolidarea acestora,
deschiderea către piață și procesare a produselor agricole;
b. Încurajarea întineririi generațiilor de agricultori prin sprijinirea instalării tinerilor fermieri;
c. Dezvoltarea infrastructurii rurale de bază ca precondiție pentru atragerea investițiilor în
zonele rurale şi crearea de noi locuri de muncă și implicit la dezvoltarea spațiului rural.
d. Încurajarea diversificării economiei rurale prin promovarea creării și dezvoltării IMM-urilor
în sectoarele nonagricole din mediul rural;
e. Promovarea sectorului pomicol, ca sector cu nevoi specifice, prin intermediul unui subprogram
dedicat;
f. Încurajarea dezvoltării locale plasate în responsabilitatea comunității prin intermediul
abordării LEADER. Competența transversală a LEADER îmbunătățește competitivitatea,
calitatea vieții și diversificarea economiei rurale, precum și combaterea sărăciei și excluderii
sociale.
S-au conturat patru direcţii (axe) prioritare pentru finanţare prin FEADR:
Axa I - Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic - urmăreşte restructurarea şi dezvoltarea
producţiei agricole şi silvice, dar şi a industriilor prelucrătoare aferente, pentru a le face mai
competitive şi pentru a contribui la creşterea economică şi convergenţa veniturilor din spaţiul rural
(acolo unde este posibil), în paralel cu asigurarea condiţiilor de trai şi protecţia mediului din aceste
zone.
Axa II - Îmbunătăţirea mediului şi a zonelor rurale - pune accent pe menţinerea şi îmbunătăţirea
calităţii mediului din zonele rurale ale României prin promovarea unui management durabil atât pe
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suprafeţele agricole, cât şi pe cele forestiere. Obiectivele privind menţinerea biodiversităţii şi
conservarea naturii se materializează prin sprijinirea conservării şi dezvoltării pădurii, asigurarea unei
ocupări echilibrate a teritoriului şi dezvoltarea practicilor de management durabil al terenurilor agricole
şi forestiere.
Axa III - Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale - vizează
gestionarea şi facilitarea tranziţiei forţei de muncă din sectorul agricol către alte sectoare care să le
asigure un nivel de trai corespunzător din punct de vedere social şi economic.
Axa IV– LEADER – are în vedere implementarea unor strategii locale de dezvoltare pentru
îmbunătăţirea guvernării administrative la nivel rural.

3.2. Programul LEADER4 2014 – 2020
Este unul dintre programele de succes ale Uniunii Europene
domeniul dezvoltării rurale. Abordarea LEADER nu
reprezintă un set fix de măsuri care trebuie implementate, ci
metodă de mobilizare şi de promovare a dezvoltării rurale
comunităţile locale.

în
o
în

Abordarea LEADER reprezintă o provocare pentru toţi
actorii care vor fi implicaţi în implementarea acesteia,
întrucât spaţiul rural românesc încă se confruntă cu
numeroase carenţe, acestea reprezentând şi motivul pentru
disparităţile între urban-rural prin prisma tuturor
componentelor sale: economia rurală, potenţialul
demografic, sănătate, şcoală, cultură etc.
Pentru reducerea acestor disparităţi, una dintre soluţii o reprezintă elaborarea şi implementarea unor
strategii integrate de dezvoltare de către comunităţile locale, având ca punct de plecare nevoile
identificate la nivel local şi potenţialul endogen.
În România, implementarea abordării LEADER și a Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) a început în
perioada 2010-2015 prin intermediul PNDR, perioadă în care au funcționat 163 de GAL-uri. Pentru
perioada 2014-2020, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) din România a emis
autorizație de funcționare pentru 239 GAL-uri care acoperă 92% din teritoriul eligibil LEADER.
Implicarea actorilor locali în dezvoltarea propriilor zone, va contribui la realizarea unei dezvoltări
dinamice sprijinită de o strategie de dezvoltare locală elaborată şi implementată local şi administrată de
reprezentanţi ai Grupurilor de Acţiune Locală (GAL), care vor reprezenta interlocutorii populaţiei din
teritoriile respective în vederea îmbunătăţirii continue a strategiei şi a acţiunilor ce vor fi implementate.

4

LEADER la origine provine din limba franceză "Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale", în traducere
“Legături între acţiuni pentru dezvoltarea economiei rurale”
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3.2.1. Grupurile de Acţiune Locală (GAL-uri)
GAL-urile sunt reglementate de Regulamentele Europene ca structuri de dezvoltare locală, practic au
ca obiectiv principal dezvoltarea zonelor unde sunt implementate. Aceste entități sunt organizații nonguvernamentale, care au ca obiectiv specific dezvoltarea zonei în care sunt instituite, reprezintă
parteneriate public-private alcătuite din reprezentanţi ai sectoarelor:
o Public:
- administraţie publică (la nivel local şi judeţean – primării, consilii locale, judeţene, etc.)
- servicii publice (servicii sociale, de sănătate şi transport, şcoli, universităţi, etc.)
o Privat:
- sector comercial (societăţi pe acţiuni, societăţi cu răspundere limitată, etc.);
- sector financiar (bănci, instituţii de credit, etc.);
- sector agricol (cooperative agricole, grupuri de producători, etc.); organizaţii de întreprinzători;
- societăţi de furnizare a serviciilor comunitare (culturale, radio, TV, servicii non-culturale, etc.)
o Societate civilă:
- organizaţii non-profit, asociaţii, fundaţii, federaţii (asociaţii de mediu, asociaţii culturale, sociale,
religioase, camere de comerţ, unităţi de cult, etc.);
- persoane fizice, grupuri de persoane neînregistrate oficial.
Teritoriul acoperit de programul LEADER în România este de 228.754 km2, respectiv 96% din
suprafaţa totală a României (238.397 km2 reprezintă suprafaţa totală a României) şi are o populaţie de
11.359.703 locuitori.
GAL-urile se constituie în teritorii coerente cu populaţia cuprinsă între 10.000-100.000 de locuitori,
inclusiv oraşe mici cu populaţia de maxim 20.000 de locuitori.
Membrii sunt desemnaţi dintr-un teritoriu omogen, care îndeplinesc cerinţele specifice privind
componenţa şi teritoriul acoperit şi vor implementa o strategie integrată pentru dezvoltarea teritoriului.
Partenerii privaţi şi reprezentanţii societăţii civile reprezintă cel puţin 51% din totalul membrilor, atât la
nivelul parteneriatului, cât şi la nivel decizional. La nivel decizional niciun grup de interese nu va
deţine mai mult de 49% din drepturile de vot.

În judeţul Alba există şase GAL-uri care acoperă mediul rural şi în proporţie mai mică şi mediul urban
(oraşele Teiuş, Baia de Arieş, Zlatna), respectiv o suprafaţă de 5.749,51 km² - reprezentând 92% din
suprafaţa totală a judeţului.
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3.2.2. Lista GAL-urilor cu sediul în judeţul Alba
Denumire

GRUPUL DE
ACŢIUNE
LOCALĂ PE
MUREŞ ŞI
PE
TÂRNAVE

GRUPUL DE
ACŢIUNE
LOCALĂ
MUNŢII
METALIFERI,
TRASCĂU ŞI
MUNTELE
MARE

GRUPUL DE
ACŢIUNE
LOCALĂ
„ŢARA
SECAŞELOR
ALBA-SIBIU”

GRUPUL DE
ACŢIUNE
LOCALĂ
VALEA
AMPOIULUI
- VALEA
MUREŞULUI

Acoperire comune/oraşe, Locuitori

Populaţie/
Suprafaţă

Comună MS: Ațintiș,
Comune AB: Cetatea de Baltă - 2930
loc. , Fărău - 1569 loc., Hopârta - 1152
loc., Jidvei - 4617 loc., Lopadea Nouă –
2759 loc., Lunca Mureşului -2404 loc.,
Noșlac - 1661 loc., Rădești –
1200 loc., Sâncel - 2411,
Șona - 4067
Oraşe: Teiuş - 6695 loc.

Total - 33.040
locuitori,
jud. Alba* 31.465 locuitori

Reprezentant
legal

Viorica
Vâlcea manager

Adresa

Noşlac, Str.
Principală nr.
78, 517 515,
Jud. Alba

765,51km2

Comune: Cricău - 1912 loc.,
Galda de Jos - 4516 loc.,
Ighiu- 6283 loc., Întregalde –
577 loc., Livezile - 1192 loc.,
Lupşa - 3052 loc., Miraslău –
1985 loc., Mogoş - 731 loc.,
Ocoliş - 616 loc., Ponor –
540 loc., Poşaga - 1040 loc.,
Râmeţ - 574 loc., Rimetea –
1126 loc., Sălciua - 1428 loc., Stremţ 2418 loc., Unirea – 4796 loc.
Oraş: Baia de Arieş - 3461 loc.

*36.255
locuitori

Vasile Gogpreşedinte

1424,48 km2

Comune SB: Apoldu de Jos, Loamneş,
Ludoş, Păuca, Slimnic, Şura Mică, Şura
Mare
Oraş SB: Ocna Sibiului
Comune AB:
Berghin - 1893 loc., Bucerdea Grânoasă
-2235 loc., Câlnic – 1681 loc., Cenade 943 loc., Cergău - 1490 loc., Ciugud –
3048 loc., Crăciunelu de Jos –
1954 loc., Cut - 1075 loc., Daia Română
- 2773 loc., Doştat – 956 loc., Gârbova 2050 loc., Mihalţ – 3051 loc., Ohaba –
757 loc., Roşia de Secaş - 1542 loc.,
Sîntimbru - 2723 loc., Şpring - 2420 loc.,
Valea Lungă - 2907 loc.
Comună HD: Romos
Comune AB:
Almaşu Mare - 1289 loc, Blandiana 923 loc, Bucium – 1454 loc., Ceru
Băcăinţi - 269 loc., Ciuruleasa - 1197
loc., Meteş - 2860 loc., Pianu - 3082
loc., Săliştea - 2197 loc., Săsciori –
5757 loc., Şibot - 2236 loc.,
Vinţu de Jos - 4801 loc.
Oraş: Zlatna - 7490 loc.

Total - 54.038
locuitori
Jud. AB* 33.498 locuitori

Sergiu
Bogdan
Muntean preşedinte

1442,48 km2

Pop Dorumanager

Total - 36.159
locuitori
Jud. Alba * 33.555 locuitori
1287,4 km2
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Sabin Onc preşedinte
Constantin
Mircea
Bârsan manager

Sălciua, sat
Sălciua de
Jos nr. 62,
517 648, Jud.
Alba

Ciugud, Str.
Principală nr.
157, 517
270, Jud.
Alba

Vinţu de Jos,
Str. Lucian
Blaga nr. 20,
517 875, Jud.
Alba

Denumire
GRUPUL DE
ACŢIUNE
LOCALĂ
DRUMUL
IANCULUI

GRUPUL DE
ACŢIUNE
LOCALĂ
ARIEŞUL
MARE

Acoperire,
Locuitori

Populaţie/
Suprafaţă
Total - 12.252
locuitori

Comune: Avram Iancu - 1636 loc.,
Bistra - 4540 loc., Sohodol - 1729 loc.,
Roşia Montană - 2656 loc., Vidra - 1691
loc.

Preşedinte

Marin Bîrla preşedinte

382,38 km2

Comună BH: Nucet
Comune AB: Arieşeni - 1765 loc., Albac 2089 loc, Gârda de Sus - 1714 loc.,
Horea - 2143 loc., Poiana Vadului 1139 loc., Scărişoara - 1661 loc., Vadu
Moţilor - 1348 loc.

Total - 14.024
locuitori
Jud. Alba * 11.859 locuitori

3.2.3. Hartă cu GAL-urile din judeţul Alba
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447,26 km2

Lucian Mihai
Morar preşedinte

Adresa
Avram Iancu,
Str.
Principală nr.
169, 517
065, Jud.
Alba
Albac, Sat
Cioneşti nr.
11, 517 005,
Jud. Alba

3.3. Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014 – 2020

Direcţia Generală pentru Pescuit din cadrul MADR este autoritatea de management pentru Programul
Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020 responsabilă cu elaborarea şi
negocierea cu Comisia Europeană a documentelor de programare privind intervenţiile pentru pescuit.
Finanţarea implementării va fi asigurată prin Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime
(FEPAM) şi co-finanţare, prin bugetul naţional și surse private, după caz.

3.3.1. Grupurile de Acțiune Locală pentru pescuit (FLAG-uri)
FLAG-urile reprezintă parteneriate care reunesc sectorul privat, autoritățile locale și organizațiile
societății civile din sectorul pescuitului care elaborează acțiuni de dezvoltare locală plasată sub
responsabilitatea comunității (DLRC). DLRC le oferă comunităților locale, în cadrul FEPAM, noi
posibilități de a face față provocărilor cu care se confruntă zonele de coastă și de pescuit din întreaga
UE.
FLAG-urile implementează măsurile Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime
(POPAM) 2014-2020 care finanțează proiecte locale în cadrul unei strategii elaborate pentru a răspunde
nevoilor și oportunităților specifice, identificate la nivel local.
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Pe teritoriul României sunt 22 de FLAG-uri localizate de-a lungul Dunării, pe coasta Mării Negre și pe
principalele cursuri interioare, care cuprind judeţele: Alba, Botoşani, Brăila, Braşov, Călăraşi,
Constanţa, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Hunedoara, Mehedinţi, Neamţ, Olt, Prahova, Satu Mare, Teleorman,
Tulcea, Vâlcea.

3.3.2. FLAG Bazinul Mureşului, Secaşelor şi a afluenţilor acestora
Pe teritoriul judeţului Alba se află FLAG Bazinul Mureşului, Secaşelor şi a afluenţilor acestora care
cuprinde porțiuni din două județe ale României (Alba și Hunedoara) având o suprafață de 1.043,37 km2,
respectiv următoarele UAT-uri de pe raza judeţului Alba: Alba Iulia, Blandiana, Ciugud, Daia Română,
Doştat, Galda de Jos, Sîntimbru, Şibot, Şpring şi Vinţu de Jos.
Populaţia:

99.591 locuitori

Suprafaţa/km2:

1.043,37 km2

Densitatea populaţiei
(locuitori/km2):

95,45 locuitori/km2

Tipul de zonă a FLAG-ului:

Ape interioare, urbană, rurală

Prin acţiunile prevăzute în strategie se urmăreşte dezvoltarea domeniului piscicol şi de acvacultură care
poate aduce plus valoare teritoriului contribuind la creșterea economică locală, bazată pe sporirea
numărului de locuri de muncă în domeniul acvaculturii, pescuitului și în alte domenii relevante.
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II. CADRUL LEGISLATIV
Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3.07.2019 privind Codul Administrativ
Ordonanţa Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările
ulterioare
Legea nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul
agricol
Legea nr.70/2018 privind modificare și completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri
de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol
Ordonanța de Urgență nr.27/2018 pentru completarea art.II din legea nr.70/2018 privind modificarea
și completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor
din sectorul agricol
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a
normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al
Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru
dezvoltare rurală (FEADR)
Regulamentul Delegat (UE) NR. 807/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a
Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul
pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de
introducere a unor dispoziții tranzitorii
Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013,
privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a
Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr.
1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului
Regulamentul (UE) nr. 1310/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013,
de stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), de modificare a Regulamentului (UE) nr.
1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește resursele și repartizarea
acestora pentru anul 2014 și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului și a
Regulamentelor (UE) nr. 1307/2013, (UE) nr. 1306/2013 și (UE) nr. 1308/2013 ale Parlamentului
European și ale Consiliului în ceea ce privește aplicarea acestora în anul 2014
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013,
privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare
rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi 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
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III. CADRUL INSTITUŢIONAL
1. Nivel european
Instituțiile UE colaborează pentru a garanta politici optime în materie de alimente și agricultură, în
toate etapele: elaborare, implementare, monitorizare și evaluare. Autoritățile naționale și locale pun în
aplicare legislația convenită la nivelul UE. Prin bugetul UE, fondurile sunt puse la dispoziția statelor
membre în conformitate cu normele stabilite la nivelul Uniunii. De asemenea, UE monitorizează modul
în care se aplică legislația și eficacitatea ei, coordonând în același timp modificările.
Comisia Europeană este organul executiv al UE, independent din punct de vedere politic, responsabil
cu elaborarea de propuneri de noi acte legislative și cu punerea în aplicare a deciziilor Parlamentului
European și ale Consiliului UE. Conducerea acesteia este asigurată de un preşedinte şi 27 de comisari
reprezentând fiecare stat membru.
-

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală (DG AGRI) este responsabilă de elaborarea
lucrărilor Comisiei Europene în materie de: agricultură şi dezvoltare rurală, mediu şi siguranţă
alimentară. Activitatea principală a Comisiei este de iniţiativă legislativă şi de urmarire a
implementării de către statele membre.

Consiliul Uniunii Europene este instituţia care reprezintă guvernele statelor membre, locul în care
miniştrii din toate ţările membre se reunesc pentru a adopta legi şi pentru a coordona politici.
Președinția Consiliului se asigură prin rotație la fiecare şase luni între statele membre ale UE, în
perioada 1 ianuarie-30 iunie 2019 aceasta fiind asigurată de către România. În cadrul acestuia se
regăsesc zece domenii, cele pe agricultură fiind:
-

-

Consiliul Agricultură și Pescuit, adoptă acte legislative, adesea împreună cu Parlamentul European,
într-o serie de domenii care privesc producția de alimente și dezvoltarea rurală. Rolul Consiliului
este de a se asigura că punctele de vedere ale statelor membre sunt luate în considerare și că acestea
sunt implicate în fiecare etapă a punerii în aplicare a PAC, în special având în vedere utilizarea pe
scară mai largă a actelor delegate. Actele delegate sunt o formă de legislație secundară care este
utilizată, de exemplu, pentru a actualiza cerințele tehnice din actele legislative.
Comitetul special pentru agricultură (CSA) din cadrul Consiliului UE a fost creat la 12 mai 1960,
printr-o decizie a reprezentanților guvernelor statelor membre. CSA pregătește lucrările Consiliului
Agricultură și Pescuit, în special toate dosarele legate de PAC.

2. Nivel naţional
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), prin Direcția Generală pentru Dezvoltare Rurală
îndeplinește rolul de Autoritate de Management pentru PNDR.
Agenția pentru Finațarea Investițiilor Rurale (AFIR) a preluat patrimoniul APDRP şi atribuţiile ce
decurg din funcţia de monitorizare a Programului SAPARD, precum și atribuțiile de implementare
tehnică, plată și monitorizare pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, respectiv
2014-2020. Acționează ca agenţie de plată asigurând implementarea tehnică și financiară pentru toate
măsurile de finanțare ale PNDR, mai puțin cele delegate către Agenția de Plăți și Intervenție pentru
Agricultură.
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) îndeplinește rolul de Organism Delegat pentru
măsurile delegate de către AFIR, incluse în PNDR.
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Autoritatea Naţională Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) funcţionează ca
autoritate de reglementare în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranţa alimentelor, organ de
specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în subordinea Guvernului și
în coordonarea prim-ministrului.
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului este instituția de specialitate a administrației publice
centrale cu competențe în implementarea politicilor și legislației din domeniul protecției mediului. Ea se
află în subordinea Ministerului Mediului.
Autoritatea Națională Fitosanitară (ANF) este organizată și funcționează ca organ de specialitate al
administrației publice centrale, care coordonează și controlează aplicarea prevederilor legale specifice
domeniului protecției plantelor, carantinei fitosanitare și al produselor de protecție a plantelor, în
subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
Curtea de Conturi a României acționează ca Organism de Certificare prin Autoritatea de Audit privind
utilizarea fondurilor comunitare nerambursabile derulate prin PNDR.

3. Nivel local
Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 7 Centru Alba Iulia (CRFIR 7 Alba Iulia) este
una dintre cele 8 structuri organizatorice la nivel regional a Agenţiei pentru Finanțarea Investițiilor
Rurale (AFIR) unde se semnează şi contractează proiectele depuse electronic prin intermediul
portalului AFIR.
Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Alba (DADR) este instituţia publică cu personalitate juridică,
servicii publice deconcentrate în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale, responsabilă cu implementarea politicilor şi strategiilor Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale în domeniile de activitate ale acestuia, statistică și RICA, asistenţa tehnică, informarea,
îndrumarea și consilierea pentru obţinerea fondurilor europene şi naţionale în rândul fermierilor,
efectuarea activităţilor de monitorizare, verificare, inspecţii şi control în domeniile de activitate,
precum şi cu alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare.
Oficiul Judeţean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Alba (OJFIR) reprezintă structura organizatorică
la nivel judeţean a AFIR (la nivel naţional există 41 oficii judeţene). Oferă informaţiile necesare în
vederea depunerii electronice a proiectulului, dar și în ceea ce privește cererile de plată ulterioare
contractării proiectului. Experții OJFIR vor realiza verificări pe teren la proiectele care au primit
finanțare nerambursabilă pentru a stabili eligibilitatea plăților solicitate. În cazul beneficiarilor privați, ce
au proiecte care conțin achiziții simple și complexe, experții OJFIR realizează atât verificarea dosarelor
de achiziții, cât și avizarea acestora.
Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Alba (OSPA) este instituţia publică, cu personalitate
juridică, finanţată din venituri proprii, subordonată din punct de vedere tehnic Direcţiei pentru
Agricultură a Judeţului Alba ce are ca obiect de activitate: studii, cercetări şi analize de sol, plante şi
apă.
Direcţia Silvică Alba este unitatea care reprezintă interesele şi îndeplineşte atribuţiile Regiei Naţionale
a Pădurilor – Romsilva, pe raza judeţului Alba şi are ca scop aplicarea strategiei naţionale în domeniul
silviculturii. Aceasta acţionează pentru apărarea, conservarea şi dezvoltarea durabilă a fondului
forestier pe care îl administrează, pentru gospodărirea fondurilor de vânătoare şi de pescuit atribuite
conform legii şi valorificarea produselor specifice fondului forestier.
Oficiul Fitosanitar Alba, verifică respectarea legislației specifice prin efectuarea de controale în culturi
agricole, plantații pomicole, viticole, floricole, la operatori econimici autorizați să producă plante
pentru plantare, să efectueze tratamente termice la lemn sau să efectueze activități de import/export de
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plante sau produse vegetale, precum și la operatorii autorizați să importe, să comercializeze sau să
utilizeze produse de protecție a plantelor
Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Alba are ca atribuţii protejarea sănătăţii
de-a lungul întregului lanţ alimentar – adică în fiecare etapă a procesului de producţie, de la fermă la
consumator – prevenind contaminarea alimentelor, promovând igiena alimentară, informarea
transparentă a consumatorilor cu privire la alimente, respectiv sănătatea şi bunăstarea animalelor.
Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba acționează pentru a asigura populației un mediu sănătos în
armonie cu dezvoltarea economică și socială a judeţului. Misiunea APM este de a asigura un mediu mai
bun, precum și realizarea unor îmbunătățiri majore și continue ale calității aerului, solului și apelor.
Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Alba funcţionează în baza
Legii nr. 266/2002 republicată, privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii,
comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi inregistrarea soiurilor de
plante. ITCSMS Alba îşi desfaşoară activitatea pe teritoriul a trei judeţe: Alba, Hunedoara şi Sibiu, şi
funcţionează ca serviciu public deconcentrat, finanţat din venituri proprii şi subvenţii acordate de la
bugetul de stat, subordonat Direcţiei Generală Control, Antifraudă şi Inspecţii din cadrul Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
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IV. ANALIZA DIAGNOSTIC

1. Localizare geografică
Judeţul Alba este situat în partea central – vestică a
teritoriului ţării, în zona de contact a Podişului
Transilvaniei cu Munţii Apuseni şi Carpaţii Meridionali, şi
ocupă o suprafaţă de 6.242 km2, ceea ce reprezintă 2,6%
din suprafaţa României, fiind al 16-lea județ ca mărime
din ţară.
Se învecinează cu judeţele Cluj şi Bihor la nord, cu
judeţele Bihor, Arad şi Hunedoara la vest, cu judeţul
Vâlcea la sud, iar cu judeţele Sibiu şi Mureş la est.

Punct
cardinal
Nord

Sud

Punct extrem
Pătruşeşti
(com. Horea)
Tău Bistra
(com. Şugag)

Est

Crăciunelu de Sus
(com. Cetatea de Baltă )

Vest

Bubeşti (com. Arieşeni )

Judeţul cu care se
învecinează
Cluj
Bihor
Sibiu
Vâlcea
Hunedoara
Sibiu
Mureş
Hunedoara
Bihor
Arad

Longitudine
estică
22047’

Latitudine
nordică
46035’

23032 ‘

45024’

24015’

46010’

22037’

46030’

Judeţul este situat între munţii Apuseni - situaţi în vest şi nord-vest (cu o înălţime maximă de 1826 mMuntele Mare), Munţii Sebeşului - situaţi în sud (cel mai înalt vârf fiind Vârfu lui Pătru, având 2.130
m altitudine) şi Podişul Transilvaniei la est, ceea ce înseamnă o mare varietate de peisaje, resurse
naturale ale solului şi subsolului şi locuri prielnice aşezărilor.
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2. Teritoriul
Delimitarea geografică a mediului rural
analizat la nivelul județului Alba a avut la
bază criteriul împărțirii administrativ –
teritoriale.
Din punct de vedere administrativ- teritorial,
în ceea ce priveşte numărul comunităților
rurale, județul este reprezentat de 67 comune
și 656 sate.
În ceea ce privește spațiul rural, acesta ocupă
aproximativ 83% din teritoriul regiunii Centru
și oferă rezidență pentru 40% din locuitorii
acesteia.
Având la bază criteriul împărțirii administrativ-teritoriale, ponderile spațiilor urbane și rurale la nivelul
județelor din Regiunea Centru sunt următoarele:
Județul

Ponderea suprafeței urbane (%)

Ponderea suprafeței rurale (%)

Mureș

12.8

87.3

Covasna

13.0

87.0

Harghita

14.7

85.3

Sibiu

19.3

80.7

Alba

21.9

78.1

Brașov

22.3

77.7

Referitor la ponderea suprafeței spațiului rural, județul Alba se situează pe locul 5, după judeţele
Mureş, Covasna, Harghita şi Sibiu, iar ca pondere a suprafeţei urbane, se află pe locul 2 după judeţul
Braşov.
Analizând comparativ ponderea comunelor și cea a satelor la nivel de Regiune Centru, județul Alba
ocupă locul 2 în ce privește numărul de comune (67) și locul 1 cu cea mai mare pondere a numărului
de sate (656).
Particularitatea județului Alba este concentrarea a 75,5 % din totalul așezărilor rurale din județ în
zona Munților Apuseni (un număr de 474 sate), pe o suprafață reprezentând 48,1 % din suprafața
totală a județului.
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2.1. Suprafaţa, ponderea şi categoria de mărime a judeţelor din Regiunea
Centru
Județul

Suprafaţa
(km2)

Ponderea din Regiunea
Centru (%)

Ponderea din suprafaţa
României (%)

Categoria de
mărime a judeţului

Mureș

6714

19,7

2,8

mare

Harghita

6639

19,5

2,8

mare

Alba

6242

18.3

2,6

mijlocie

Sibiu

5432

15,9

2,3

mijlocie

Brașov

5363

15,7

2,2

mijlocie

Covasna

3710

10,9

1,6

mică

Ca suprafaţă şi pondere în Regiunea Centru, judeţul Alba se află pe locul 3, primul din categoria
mijlocie de mărime a judeţelor, după judeţele Mureş şi Harghita care se înscriu în categoria mare.
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3. Demografia
3.1. Structura demografică pe zone, grupe de vârstă și sexe
Populaţia constituie una din cele mai complexe colectivităţi statistice datorită diversităţii caracteristicilor
care fac obiectul observării, al modificărilor frecvente în structura şi dimensiunea sa. Piramida vârstelor
reflectă cel mai fidel cronica generațiilor, evidențiind disproporțiile în structura populației, pe vârste și
sexe. La 1 ianuarie 2019, structura populației pe grupe de vârsta și sexe, în mediul rural pe microregiuni
rurale se prezenta astfel:
Zona Mureşului
În zona Mureșului, se observă faptul că, în ceea ce
privește populația de sex masculin, la segmentul de
vârstă 40-49 ani este concentrat cel mai mare număr,
acesta scăzând brusc, mai întâi la grupa de vârstă 35-39
ani cu 20 % şi apoi la 55-59 ani cu 34%.
La feminin, la segmentul de vârstă 40-49 ani este
concentrat cel mai mare număr, acesta scăzând brusc la
grupa de vârstă 55-59 ani cu 32 %. De asemenea,
ponderea populației masculine este mai mare decât cea
feminină, însă, începând cu grupa de vârstă 65-69 ani
balanța se schimbă în favoarea populației feminine,
care la grupa de vârstă 80+ reprezintă dublul celei
masculine.

Zona Podişului Secaşelor - Valea Cugirului
În zona Podișului Secașelor - Valea Cugirului nu
sunt modificări majore, doar uşoare scăderi la
populația de sex masculin, după vârsta de 40-44
ani, scăzând brusc în grupa de vârstă 55-59 ani cu
32 %.
La populația de sex feminin, sunt înregistrate
uşoare scăderi la grupele de vârstă 35-39 ani,
respectiv 55-59 ani, crescând brusc după 60 ani
după care scade treptat, ajungând la grupa de vârstă
80+ să fie aproape peste dublul populației
masculine.
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Zona Munţilor Apuseni
În zona Munților Apuseni, se observă faptul că,
în ceea ce privește populația de sex masculin, la
grupa de vârstă 40-49 ani este concentrat cel mai
mare număr, cu tendință descendentă la
următoarele grupe de vârstă.
La populația de sex feminin, predomină grupele
de vârstă 45-49 ani, aceasta scăzând apoi treptat
în grupele de vârstă următoare.

Zona Târnavelor
În zona Târnavelor se observă faptul că, în ceea
ce privește populația de sex masculin, la grupa
de vârstă 40-49 ani este concentrat cel mai mare
număr, acesta scăzând brusc în grupa de vârstă
următoare 55-59 ani cu 32%.
La populația de sex feminin, segmentul de vârstă
45-49 ani cuprinde cel mai mare număr, acesta
scăzând brusc cu 27% în grupa de vârstă
următoare 50-54 ani, urmând să crească treptat
după 65 de ani, când populaţia feminină este mai
numeroasă decât cea masculină.

Structura pe vârste a populației rezidente poartă amprenta specifică unui proces de îmbătrânire
demografică, marcat, în principal, de scăderea natalității, care a determinat reducerea ponderii
populației tinere (0-14 ani) și de creșterea absolută și relativă a populației cu vârsta între 30-60 ani.
În toate zonele analizate în cazul segmentului de vârstă de peste 60 de ani se observă o durată medie
a vieții mai mare a persoanelor de sex feminin.
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3.2. Evoluţia natalităţii în mediul rural
Natalitatea, prima componentă a mișcării naturale a populației, a înregistrat în perioada 2014-2019 o
ușoară scădere atât în zona Mureșului, după o perioada de stagnare în anii 2017-2018, cât şi în Zona
Munților Apuseni după o perioadă de scădere în anii 2017-2018 (în anul 2018 fiind cea mai mică
natalitate din judeţ). În Zona Târnavelor, respectiv în Podișul Secașelor și Valea Cugirului valorile sunt în
creştere.

3.3. Evoluţia mortalităţii în mediul rural
O analiză a gradului de mortalitate pe cele patru zone rurale ale județului Alba se prezintă astfel - cele mai
mari valori sunt înregistrate în Zona Mureșului, care, după valori crescute în perioada 2014-2018 (cea mai
mare valoare este în 2015, de 830 persoane), înregistrează o scădere semnificativă în anul 2019, de 578
persoane. Zona Munților Apuseni înregistrează o creştere majoră în anul 2019 de 733 persoane, după o
perioadă relativ constantă.
Podișul Secașelor și Valea Cugirului nu înregistrează fluctuaţii majore, cea mai mare valoare a fost atinsă
în anul 2015 de 527 persoane. În Zona Târnavelor cele mai mari valori au fost înregistrate în aniul 2015 şi
2017.
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3.4. Evoluţia mişcării populaţiei în mediul rural
Din perspectiva mișcării populației în anul 2019, se remarcă o tendință evidentă de creștere a mortalității
populației comparativ cu natalitatea, rezultând astfel un spor natural negativ. Sporul natural în judeţul
Alba a fost în anul 2019 de -1223 persoane, respectiv o rată a sporului natural la 1000 locuitori de -3,7.
Sporul natural pe medii de rezidenţă a fost de -375 pers. în urban şi -848 pers. în rural.
Valoarea cea mai mare a mortalităţii este în zona Munţilor Apuseni (733 pers.), urmată de zona
Mureşului, Podișul Secașelor și Valea Cugirului, respectiv Zona Târnavelor. Cea mai mare natalitate este
în Podişul Secașelor și Valea Cugirului (401 pers.)

3.5. Evoluţia migrării populației în mediul rural: emigrare şi imigrare
Un factor important pentru configurarea satului românesc și implicit a celui din județul Alba îl constituie
migrația populației care are consecințe importante în dezvoltarea județului. Fenomen care a luat amploare
- migrația populației, în special cea din direcția sat-oraș este determinată de diversificarea căilor de
comunicație, creșterea posibilităților de angajare datorate industrializării, o viață socială dezvoltată.
La nivelul județului Alba, comparativ cu anul 2014, se observă o creștere a fenomenului de emigrare din
zona Mureșului, de unde pleacă cele mai multe persoane (44), urmată de zona Podișul Secașelor și Valea
Cugirului (22 pers.), respectiv din zona Târnavelor (20 pers.), o ușoară scădere înregistrându-se în zona
Munților Apuseni.
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Comparativ cu anul 2014, cele mai multe persoane se întorc în zona Podișul Secașelor și Valea Cugirului
(21 pers.), urmată de zona Mureșului (12 pers.).

În ceea ce privește migrația internă, direcția predominantă a acesteia este dinspre zonele rurale spre cele
urbane, acest fapt datorându-se disparităților de dezvoltare între rural și urban.
Cele mai multe persoane au emigrat din Zona Mureşului (44), urmată de Pod. Secaşelor cu 22 pers. şi Zona
Târnavelor cu 20 pers.
Cele mai multe persoane au revenit în zona Podișul Secașelor și Valea Cugirului (21), apoi în zona Mureşului
(12 pers.).

Populaţia rurală cunoaște un declin demografic, fiind în continuă scădere și în curs de îmbătrânire. În
perioada 2016 – 2019 populaţia rurală a scăzut treptat, iar conform prognozelor demografice scăderea
acesteia va continua în ritm moderat în următorii ani. Principalii factori ai declinului demografic sunt
sporul natural negativ şi migraţia. Prin efectele ei cumulate, migraţia a contribuit la accentuarea
disparităţilor regionale şi comunitare.

35

3.6. Situaţia demografică în mediul rural pe microregiuni şi medii de
rezidenţă în ianuarie 2019

La 1 ianuarie 2019, în mediul urban locuiau 225.671 persoane, reprezentând 60% din totalul populației
rezidente, în timp ce în mediul rural erau concentrate 149.915 persoane, adică 40%.
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3.7. Structura etnică în mediul rural pe microregiuni
Locuitorii unui stat sau al unei regiuni au trăit întotdeauna împreună cu alte naţionalităţi în contexte
istorice, politice şi culturale diferite, fapt ce explică existenţa unei societăţi multietnice şi multiculturale.
Limba, obiceiurile, tradițiile culturale, aspirațiile comune și conștiința existenţei unor urmași sunt
elementele grupate pe un teritoriu bine determinat care stau la baza oricărei etnii. De exemplu,
Transilvania este binecunoscută ca fiind locul unde convieţuiau o multitudine de etnii şi culturi.
Conform recensământului din anul 2011, populația minoritară din România reprezintă un procent de circa
11% din totalul de 20,1 milioane de locuitori. Cele mai importante minorități din România sunt:








maghiari – 1,23 milioane de locuitori (circa 58,9% din totalul minorităților),
rromi – 0,62 milioane (29,8% din minoritari),
ucraineni – 50,9 mii de locuitori (2,44% din minoritari),
germani – 36 de mii (1,73%),
turci – 27,7 mii (1,33%),
ruși-lipoveni – 23,49 mii (1,13%),
tătari, sârbi, slovaci, bulgari, croați, greci, evrei, italieni, polonezi, cehi și alte minorități (arabi, afroromâni, chinezi, vietnamezi, indieni, pakistanezi etc.) – cu sub 1% pondere (fiecare) din minoritari
(20 de mii de locuitori sau mai puțin).

Judeţul Alba reuneşte alături de comunitatea românească diferite
grupări entice cu tradiţii cultural, lingvistice şi religioase specifice,
precum maghiari, saşi şi rromi.
Potrivit datelor definitive ale recensământului populației și locuințelor
efectuat în anul 2011, la nivelul județului Alba singura situație în care
s-a înregistrat o creştere a populaţiei este cazul etniei rrome, a cărei
pondere în populația județului nostru a crescut din 2002 și până în
prezent, de la 3,7% la 4,2%. A scăzut în schimb, faţă de
recensământul din anul 2002 ponderea populaţiei de etnie maghiară,
de la 5,4% la 4,3%.
În următorii ani, conform prognozelor, ponderea etniei rrome o va depăși pe cea a etniei maghiare,
devenind cea mai mare minoritate etnică din structura populației județului Alba.
Informaţia privind etnia a fost disponibilă pentru 321.960 persoane (din totalul celor 342.376 persoane).
S-au declarat români 291.850 persoane (90,7%). Populaţia de etnie maghiară înregistrată la recensământ a
fost de 14.849 persoane (4,6%), numărul celor care s-au declarat romi a fost de 14.292 persoane (4,4%),
iar germani 728 persoane (0,2%). Grupurile etnice pentru care s-a înregistrat peste 20 de persoane sunt:
italieni (68 persoane), turci (24 persoane), evrei (20 persoane).
Potrivit Direcției Regionale de Statistică Alba, la recensământul din 20 octombrie 2011, înregistrarea
etniei, limbii materne şi a religiei s-a făcut pe baza liberei declaraţii a persoanelor recenzate. Pentru
persoanele care nu au vrut să declare aceste trei caracteristici, precum şi pentru persoanele pentru care
informaţiile au fost colectate indirect din surse administrative, informaţia nu este disponibilă pentru aceste
caracteristici menţionate. Ca urmare, structurile prezentate în continuare pentru cele trei caracteristici
etno-culturale sunt calculate în funcţie de numărul total de persoane care şi-au declarat etnia, limba
maternă şi respectiv religia şi nu în funcţie de numărul total al populaţiei stabile.
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În zonele rurale, conform datelor din octombrie 2011, ponderea etniilor se prezintă astfel:

Constatăm o pondere crescută a populaţiei de etnie maghiară şi rromă în zonele Târnavelor şi Mureşului
(etnia maghiară ocupă cea mai mare pondere de 14%, respectiv 9%, iar cea rromă de 12%, respectiv 4%),
în celelalte două zone populaţia română ocupând o pondere de 97%.
Populația zonei rurale din județul Alba se caracterizează printr-o structură etnică relativ omogenă,
conform datelor recensământului din anul 2011, românii depăşind 74% din totalul populaţiei. Deşi
suntem într-un areal ocupat predominant de români, minorităţile etnice şi-au adus aportul în
cultura şi viaţa socio-economică a judeţului.
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3.8. Confesiuni religioase
Religia este unul dintre factorii cei mai importanți în definirea identității unei națiuni. Potrivit unui studiu
mondial, „Religiosity and Atheism Index”, realizat de institutul Gallup International, România se află în
top 10 cele mai religioase țări din lume. Astfel, România se clasează pe locul șapte în lume, 89% din
populație declarând că este religioasă, fiind singura țară din Uniunea Europeană care apare în top
10. Raportul mai arată că România este printre puținele țări în care numărul credincioșilor a crescut din
2005 până în 2012, de la 85% până la 89% persoane care se declară religioase.
Structura populaţiei stabile preliminare după religia declarată la recensământ în județul Alba arată
următoarele:







86,2 % de religie ortodoxă;
3,9 % de religie reformată,
3,6 % de religie greco-catolică,
1,9 % de religie penticostală,
1,3 % s-au declarat de religie romano-catolică,
1,1 % de religie baptistă.

Ponderi între 0,1%-0,8% au înregistrat următoarele religii: unitariană (0,5%), creştini după evanghelie
(0,3%), adventişti de ziua a 7-a (0,2%). Persoanele de altă religie reprezintă 0,46%.
S-au declarat „fără religie” 646 persoane, care reprezintă 0,2% din total; ateii deţin o pondere de 0,05%
în totalul populaţiei stabile preliminare (numărul acestora fiind de 179 persoane).
Numărul persoanelor pentru care nu a fost înregistrată religia (nu au dorit să o declare sau nu erau
prezente) a fost de 830 persoane, reprezentând 0,25% din populaţia stabilă a judeţului.
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3.8.1. Populația stabilă după religie pe microregiuni

În zona Munților Apuseni predomină credincioșii Ortodocși în proporție de 93,76%, urmați de
Penticostali în proporție de 1,45%, Greco-catolici, Martorii lui Iehova și Baptiștii reprezintă aproximativ
0,30%, Romano-catolici 0,17%, iar celelalte religii au sub 0,1%.

În Zona Mureșului, după religia ortodoxă care este predominantă 80,76%, cele mai multe persoane sunt
Reformate 5,62%, urmate de Unitarieni 1,78%, Penticostali 1,77% și Greco-catolici 1,55%, celelalte
religii reprezentând sub 1% din totalul populației.
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În zona Podișul Secașelor și Valea Cugirului este predominantă religia ortodoxă în proporție de 87,10%,
urmată de Penticostali cu 2,26% și Reformați 1,74%, celelelte religii din aceasta zonă au o pondere de
sub 1% din populația respondentă.

În Zona Târnavelor, pe lângă Ortodocși, care se regasesc în procent de 74,13%, religia greco-catolică are
o pondere de 31,9%, urmată de Reformați cu 11,33%. Penticostalii și unitarienii se regăsesc în procent de
aproximativ 1,30%, iar celelete religii din zonă au o pondere de sub 1% din populația respondentă.

În concluzie, în zona rurală a județului predomină religia ortodoxă, Zona Apuseni înregistrând cel
mai mare procent de ortodocşi, Zona Târnavelor fiind zona cu cel mai mare procent de alte
minorităţi etnice.

Religia ortodoxă %

Zona
1. Zona Munţilor Apuseni

93,76

2. Zona Podișul Secașelor și Valea
Cugirului

87,10

3. Zona Mureşului

80,76

4. Zona Târnavelor

74,13
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4. Infrastructura și echiparea edilitară
4.1. Infrastructura de transport rutier
Amplasarea județului în cadrul Regiunii de
Dezvoltare Centru, face ca Alba să aibă și
să poată stabili legături directe cu toate
celelalte regiuni de dezvoltare. Astfel că,
prin apropierea de cele mai importante
orașe din Centrul și Vestul țării, pe cale
directă sau feroviară, se pot stabili legături
economice, care să ducă la dezvoltarea și
rezolvarea disparităților dintre localitățile
din mediul rural sau urban.
Rețeaua de drumuri care traversează
teritoriul administrativ al județului Alba
este bine dezvoltată, principalele axe de
circulație fiind plasate de-a lungul
culoarelor Mureșului și a Târnavelor, dar și
prin trecătorile și pasurile montane.
Județul Alba este avantajat din punct de
vedere al accesului la rețeaua de transport
europeană și națională, respectiv:

 drumuri naționale care travesează majoritatea orașelor județului, înlesnind legătura directă a
acestora cu reședința de județ, excepție făcând doar orașele Ocna Mureș și Cugir, care sunt
traversate de drumuri județene.
o DN 1 – E81 – București – Sibiu – Alba Iulia – Cluj Napoca – Oradea – Ungaria (L= 82,3 km);
o DN 7 – E68 – București – Pitești – Râmnicu Vâlcea – Sibiu - Deva – Arad – Nădlac – Ungaria,
(L= 24 km).
 drumuri europene: E81, E68;
 autostrăzile A1 Orăștie - Sibiu - parte din Coridorul IV Pan European și A10 Turda-Sebeș, care
face legătura între A1 și autostrada Transilvania;
 două magistrale feroviare care fac legătura între E și V, respectiv N și S Europei;
 nodurile feroviare Teiuș, Războieni și Vințu de Jos asigură legătura directă cu coridoarele
europene.
 conectat la serviciile aeroportuare din Sibiu – 70 km, Cluj Napoca – 98km, Târgu Mureș – 120
km (distanțe calculate față de municipiul
reședință de județ).
În context regional, Regiunea Centru este avantajată
din punctul de vedere al accesului la reţeaua de
transport europeană şi naţională, județul Alba având
cea mai mare densitate a drumurilor publice pe 100
km² (43,8 km²).
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4.1.1. Drumurile naţionale
Reţeaua de drumuri naţionale care traversează teritoriul administrativ al judeţului Alba se caracterizează
prin următoarele aspecte:
 asigură legături de interes naţional şi internaţional:
o DN 1 - E 81 - Bucureşti - Sibiu - Alba Iulia - Cluj Napoca - Oradea – Ungaria (L = 82,3 km);
o DN 7 - E 68 - Bucureşti - Piteşti - Râmnicu Vâlcea - Sibiu - Deva - Arad - Nădlac - Ungaria, (L =
24 km);
 asigură legături de interes zonal (Transilvania):
o DN 14 B - Teiuş - Blaj – Mediaş, L = 39,2 km
o DN 74 - Alba Iulia - Zlatna - Abrud – Brad, L = 76,2 km
o DN 74 A - Abrud – Câmpeni, L = 11,3 km
o DN 75 - Lunca - Câmpeni – Turda, L = 105,4 km
o DN 67 C - Sebeş – Novaci, L = 80,8 km
 traversează majoritatea oraşelor judeţului, înlesnind legătura directă a acestora cu reşedinţa de judeţ,
(cu excepţia oraşelor Ocna Mureş şi Cugir);
 drumurile naţionale DN75, DN74, DN 67C, constituie totodată trasee turistice, traversând zona
Munţilor Apuseni şi a Munţilor Şureanu.

4.1.2. Drumurile județene
La nivel judeţean, lungimea totală a drumurilor publice însumează 2867,703 km, din care 504,254 km
de drumuri naţionale, 906,365 km de drumuri judeţene şi 1457,084 km drumuri comunale.
Ponderea drumurilor modernizate din totalul drumurilor publice din judeţul Alba este de 55,5%
(1590,74 km drumuri modernizate din care 447,74 km drumuri naţionale 688,53 km, drumuri judeţene şi
drumuri comunale 454,46 km).

Drumurile județene însumează un număr de 906,365 km, ceea ce reprezintă 31,6 % din lungimea totală a
rețelei rutiere a județului, majoritatea drumurilor județene sunt dispuse în teritoriu de-a lungul văilor,
rețeaua fiind mai densă în partea de est a județului, respectiv în podișul Secașelor și Târnavelor.
DJ 107I, supranumit și Transalpina de Apuseni, este în curs de reabilitare/modernizare, cu o lungime totală
de 78,42 km acesta are originea în municipiul Aiud și se termină aproape de Abrud, în inima Țării Moților,
asigurând conectivitatea zonei Munților Apuseni cu coridoarele de transport europene și naționale.
Obiectivul lucrărilor de modernizare este creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane din
județul Alba situate în proximitatea rețelei TEN-T (rețeaua trans-europeana de transport).
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Starea îmbrăcăminții drumurilor județene

Drumuri județene
Drum pămănt
6%

Drum pietruit
Drum asfaltat
31%
63%

4.1.3. Drumurile comunale
Alcătuiesc cea mai mare parte din rețeaua rutieră a județului Alba având lungimea de 1.457,084 km, ceea
ce reprezintă 50,81% din rețeaua rutieră a județului Alba și sunt în număr de 276.
Drumurile comunale asigură în general legătura dintre reședințele de comună și localități aparținătoare
precum și dintre unele reședințe de comună și drumurile naționale și județene (Poiana Vadului, Ocoliș,
Poșaga, Doștat, Ceru Băcăinți, Sohodol, Rădești, Cenade).
Drumurile comunale ale Județului Alba pe microregiuni rurale
Lungime
km

% din total drumuri
comunale din județ

Număr
secțiuni

Zona Mureșului
Zona Munților Apuseni

320,15
838,72

22%
58%

59
164

Zona Podișului Secașelor și Văii
Cugirului
Zona Târnavelor
Total mediu rural

171,90

12%

25

118,25
1449,03

8%
100%

28
276

Denumire microregiune
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Cea mai mare pondere din drumurile comunale ale județului Alba revine zonei Munților Apuseni (58 %)
unde sunt cuprinși 838,7 km din cei 1.449,03 km de drumuri comunale din județ, urmată de zona
Mureșului (22%), Zona Podișul Secașelor (12%), zona Podișul Secașelor și Văii Cugirului având cea mai
mică pondere din drumurile comunale ale județului.
Conform datelor furnizate de unitățile administrativ teritoriale, la nivelul județului Alba, în ceea ce priveşte
drumurile comunale din mediul rural după tipul de îmbrăcăminte rutieră, ponderea cea mai însemnată o
dețin drumurile comunale din piatră și pământ, conform graficului de mai jos, respectiv 17% și 43%.
Drumurile comunale din mediul rural al Județului Alba, după tipul îmbrăcăminții rutiere
Denumire microregiune
lungime
tip îmbrăcăminte
km
asfalt
îmbrăcăminte
piatră
pământ
ușoară
320,15
89,93
37,15
54,51
138,53
Zona Mureșului
838,72
132,02
10,00
232,29
464,39
Zona Munților Apuseni
171,9
72,46
9,15
44,82
45,47
Zona Podișului Secașelor și
Văii Cugirului
118,25
23,59
47,58
37,81
9,27
Zona Târnavelor
Total mediu rural
1.449,03
318,00
103,89
369,44
657,66

Majoritatea drumurilor comunale de pământ revine zonei Munților Apuseni, unde sunt cuprinși 464,39 km
drumuri comunale de pământ, din totalul de 657,66 km drumuri comunale de pământ din mediul rural.
Conform aprecierilor administrațiilor publice din mediul rural al județului, starea tehnică generală a 46 %
din totalul drumurilor comunale din județ este foarte bună și bună, un procent de 18 % dintre acestea se
află într-o stare tehnică satisfăcătoare, iar aprecierea față de starea unei ponderi de 36% din total este
proastă și foarte proastă.
Primăriile din zona Mureșului sunt cele mai mulțumite cu privire la calitatea drumurilor din localitățile pe
care le administrează, apreciind un procent de 64% dintre acestea ca fiind într-o stare bună și foarte bună,
urmată de zona Podișului Secașelor și Valea Cugirului, unde gradul de mulțumire față de calitatea
drumurilor este de 63%.
În situație opusă se află zona Munților Apuseni, unde potrivit considerațiilor administrațiilor publice
locale, starea tehnică a drumurilor rurale din această microregiune este proastă și foarte proastă,
reprezentând 40% din totalul drumurilor comunale.
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Situația drumurilor comunale din mediul rural, din Județul Alba, după starea tehnică

4.1.4. Drumuri forestiere (DF)
Sunt necesare a fi reabilitate/ modernizate 36 de drumuri în lungime de 331,5 km (o mică parte fiind
preluate în ultimii 5-6 ani de către APL de la Romsilva, proces de preluare ce va continua în următorii ani).
Romsilva are în administrare 187 drumuri forestiere în lungime de 803 km.

4.1.5. Drumurile vicinale (DV)
Sunt necesare a fi reabilitate/ modernizate un nr. de 214 DV în lungime de 983 km, drumuri ce asigură
legătura centrului comunei cu satele componente și/sau între commune. Aceste DV se racordează la DC,
DJ, DN.
La acestea se adaugă cca.150 km drumuri agricole ce necesită reabilitare în vederea asigurării accesului
la terenuri agricole sau pășuni.
Sunt necesare a fi reabilitate/modernizate 1050 km de străzi interioare (ulițe) din mediul rural prin
pietruire și/sau asfaltare precum și amenajarea rigolelor/trotuarelor, podețe de acces, etc.
Notă: Aceste date sunt preluate de la UAT-uri
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4.2. Infrastructura feroviară
4.2.1. Căi feroviare de transport
Magistrale feroviare de importanță națională
- magistrala 200 (București - Brașov - Făgăraș - Sibiu - Vințu de Jos - Simeria - Arad - Curtici)
- magistrala 300 (București - Brașov - Sighișoara - Mediaș - Blaj - Teiuș - Cluj Napoca - Oradea Episcopia Bihorului)
Căi feroviare de importanță județeană și locală
- Unirea - Războieni - Târgu Mureș - Deda (jud. Mureș)
- Alba Iulia - Zlatna
Reţeaua căilor ferate ce străbat judeţul asigură comunicaţia spre principalele noduri feroviare din ţară,
amplasarea acesteia în teritoriu având următoarele direcţii:

-

Direcţia E -V
legătură între Blaj, Jidvei, Cetatea de Baltă, Tîrnăveni
legătură între Teius, Blaj, Valea Lungă, Copsa Mică
legătură între Sibiu, Sebes, Orăstie
legătură între Alba Iulia, Metes, Zlatna

Direcţia NE - SV
Legătură între Cluj-Napoca, Ocna Mureş, Aiud, Teiuş, Alba Iulia, Vinţu de Jos, Şibot, Simeria.
Desfășurarea liniilor de cale ferată între staţii şi halte, pe teritoriul judeţului cuprinde:
• De la Simeria – Şibot, Balomiru de Cîmp, Tărtăria hc, Blandiana Hm, Vinţu de Jos, Lancrăm,
Alba Iulia, Bărăbanţ, Sîntimbru hc, Sîntimbru, Coslariu, Teius, Gîrbova, Aiud, Miraslău hc, Decea
hc, Unirea, Unirea hc, Războieni cu legături spre Cîmpia Turzii respectiv Ludus;
• Coşlariu, Podu Mureş, Cîmpu Libertăţii, Mînărade hc, Valea Lungă continuarea spre Copşa Mică;
• Cîmpu Libertăţii, Sîncel hc, Pănade hc, Sona Hm, Bălcaciu, Jidvei, Cetatea de Baltă Hm
continuarea spre Praid;
• Vinţu de Jos, Sebeş Glod hc, Sebeş Alba, Răhău hc, Cut hc, Cunţa continuare spre Sibiu;
• Alba Iulia, Miceşti, Şard Ighiu Hm, Tăuţ Ampoi hc, Văleni Meteş hc, P. Ampoi hc, Prisaca hc,
Fenes, Pătrînjeni, Zlatna;
• Şibot, Vinerea, Cugir h, Cugir.
Principalele staţii CFR existente în judeţ care asigură direcţionarea spre diferite rute sunt: Teiuş, Coșlariu,
Alba Iulia, Vinţu de Jos.
Lungimea totală a căilor ferate în județul Alba în funcție de tipul acestora conform INSSE se prezintă astfel:
cale ferată electrificată – 136 km, linii normale – 230 km, linii normale cu o cale – 91 km, linii normale cu 2
căi – 139 km.
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4.3. Transport aerian
Judeţul Alba nu este o destinaţie internaţională şi naţională prin linii aeriene. În consecinţă nu are o
infrastructură specifică, dar beneficiază de infrastructură de transport aerian în judeţele învecinate, cel mai
apropiat fiind la Sibiu:
Cluj-Napoca (la 100 km distanță de municipiul Alba Iulia - pe șosea),
Sibiu (la 70 km distanță de municipiul Alba Iulia – pe șosea),
Târgu Mureș (la 120 km distanță de municipiul Alba Iulia – pe șosea)

Oraşul
ClujNapoca

IATA5
CLJ

Denumire aeroport
Aeroportul Internaţional
"Avram Iancu" Cluj

Date contact
Cluj-Napoca,Traian Vuia, Nr. 149, 400397
+40 264 307 500
office@airportcluj.ro
http://airportcluj.ro/

Sibiu

SBZ

Aeroportul Internaţional Sibiu

TârguMureș

TGM

Aeroportul Internaţional
"Transilvania" Târgu Mureș

Sibiu, Şoseaua Alba Iulia nr. 73, 550052
+40 269 253 135
secretariat@sibiuairport.ro
https://www.sibiuairport.ro/
Vidrasău, Şoseaua Târgu-Mureş - Luduş,
km.14,5, 547605
+40 265 328 259
https://www.aeroportultransilvania.ro/

5

IATA este un cod format din trei litere ce desemnează aeroporturi din lume, definit de către International Air Transport
Association (IATA, în traducere: Asociația Internațională de Transport Aerian).
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5. Infrastructura de utilități publice
5.1. Rețeaua de apă și apă uzată
Activățile privind utilitatea publică de interes local au o importantă dimensiune socială și un rol esențial
în consolidarea dezvoltării durabile a localităților și îmbunătățirea condițiilor de viață. Principalele
obiective de dezvoltare a infrastructurii de utilități publice, în conformitate cu prevederile directivelor
europene sunt alimentarea cu apă, canalizarea, alimentarea cu energie electrică, alimentarea cu gaze
naturale.
Alimentarea și gestionarea serviciilor de apă/apă uzată în județul Alba se face de către societatea S.C.
APA CTTA S.A Alba ce își desfășoară activitate de exploatare și întreținere pentru majoritatea UATurilor din județ în baza contractului de delegare a gestiunii. S.C.APA CTTA SA Alba exploatează
sistemele publice de alimentare cu apă și canalizare din ariile administrativ teritoriale din 4 municipii, 7
orașe și 44 de comune din mediul rural.
Vă prezentăm în continuare situaţia reţelelor de apă după UAT şi microregiuni.
5.1.1. Reţeaua de distribuţie apă după UAT

1

Albac

2

Almașu Mare

3

Arieșeni

4

3
6

-

1
1
-

1,5

Avram Iancu

5

Berghin

6

Bistra

7

Blandiana

8
9

Bucerdea
Grânoasă
Bucium

10

Cenade

4

5
20
10

Capacitate
proiectată/utiliz
ată
-l/sStații de clorinare buc-

Nr. buc.

2

An construire

1

0

Capacitate –
mc-

UAT

Rețele de distribuțiekm-

Nr.
crt.

Nr. buc.

REŢEAUA DE DISTRIBUŢIE APĂ – MEDIUL RURAL
Rezervoare
Stații de
pompare

6

7

8

-

-

-

-

-

1

100

-

-

-

-

17,8

1

200 -

1

6,46/3

1

36,4

200 150 - -

1

2,8/2,8

1

22,6

1
1
-

-

-

-

24,5

2

100 -

1

-

1

13,7

-

- -

2

3/2,5

-

-

1

100 -

-

-

-

10

2

50 -

1

2,75/-

1
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Operator

Surse
alternative

9

10

Rețea
proprie
Sursă
proprie
Rețea
proprie
SC APA
CTTA SA
SC APA
CTTA SA
SC APA
CTTA SA
SC APA
CTTA SA
SC APA
CTTA SA
Rețea
proprie
SC APA

Sursă
proprie
Sursă
proprie

Sursă
proprie

11

Cergău

12

Ceru Băcăinți

13

20

1

300 - -

1
1
-

20
17,4
-

-

-

15,3

14

Cetatea de
Baltă
Ciugud

1

300 -

-

-

23,7

1

500 -

Ciuruleasa

4,4

16

Cîlnic

9,5

1
1
1

16
21
300

1
1
1
1

5,6/5,6
4,7/4,7
/0,16
/0,16

15

17

Cricău

21,8

1

200

18

Cut

9,4

1

300

1
1
1

5,6/5,6
2/2
2/0,36

19

16

-

-

-

-

20

Crăciunelu de
Jos
Daia Română

23,4

1

600

1

3,44

21

Doștat

7,9

1

200

1

-

22

Fărău

5

1

150

-

-

23

Galda de Jos

22,3

-

-

-

-

24

Gârbova

18,9

1

200

1
1

4/0,1
4/0,36

25

Gârda de Sus

16,7

1
1

200
50

26

Hopârta

19,9

1

100

1
1
1
1

5,5
4,7
8,8
2/2

27

Horea

6,5

28

Ighiu

14,5

1

29

Întregalde

-

-

30

Jidvei

35,7

1
1
1

450
300
200

31

Livezile

1
1
1

160
110
60

600
- -

1

4,7/4,7

-

-

1
1
1
1
1
-

4,4
3
4,32
5,4
1,5
50

CTTA SA
- SC APA
- CTTA SA
- Sursă
proprie
- SC APA
CTTA SA
1 SC APA
CTTA SA
- Rețea
- proprie
- SC APA
- CTTA SA
1 SC APA
CTTA SA
SC APA
CTTA SA
- SC APA
CTTA SA
1 SC APA
CTTA SA
- SC APA
CTTA SA
1 SC APA
CTTA SA
2 SC APA
CTTA SA
- SC APA
- CTTA SA
SC APA
CTTA SA
1
1 SC APA
CTTA SA
Rețea
proprie
1 SC APA
CTTA SA
- Sursă
proprie
1 SC APA
CTTA SA
1

- Rețea
- proprie
-

Sursă
proprie
Rețea
proprie- sat
Deal

Sursă
proprie
Sursă
proprie

Rețea
proprie- sat
Cărpiniș
Sursă
proprie

Sursă
proprie

14,7

1
1
1
1

70
200
150
240
-

1
1
1
1
-

27,6
16
5/3,08
5/3,08
-

5,97

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2/2
6,7/6,7
-

1
2
1

32

Lopadea Nouă

16,4

33

Lunca
Mureșului
Lupșa

34

1
1
-

-

35

Meteș

13,6

2

150

36

Mirăslău

12,8

2

50

1
2
-

37

Mihalț

24,6

2

392

2

8,33/-

1

38

Mogoș

10

1

240

-

-

-

39

Noșlac

28,4

1
2
1

200
50
50

Ocoliș

13,6

41

Ohaba

18,4

1
1
1

200
100
200

1,0/1,0
-/0,16
-/0,9
-/0,64
-

1
1

40

1
1
1
1
1

3,5/3,5

42

Pianu

14,2

43

200
200
10

1
1
-

7,8/7,8
2,5/2,5
-

44

Poiana
Vadului
Poșaga

1
1
1

11,3

1
1

200
100

-

-

45

Rădești

14,5

5/5

Rimetea

47

Rîmeț

-

300
100
80
200
-

1

46

1
1
1
1
-

-

-

48

29,5

1

300

-

-

27

6

100

1

50

Roșia de
Secaș
Roșia
Montană
Sâncel

18,4

1

300

51

Sălciua

20

1

100

1
1
-

8,33/8,
33
4,16
11,66
-

52

Săliștea

15,9

1
1

300
150

1

1,39/1,

49

1,8

13

51

SC APA
CTTA SA
Rețea
proprie
SC APA
CTTA SA
Rețea
proprie
Sursă
proprie
SC APA
CTTA SA
SC APA
CTTA SA
SC APA
CTTA SA
Rețea
proprie
SC APA
CTTA SA

- Rețea
proprie
2 SC APA
CTTA SA
1 SC APA
1 CTTA SA
- Rețea
proprie
- Rețea
- proprie
cișmele
- SC APA
CTTA SA
- Rețea
- proprie
- Sursă
proprie
2 SC APA
CTTA SA
- Rețea
proprie
1 SC APA
1 CTTA SA
- Rețea
proprie
SC APA
1 CTTA SA

Sat Mușca
Valea
Lupșii
Celelalte
sate

Sursă
proprie

Sursă
propie
Sursă
proprie

Sursă
proprie sat

Mărgineni

39
1
2
2
1

100
50
28
200

53

Săsciori

54

Scărișoara

-

-

55

Sântimbru

18,4

56

Sohodol

57

Stremț

16,2

1

-

- SC APA
CTTA SA

-

-

-

150
50
-

1

1,7/1,7

6,10

1
1
-

-

-

40,5

1

300

1

1

200

1

8,47/8,
47
3,77/3,
77
3,94/3,
94
14/14
4,65/4,
65
25,4/25
,4
2,95/2,
95

- Sursă
proprie
2 SC APA
CTTA SA
- SC APA
CTTA SA
1 SC APA
CTTA SA
1

58

Șibot

16,8

1

400

1
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Șona

28,6

1

25

1
1

1

250

1

1

300

1

60
61

Șpring
Șugag

16,6

2

675

62

Unirea

28

1

500

1

7/7

63

Vadu Moților

-

-

-

-

-

64

Valea Lungă

28,6

1

25

1

1
5

24
11

1
1
1

6,66/6,
66
5/5
12/12
10,2/10
,2

1

600

1
1
1
1

63
64

Vidra
Vințu de Jos

33,7

7/7
2,8/2,8
2,5/2,5
2,5/2,5
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1 SC APA
CTTA SA
4 SC APA
CTTA SA

SC APA
CTTA SA
1 SC APA
CTTA SA
- Sursă
proprie
4 SC APA
CTTA SA

1 SC APA
CTTA SA

Rețea
proprie sat
Căpâlna,
Laz,
Tonea,
Pleși,
Loman

5.1.2. Infrastructura de apă și apă uzată pe microregiuni, zona rurală
UAT - uri
rural

Zona
Mureșului

Zona
Munților
Apuseni

Rețea apă
potabilă
Apa CTTA SA

Berghin
Ciugud
Cricău
Fărău
Galda de Jos
Hopârta
Ighiu
Lopadea Nouă
Livezile
Lunca
Mureşului
Meteş
Mihalț
Miraslău
Noșlac
Rădești
Rimetea
Sântimbru
Stremț
Unirea
Albac
Almașu Mare
Arieșeni

36.40
23.72
21.84
6.50
22.25
19.89
14.46
18.40

Avram Iancu
Bistra
Bucium
Mogoș
Ciuruleasa
Gârda de Sus
Horea
Întregalde
Lupșa
Ocoliș
Poiana Vadului
Ponor
Poșaga
Râmeț
Roșia Montană
Sălciua
Scărișoara
Sohodol
Vadu Moților

17.81
0.80

Rețea canalizare

Apa potabilă

Apa CTTA SA

UAT

21.83
29.50

km
Rețea
canalizare
UAT

19.58
5.00

14.00
6.60
14.00
18.00

27.00
13.55
24.60
12.80
28.04
14.44

8.50

15.80
7.05

18.38
40.53
28.00

12.56

16.60
12.60
26.30
5.40

6.10
9.00
4.40
16.16
6.00

9.80
27.00
35.00
4.20

5.86
4.20

8.00
4.60

13.60

13.00
4.00
23.00
20.00
17.00
6.10

1.22
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4.00

Vidra
Blandiana
Câlnic
Ceru Băcăinți
Cut
Daia Română
Doștat
Zona
Gârbova
Podișul
Ohaba
Secașelor
Cugir-Sebes Pianu
Roșia de Secaș
Săliștea
Săsciori
Șibot
Șpring
Șugag
Vințu de Jos
Bucerdea
Grânoasă
Cenade
Cergău
Cetatea de
Zona
Târnavelor Baltă
Crăciunelu de
Jos
Jidvei
Sâncel
Șona
Valea Lungă

24.04
14.50

23.4

13.80

18.89
18.38
14.16
29.50
15.85
24.40
16.75

5.80
10.19
3.68

15.00

9.50
16.63
33.70

13.67
9.26

13.70
10.00
20.00

8.00

12.26

15.30
12.30
35.70
18.40
28.60

7.20
13.30
20.00

28.60

Comunele, respectiv satul care dispun de rețea de alimentare dar care nu se află în exploatarea
operatorului SC APA CTTA SA sunt:











Rimetea (9,5km),
Colțești (7,1 km),
Ciugud – zona economică (2,5 km),
Albac (8km), Bucium (6,1 km),
Horea (6km),
Mogoș(9km),
Ocoliș (13,6 km),
Poșaga (16,5km),
Scărișoara (16km),
Roșia Montană (23km).
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SISTEMULPUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE DIN ARIILE
ADMINISTRATIV TERITORIALE DIN MEDIUL RURAL
Nr.
crt

Microregiune
rurală

Total
populație

1

Zona
Munților
Apuseni
Zona
Mureșului

2
3

4

36.303

Populație
deservită cu
apă
8.447

Populație
deservită cu
canal
811

Populație
deservită cu
apă %
23,27%

Populație
deservită cu
canal %
2,23%

48.520

39.733

25.312

81,89%

52,17%

Zona Podișul 38.698
Secașelor și
Valea
Cugirului
Zona
28.489
Târnavelor

30.707

10.632

79,35%

27,48%

25.639

7.443

89,53%

26,23%

104.526

44.198

70.76%

27.02%

TOTAL

152.010

Analizând cele prezentate, se observă o creștere importantă a procentului ce revine consumatorilor,
în mediul rural al județului. Cea mai bună acoperire cu rețea de apă potabilă în mediul rural o deține
Zona Târnavelor unde ponderea populației deservite este în proporție de 89,53%, urmată de Zona
Mureșului în proporție de 81,89 %, cea mai defavorabilă situație se înregistrează în zona Munților
Apuseni, unde doar 23,27% din totalul populației beneficiează de alimentare cu apă, fapt ce
influențează considerabil calitatea vieții locuitorilor din zonă.
În unele comune din zona Munților Apuseni, cum sunt: Arieșeni, Almașu Mare, Ponor, Râmeț,
Întregalde, Poiana Vadului, Scărișoara, Vadu Moților, Vidra, datorită specificul montan al satelor
risipite, cu distanțe mari între gospodării, cătune și sate, înființarea rețelelor de apă și canalizare
implică costuri mari de investiții, amortizare și sustenabilitate economică redusă, ceea ce implică cu
precădere asigurarea apei potabile prin sistem propriu de alimentare cu apă.
Comunele Șpring și Ceru Băcăinți nu beneficiează de rețea de distribuție a apei, necesarul de apă
pentru populație fiind asigurat din surse proprii.
Comunele care nu dispun de rețea de apă potabilă și stații de tratare sunt:
- Șpring - zona câmpie
- Arieșeni, Almașu Mare, Întregalde, Poiana Vadului, Ponor, Râmeț, Sălciua,Vadu Moților, Vidra zona montană
În concluzie, alimentarea cu apă în sistem centralizat nu este aplicabilă în cadrul aşezărilor
puternic dispersate, cu un număr mic de gospodării, în special în Munții Apuseni. Nu există
certificări privind calitatea actuală a surselor de apă individuale (fântâni, izvoare, ape
curgătoare) utilizate de către localnicii satelor din Munţii Apuseni. Unele conducte de aducțiune
sunt vechi și au un grad de uzură ridicat, sistem de pompare învechit, ineficient, în unele
localități. Rețelele de distribuție sunt insuficiente pentru a satisface cerințele de consum, de
asemenea, unele sunt vechi şi au grad ridicat de uzură.
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5.1.3. Rețeaua de canalizare
Sistemul de canalizare reprezintă infrastructura publică de colectare, epurare și evacuare a apelor uzate și
a apelor pluviale. La nivel rural nu toate comunele au un sistem de canalizare având în vedere distanțele
mari pe care sunt dispuse locuințele și distanțele între satele componente, de aceea în aceste comune se
găsesc mai frecvent sisteme mici de canalizare la nivelul fiecărui sat component.
Comunele care dispun de rețea de canalizare cu stații de epurare dar nu sunt în exploatarea operatorului
APA CTTA SA sunt:
Nr.
crt.
1.
2.
3.

UAT

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Cergău
Crăciunel
Cricău
Daia Română
Fărău
Galda de Jos
Gârda de Sus

Albac
Bistra
Bucium

Lungime
km
4,2
5,86
4,2
12,26
7,2
14
13,8
6,6
14
8

Nr.
crt.
11.
12.
13.

UAT
Horea
Ighiu
Lunca
Mureșului
Noșlac
Rimetea
Săliștea
Șpring
Șona
Unirea

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Lungime
km
4,6
22,25
8,5
15,8
9,8
15
9,5
20
35

Comunele care nu dispun de rețele de canalizare a apelor uzate sunt următoarele:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

UAT
Almașu Mare
Arieșeni
Câlnic
Cenade
Ciuruleasa
Cut
Doștat
Bucerdea Grânoasă
Hopârta
Întregalde
Livezile
Lopadea Nouă
Lupșa
Meteș
Mihalț
Miraslău
Mogoș

Nr.
crt.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28
29.
30.
31.
32.
33.

UAT
Ocoliș
Ohaba
Poiana Vadului
Ponor
Poșaga
Râmeț
Roșia de Secaș
Roșia Montană
Sălciua
Sâncel
Săsciori
Scărișoara
Șibot
Vadu Moților
Valea Lungă
Vidra

Referitor la infrastructura serviciului de canalizare și epurare ape uzate la nivelul județului Alba, în
mediul rural există o discrepanță majoră între ponderea populației racordată la sistemul de alimentare cu
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apă și ponderea populației racordată la sistemul de canalizare, având acces la aceasta doar un procent de
27,02 % din totalul populației din mediul rural.
Cea mai bună acoperire cu rețea de apă uzată o deține Zona Mureșului cu o pondere de 52,17 %, din
totalul populației din mediul rural, urmată de Zona Podișul Secașelor cu o pondere de 27,48%, iar la o
mică distanță se află Zona Târnavelor cu o pondere de 26,23%, raportată la totalul populației din mediul
rural al județului Alba.
În Zona Munților Apuseni majoritatea localităților rurale nu beneficiează de infrastructura publică de
colectare și evacuare a apelor uzate. Acest fapt se datorează în mare parte specificului montan, distanțe
mari între locuințe, sate risipite cu distanțe mari între gospodării, dificultăți majore de
extindere/înființare a rețelelor de canal, implicând costuri mari de investiții, amortizare și sustenabilitate
economică.
Sunt necesare a fi înființate/ extinse/ modernizate 491,7 km rețele de canalizare în spațiul rural.
În multe comune, înființarea/ exploatarea/ mentenanța acestor rețele de canalizare și a stațiilor de epurare
și evacuare a apelor uzate nu sunt sustenabile din punct de vedere economic, necesitând investiții foarte
mari, în aceste condiţii se recomandă înființarea foselor septice conform normelor de mediu.
În concluzie, în majoritatea localităților din mediul rural nu există staţii de epurare, deversarea
apelor uzate făcânduse direct în cursul unor ape. Cele mai multe sisteme de colectare sunt
combinate, apa uzată şi sistemele de apă de ploaie (meteorică) nu sunt separate. De remarcat
vechimea și degradarea conductelor de canalizare şi a căminelor, precum şi utilizarea pe scară
largă a latrinelor uscate în mediul rural, mai ales de către localnicii satelor din Munţii Apuseni.

5.2. Rețeaua de energie electrică
Operatorul de distribuție al energiei electrice este Distribuƫie Energie Electrică Romania - Sucursala
Alba care răspunde de funcţionarea instalaţiilor energetice proprii în condiţii de calitate, siguranţă,
eficienţă economică şi de protecţie a mediului. Odată cu liberalizarea pieƫei de energie, alături de
furnizorul tradiƫional de energie electrică Electrica Furnizare au apărut numeroşi furnizori noi: EON
Energie Romania, Enel Energie, Speech Hidroelectrica, Nova Power & Gas SRL, Restart Energy One
SA, Energia Gas & Power SA, Tinmar Energy etc.
Instalaţiile energetice sunt linii electrice aeriene sau subterane cu tensiuni de funcţionare de 110 kV, 20
kV, 6 kV, 1kV şi 0,4 kV, precum şi staţii de transformare 110 kV /MT, posturi de transformare MT/0,4
KV, MT/1kV, 1kV/0,4kV şi branşamente electrice.
Distribuţia energiei electrice, din staţiile de transformare la consumatori, se realizează prin reţele de 20
KV şi 6kV, în general aeriene pe stâlpi de beton şi metalici şi parƫial prin cablu subteran, în general în
localităţile urbane.
Distribuţia pe joasă tensiune se realizează prin reţele aeriene pe stâlpi de beton şi stâlpi de lemn şi prin
reţele în cablu subteran.
Consumul de energie electrică la nivel de județ se încadrează în media consumurilor naționale. De-a
lungul ultimilor ani consumul de energie electrică a avut un trend ascendent, acest indicator fiind un
indicator relevant referitor la nivelul de trai al populației județului.
La nivelul anului 2016, față de anul analizat anterior (2009) se remarcă o creștere a numărului de
consumatori, structura consumatorilor în funcție de puterea absorbită, fiind următoarea, conform datelor
deținute de ALEA:
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● Mari consumatori: 489 (peste 100 kW putere absorbită);
● Mici consumatori: 14.432 (sub 100 kW putere absorbită);
● Consumatori casnici: 154.144 (folosesc energia electrică pentru consum casnic).
Din analiza consumului total de energie electrică corelat cu consumurile de energie electrică pe tipuri de
consumatori, reprezentarea grafică de mai jos redă foarte bine evoluțiile consumurilor energetice dar și
sensibilitatea categoriilor de consumuri față de influențe externe în special cele de natură economică.

După cum se poate observa din figura prezentată, evoluția consumului total de energie electrică în județul
Alba este influențată semnificativ de consumul energetic al marilor consumatori, nefiind însă neglijabile
nici creșterile de consumuri aferente sectorului casnic.
Trendul ascendent înregistrat de consumurile energetice mai ales în ultimii trei ani este dat de dezvoltarea
constantă a sectorului industrial, de îmbunătățirea condițiilor de trai ale locuitorilor. Explicația rezidă din
creșterea nevoii de energie electrică pentru echipamente electrocasnice și electronice tot mai diversificate
la care populația a avut acces, dar și din dezvoltarea în sine a sectorului rezidențial la nivelul județului atît
în mediul urban cât și în cel rural.
Un alt aspect de subliniat este acela că există încă locuințe neelectrificate în județul Alba. Dacă în trecut
ponderea mare a gospodăriilor neelectrificate o reprezentau cătunele izolate din Munƫii Apuseni, în
prezent majoritatea gospodăriilor neelectrificate sunt amplasate în zona periferică a centrelor urbane şi
rurale, acolo unde au apărut cartiere de locuinƫe noi în zone fără utilităƫi.
Odată cu publicarea Ordinului ANRE 75/2013 şi ulterior a Ordinului ANRE 36/2019, completat cu
Ordinul ANRE 159/2020 privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea condiƫiilor de finanƫare a
investiƫiilor pentru electrificarea localităƫilor ori pentru extinderea reƫelelor de distribuƫie a energiei
electrice, tot mai multe UAT-uri au uzat de prevederile legislative pentru a solicita realizarea unor reƫele
electrice de distribuƫie noi, în cofinanƫare cu operatorul de distribuƫie a energiei electrice, care este obligat
conform prevederilor legale în vigoare să finanƫeze în proporƫie de minim 50% orice extindere de reƫea
electică de distribuƫie indiferent de gradul de rentabilitate al acesteia.
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În mediul rural din judeƫul Alba au fost realizate în ultimii ani extinderi de reƫele electrice în UAT
Sântimbru şi Şibot, fiind în curs de elaborare mai multe proiecte de extinderi reƫele electrice de distribuƫie
în comunele Galda de Jos, Stremƫ, Ighiu şi Gârda de Sus, alte comune având de asemenea în pregătire
astfel de proiecte.
În cazul cătunelor izolate sau a locaƫiilor folosite sezonier, de regulă, pe perioada verii de crescătorii de
animale, şi care sunt amplasate la o distanƫă foarte mare de reƫelele electrice de distribuƫie a energiei
electrice, o soluƫie pentru alimentarea cu energie electrică poate fi folosirea surselor alternative de energie
electrică. Progresele tehnologice în domeniul folosirii energiei solare şi eoliene fac astfel de soluƫii tot
mai fezabile în aceste cazuri în care costurile extinderii reƫelelor electrice de distribuƫie sunt foarte
ridicate.
Motivul lipsei racordării la rețeaua de distribuție a energiei electrice a acestor gospodării este, în general,
izolarea locuințelor, de obicei grupate în cătune, distanța mare față de rețeaua de distribuție implică
costuri foarte mari pentru extinderea rețelei și care nu pot fi amortizate prin consumul previzionat de
energie, precum şi gradul de îmbătrânire al populaţiei. Trebuie menționat însă faptul că nu toate
locuințele neelectrificate din județ au destinația de locuințe permanente, multe fiind de fapt locuințe
temporare sau sălașuri folosite doar pe timp de vară.

5.3. Rețeaua de iluminat public
Conform prevederilor legale, serviciul de iluminat public face parte din sfera serviciilor comunitare de
utilități publice și cuprinde totalitatea acțiunilor și activităților de utilitate publică și de interes
economic și social general desfășurate la nivelul unităților administrativ teritoriale sub conducerea,
coordonarea și responsabilitatea autorităților
administrației publice locale, în scopul
asigurării iluminatului public.
În ultimii ani se constată interesul crescut al
autorităților locale din Județul Alba de a
eficientiza cheltuielile cu iluminatul public,
inclusiv prin achiziționarea energiei electrice
destinată alimentării sistemului de iluminat
public la prețuri competitive, de pe piața liberă,
dar și o reducere a acestui consum în urma realizării unor lucrări de eficientizare energetică a rețelelor
de iluminat (înlocuirea corpurilor de iluminat învechite cu unele cu consum redus de energie).
Analizând datele furnizate de către autoritățile locale, starea actuală a sistemului de iluminat public la
nivelul orașelor și comunelor se prezintă astfel:
● gradul de acoperire la iluminatul public este de:
 55-100 % în mediul urban;
 10-100 % în mediul rural;
 rețelele și echipamentele aferente iluminatului public, în general, sunt învechite și prezintă un
grad mare de uzură, cuprins între:
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 20-40 % în mediul urban;
 20-60 % în mediul rural;
 nivel redus de dezvoltare a sistemului de iluminat ornamental;
 număr redus de instalații de iluminat public la nivelul localităților din mediul rural care dețin
echipamente moderne de comandă și automatizare.
Din analiza acestor date se constată încă multe neajunsuri în ce privește sistemul de iluminat public la
nivelul localităților rurale, astfel: rețelele și echipamentele aferente iluminatului public în general sunt
învechite și prezintă un grad mare de uzură, cuprins între 20-60 %, număr redus de instalații de
iluminat la nivelul localităților care dețin echipamente moderne de comandă și automatizare, grad de
acoperire foarte scăzut a iluminatului public în localitățile din Munții Apuseni, datorită dispersării
mari între localități și consumatori. Datorită unui nivel foarte scăzut de linii electrice subterane (LEA),
peisajul are de suferit din cauza împânzirii localităților cu sute de kilometri de cabluri aeriene și
subterane, transformatoare, stâlpi din beton armat care asigură iluminatul public
La nivelul zonei rurale a județului Alba, 5.903 gospodării NU au acces la reţeaua de iluminat public,
din totalul 70.979 de gospodării existente în mediul rural, ceea ce reprezintă 8,31% din totalul
gospodăriilor.

5.4. Energie termică în sistem centralizat
În județul Alba, la nivelul anului 2017 nu mai există alimentare cu energie termică în sistem centralizat,
locuitorii județului Alba preferând sistemele individuale de încălzire pe variantele combustibililor solid și
gazos, încă din anul 2001. Din anul 2016 societatea de distribuție a agentului termic în sistem centralizat
nu mai este operațională.

5.5. Rețeaua de alimentare cu gaze naturale
Alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor de pe teritoriul judeţului Alba se face din cîmpurile
gazeifere ale Transilvaniei. Astfel, pe teritoriul judeţului există câmpul gazeifer Tăuni de la care, printr-o
conductă de transport, gazul metan este vehiculat pentru alimentarea Sibiului. Din această conductă de
transport s-au dezvoltat sisteme de alimentare a localităţilor din zona zăcământului Tăuni.
Pe Valea Târnavei, din judeţul Mureş intră în judeţul Alba trei conducte magistrale: VEST 1, VEST 2 şi
VEST 3 ce urmăresc Valea Tîrnavei şi apoi Valea Mureşului până la ieşirea din judeţul Alba.
Din cele trei conducte de transport V1, V2 şi V3, interconectate între ele, sunt alimentate toate localităţile
consumatoare de gaze din judeţul Alba.
Lungimea celor 3 conducte magistrale de transport a gazelor naturale este: LV1 = 66 km; LV2 = 66 km;
LV3 = 60 km.
La finalul anului 2017, la nivelul județului
Alba, 32 localități aveau acces la rețeaua de
distribuție a gazelor naturale. Din cele 11
localități urbane, doar 8 dispun de rețea de
furnizare a gazelor naturale, iar din cele 67
comune, 24 au acces la rețeaua de furnizare a
gazelor naturale.
Din datele primite de la autoritățile publice
locale și de la operatorii de gaze naturale din
județul Alba, starea actuală a sistemului de
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alimentare cu gaze naturale prezintă un grad de acoperire la sistemul de alimentare cu gaze naturale de
26 % la nivelul județului Alba, între 0-71,22 % în mediul urban și între 0-98,80 % în mediul rural;
În spațiul rural al județului, cea mai mare acoperire la rețeaua de furnizare a gazelor naturale o au
localitățile din Zona Târnavelor unde 8 din cele 10 unități administrativ teritoriale dispun de rețea de
alimentare cu gaze naturale cu un procent de 73,81 % de abonați raportați la numărul total de locuințe din
zonă, urmată de localitățile din Zona Văii Mureșului, unde din cele 19 UAT-uri componente, 12 UATuri dispun de rețea de alimentare cu gaze naturale, procentul de abonați deserviți fiind de 44,01% raportat
la numărul de locuințe din zonă.
În zona Munților Apuseni din cauza reliefului și a dispersării localităților în orașele și comunele din
zonă nu există rețele de alimentare cu gaze.
Operatorul serviciului este compania EON Gaz România care este specializată în servicii de furnizare a
gazului natural, asigurând distribuția și furnizarea gazelor naturale pe întreg teritoriul judeţului Alba, prin
intermediul unei reţele de distribuţie ce totalizează o lungime de aproximativ 1354,6 km în 2012 (în
creştere faţă de 2007 – 1206,8 km).
Situaţia lungimii reţelelor de distribuţie gaze în cele patru microregiuni ale spațiului rural
Zona Târnavelor
8 din cele 9 UAT-uri dispun de rețea de alimentare cu gaze naturale cu un procent de 73,81% de abonați
raportați la numărul total de locuințe din zonă, singura localitate care nu dispune de alimentare cu gaze
naturale fiind Cergău.
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Localitatea

Număr
Număr
Lungimea totală
locuinte/UAT branșamente/
a reţelei de
UAT
distribuţie a
gazelor naturale

%
abonați
deserviti
/locuințe

Bucerdea Grânoasă

797

589

16,844

73,90%

Cenade

434

298

-

68,66%

Cergău

621

-

-

-

Cetatea de Baltă

1127

720

21,787

63,88%

Crăciunelu de Jos

699

607

17,961

86,84%

Jidvei

1443

1439

60,207

99,72%

Sâncel

985

854

27,09

98,68%

Șona

1642

1394

39,475

84,90%

Valea Lungă

1123

926

14,954

82,46%

Total

6106

4507

116799

73.81

Zona Valea Mureșului
Din cele19 UAT componente, 7 UAT nu dispun de retea de alimentare cu gaze naturale, procentul de
abonați deserviți raportat la numărul de locuințe din zonă fiind de 44,01%.
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Nr.
crt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Numar
locuinte/UAT

Număr
branșamente/
UAT

Lungimea totală
a reţelei de
distribuţie a
gazelor naturale

% abonați
deserviti
/locuințe

Berghin

1055

-

-

-

Ciugud

980

978

Cricău

675

527

24,04

65,30%

Fărău

1013

-

-

-

Galda de Jos

3875

1054

47,67

27,20%

Hopârta

696

-

-

-

Ighiu

2045

1695

56,904

73,38%

Livezile

735

-

-

-

Lopadea Nouă

1070

-

-

-

Lunca Mureșului

852

850

26,305

99,76%

Meteş

995

-

-

-

Mihalț

1150

827

32,263

71,92%

Mirăslău

923

477

14,171

27,18%

Noșlac

1102

382

Rădești

558

423

17,419

75,81%

Rimetea

576

-

-

-

Sîntimbru

1065

860

33,30

80,76%

Stremț

1103

260

22,17

23,58%

Unirea

2078

1590

59,206

76,52%

Total

22546

9923

206268

44.01

Localitatea

99,80%

34,67%

Zona Podișul Secașelor și Valea Cugirului
10 UAT-uri din cele 16 care compun zona nu dispun de rețea de alimentare, procentul de abonați raportat la
numărul de locuințe este de 19,86%.

Nr.
crt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Numar
locuinte/UAT

Număr
branșamente/
UAT

Lungimea totală
a reţelei de
distribuţie a
gazelor naturale

% abonați
deserviti
/locuințe

Săliștea

923

449

18,575

48,65%

Săsciori

1994

654

19,854

32,80%

Șibot

1081

581

24,059

53,75%

Vințu de Jos

1883

1165

39,388

63,56%

Blandiana

512

-

-

-

Câlnic

541

-

-

-

Ceru Băcăinţi

114

-

-

-

Cut

661

-

-

-

Daia Română

855

-

-

-

Doştat

393

-

-

-

Localitatea
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11
12
13
14
15
16

Gârbova

814

-

-

-

Ohaba

426

-

-

-

Pianu

986

-

-

-

Rosia de Secas

827

-

-

-

Şpring

1190

-

-

-

Șugag

1145

-

-

-

Total

14345

2849

101,876

19.86

Zona Munților Apuseni
În orașele și comunele din zona munților Apuseni nu există rețea de alimentare cu gaze naturale.
Din datele primite de la autoritățile publice locale și de la operatorii de gaze naturale din județul Alba,
starea actuală a sistemului de alimentare cu gaze naturale se prezintă astfel:
Gradul de acoperire al sistemului de alimentare cu gaze naturale este de 26 % la nivelul județului Alba,
între 0-71,22 % în mediul urban și între 0-98,80 % în mediul rural.
Sursa: EON Gaz

5.6. Rețeaua de telecomunicații
La data de 31 decembrie 2019, Registrul public al furnizorilor de reţele sau de servicii de comunicaţii
electronice înregistra un număr total de 889 de furnizori de reţele publice de comunicaţii electronice şi de
servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, în scădere cu 7,5% faţă de nivelul anului precedent.
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Conform statisticilor ANCOM (Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii)
pentru anul 2019, traficul lunar mediu de internet mobil a crescut cu 16% până la 3,4 GB per locuitor, iar cel
de internet fix cu 4%, până la 27 GB per locuitor. Numărul conexiunilor 4G a ajuns să reprezinte peste 55%
din numărul total de conexiuni la internet mobil şi, împreună cu conexiunile 3G, ponderea conexiunilor de
mare viteză (3G şi 4G) ajunge la 84% din totalul conexiunilor. În ceea ce privește conexiunile la internet fix,
71% (3,7 milioane) sunt conexiuni de foarte mare viteză (cel puțin 100Mbps), peste 62% dintre conexiunile
de internet fix au fibră optică până cel puțin la clădire.
În mediul urban, rata de penetrare a serviciilor de retransmisie TV era de 106% la 100 gospodării, în timp ce
în rural era de 97% la 100 gospodării.
ANCOM a publicat în anul 2018 lista localităților rurale din România încă nedeservite de rețele fixe cu
viteze de 30 Mbps sau mai mari la persoane fizice (Zonele albe NGN), în urma raportărilor de date statistice
realizate de operatorii de comunicații electronice (având ca dată de referință 30 iunie 2017) cu privire la
existența rețelelor de acces la puncte fixe (buclă locală) sau mobile.
În funcție de numărul de conexiuni la internet fix, RCS&RDS deținea o cotă de piaţă de 53%, Grupul
Telekom de 21%, Grupul Vodafone de 13%, ceilalți furnizori însumând 13%.
Traficul lunar mediu de internet mobil a crescut cu 41% în anul 2019, ajungând la 3,7GB per locuitor.
În funcție de numărul de conexiuni active la internet mobil, la finalul anului 2019, Orange deținea o cotă de
piaţă de 39%, Vodafone de 25%, Grupul Telekom de 18%, ceilalți furnizori însumând 18%.
În funcție de numărul de abonați la 31decembrie 2019, Grupul Telekom avea o cotă de piaţă de 40%,
RCS&RDS 35%, iar Grupul Vodafone de 23%.
ANCOM a lansat în 2019 aplicaţia Netograf care este o platformă informatică concepută pentru a le oferi
utilizatorilor de internet din România un instrument de verificare permanent a calităţii serviciului de acces la
internet contractat. Utilizatorii pot verifica în acest fel dacă serviciul de internet utilizat se ridică la calitatea
prevăzută în ofertă și în contractul încheiat.
De asemenea, ANCOM a lansat tot în 2019 harta națională de acoperire cu semnal mobil –
www.aisemnal.ro prin intermediul căreia toți cei interesați pot afla gradul de acoperire cu semnal 2G, 3G sau
4G pentru toți operatorii mobili activi pe piaţa din România. Astfel, utilizatorii au o imagine completă și
corectă asupra serviciilor de acoperire cu semnal mobil.
Utilizarea tot mai intensă a internetului a avut, în 2019, un impact deosebit și asupra serviciilor poștale. Din
punct de vedere al volumelor de trafic și al veniturilor încasate, comerțul electronic a căpătat o pondere
consistentă în industria serviciilor poștale din România, prin creșterea accelerată a volumelor de colete
gestionate de furnizorii de servicii poștale. În funcție de veniturile obţinute, principalii competitori de pe
piața serviciilor poștale din România sunt Fan Courier, cu o cotă de piață de 21%, Compania Națională
Poșta Română (20%) și Urgent Cargus cu 13% din totalul veniturilor.

Registrul public al furnizorilor de servicii poştale din România cuprindea un număr de 471 de persoane
autorizate pentru a furniza servicii poştale, în scădere cu 5,2% faţă de nivelul înregistrat în anul 2018.
În anul 2019, în judeţul Alba existau 162 de unităţi poştale, 4 furnizori autorizaţi de servicii poştale şi 6
furnizori de reţele şi servicii de comunicaţii.
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Furnizori autorizaţi de servicii poştale
Nr.
Crt.

Furnizori autorizaţi de reţele şi servicii de comunicaţii

Denumire

Nr.
Crt.

Denumire

1

BARSAN TRANS S.L. (PRIN BÂRSAN TRANS
S.R.L. SPANIA SUCURSALA SEBEŞ)

1

ELECTROSIM S.R.L.

2

EXPRESS TRANSINTERNATIONAL S.R.L.

2

ELECTRO MONTANA S.R.L.

3

LOGISTICA TRANS ROM S.L. (PRIN LOGISTICA
TRANS ROM S.R.L. SUCURSALA SEBEŞ)

3

PRONTO TAXI S.R.L.

4

SPEED COLET S.R.L.

4

RADIOTEL ALBA S.R.L.

5

SONISAT S.R.L.

6

STAR NET ALBA S.R.L. (FOSTA S.C.
INTERTRADEX S.R.L.)

Traficul poștal generat de industria comerțului on-line cunoaște în ultimii ani un trend ascendent, crescând
de la aproximativ 54 de milioane de colete în 2017, la puțin peste 79 de milioane de colete în anul 2018
(ponderea acestuia în traficul poștal total este de asemenea în creștere față de 2017, de la 13% la 18%).
Din punct de vedere al veniturilor generate în piața de servicii poștale de industria comerțului electronic, în
2018 acestea au depășit pragul de 1 miliard de lei, cu o pondere de aproximativ 38% în veniturile totale, în
creștere cu circa 10% față de anul precedent.
Sursa: ANCOM, Raport anual 2019, https://www.ancom.ro/rapoarte-anuale_268
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6. Infrastructura educațională
6.1. Populația preșcolară și școlară pe medii de rezidență
Scăderea naturală a populaţiei rezidente, creşterea migraţiei interne şi a migraţiei externe au determinat
reducerea numărului de copii şi tineri de 0-23 ani, astfel încât în anul 2019, faţă de anul 2018, judeţul Alba a
înregistrat o reducere a populaţiei de vârstă preşcolară şi şcolară. Tendința observată pentru ultimi ani este
implicit una de scădere și a numărului de copii/elevi înscriși în instituțiile de învățământ din mediul rural.
Populația preşcolară şi şcolară (primar şi gimnazial) pe medii de rezidenţă, în județul Alba, an şcolar
2018-2019
Populaţie preşcolară şi școlară
2018-2019

Urban

preşcolar
5266

primar
8880

gimnazial
7185

Total
preşcolar,
primar si
gimnazial
21331

Rural

3487

5855

4860

14202

TOTAL

8753

14735

12045

35533

Mediu

Ponderi (%)
60,03%
39,97%
100%

Populația preşcolară şi şcolară (primar şi gimnazial) pe medii de rezidenţă, în județul Alba, an şcolar 20192020
Populaţie preşcolară şi școlară
2019-2020

Urban

preşcolar
5050

primar
8680

gimnazial
7226

Total
preşcolar,
primar si
gimnazial
20956

Rural

3301

5661

4694

13656

TOTAL

8351

14341

11920

34612

Mediu

Ponderi (%)
60,55%
39,45%
100%

Populaţia preşcolară şi şcolară (primar şi gimnazial) din mediul rural al judeţului Alba reprezintă
aproximativ 39% din populaţia preşcolară şi şcolară de la nivelul judeţului, cu tendinţă de scădere şi în
următorii ani.
Mediu

preşcolar

Populatie școlară
primar
gimnazial

Total preşcolar,
primar şi gimnazial

Rural 2018-2019

3487

5855

4860

14202

Rural 2019-2020

3301

5661

4694

13656

Reducere

-5,33%

-3,31%

-3,42%

-3,84%

Pentru al doilea an, consecutiv, se observă scăderea efectivelor de elevi corespunzătoare nivelelor de
învățământ primar și gimnazial din mediul rural al judeţului Alba cu aproximativ 3,84% în anul şcolar
2019-2020 faţă de anul şcolar 2018-2019, fenomen ce va afecta grupa de vârstă cuprinsă între 14-18 ani
(care include elevii de liceu)
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6.2. Evoluția populației preșcolare și școlare în mediul rural, județul Alba

6.3. Unități de învățământ existente/populație școlară în mediul rural al
județului Alba, an şcolar 2019-2020

Total unități
de
învăţământ* Preșcolar

Populatie școlară

Total
Primar Liceu/Învățământ populație
școlară
și
profesional
gimnaziu

Nr.
crt.

Microregi

1

Zona Târnavelor

11

719

2530

179

3428

16

1108

3205

0

4313

2

Zona Podisul
Secașelor și Valea
Cugirului

22

563

1902

285

2750

20

911

2718

401

4030

69

3301

10355

865

14521

3
4

Zona Munţilor
Apuseni
Zona Mureșului
TOTAL

*Unități de învățământ cu personalitate juridică

Din totalul de 69 unităţi de învăţământ cu presonalitate juridică existente în mediul rural al judeţului Alba,
cele mai multe se află în zona Munților Apuseni și Zona Mureșului. Scăderea numărului de unităţi cu
personalitate juridică se datorează reorganizării administrative a sistemului de învăţământ din mediul
rural, una din cauze fiind reducerea numărului de copii/elevi înscrişi, în strânsă legătură cu tendinţa
de scădere a populaţiei de vârstă preşcolară şi şcolară.
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Cele mai numeroase unităţi de învăţământ cu personalitate juridică se regăsesc în Zona Munţilor Apuseni
(22), Zona Mureşului (20) şi Zona Podişul Secaşelor şi Valea Cugirului (16), în timp ce în Zona Târnavelor
sunt cele mai puţine (11).

6.4. Populația școlară pe niveluri de învățământ și microregiuni

Zona Podişul Secaşelor şi Valea Cugirului, precum şi Zona Mureşului sunt zonele cu populaţia cea mai
numeroasă la nivel preşcolar, respectiv primar şi gimnazial. Zona Munţilor Apuseni, Zona Mureșului şi
Zona Târnavelor au, pe lângă populaţie preşcolară şi şcolară (primar şi gimnazial) şi populaţie şcolară de
liceu/învăţământ profesional. Astfel, în zonele menţionate funcţionează 4 licee - Liceul Tehnologic de
Turism şi Alimentaţie Arieşeni, Liceul Tehnologic "Tara Moţilor" Albac, Liceul Tehnologic Jidvei și Liceul
Tehnilogic Agricol "Alexandru Borza" Ciumbrud.
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Populaţia şcolară raportată la numărul de unităţi de
învăţământ pe microregiuni rurale în judeţul Alba

Raportând
populaţia
şcolară
din
fiecare
microregiune rurală la
numărul de unităţi de
învăţământ din zonă, se
constată următoarele:

TOTAL

40

Zona Mureșului

38

Zona Muntilor Apuseni

27

Zona Podisul Secașelor și Valea
Cugirului

populatie
scolara/unitate de
invatamant

47

Zona Târnavelor
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în Zona Munţilor Apuseni funcţionează, în medie, câte o clasă de preşcolari/elevi în fiecare unitate de
învăţământ (cu sau fără personalitate juridică);
în Zona Mureşului funcţionează, în medie, aproximativ o clasă şi jumătate de preşcolari/elevi în
fiecare unitate de învăţământ (cu sau fără personalitate juridică);
în Zona Podişul Secaşelor şi Valea Cugirului funcţionează, în medie, aproximativ două clase de
preşcolari/elevi în fiecare unitate de învăţământ (cu sau fără personalitate juridică);
în Zona Târnavelor funcţionează, în medie, aproximativ două clase şi jumătate de preşcolari/elevi în
fiecare unitate de învăţământ (cu sau fără personalitate juridică);

Ţinând cont de datele prezentate mai sus, precum şi de tendinţa manifestată de reducere a populaţiei
preşcolare şi şcolare şi prognozele pentru următorii ani, care indică, pentru judeţul Alba, o reducere a
populaţiei preşcolare şi şcolare de 0-23 ani cu 21,69% până în anul 2030 şi cu 45,2% până în anul 2060, este
evident faptul că va fi nevoie, pe termen scurt, de adaptarea infrastructurii de învăţământ (resurse
umane şi materiale) la un număr mai mic de preşcolari/elevi, iar pe termen lung, de măsuri care să
stimuleze rămânerea populaţiei în zonă sau chiar creşterea natalităţii.

6.5. Număr cadre didactice din mediul rural pe microregiuni
Numărul cadre didactice din mediul rural al judeţului Alba raportat la populaţia preşcolară şi şcolară (nivel
primar, gimnazial şi liceu/învăţământ profesional), în anul şcolar 2019-2020
Nr.
crt.
1
2
3
4

Microregiuni rurale
Zona Târnavelor
Zona Podisul Secașelor și
Valea Cugirului
Zona Muntilor Apuseni
Zona Mureșului
TOTAL

Total populație
școlară

Personal didactic
de predare

3428

361

Număr mediu
elevi la un cadru
didactic
10

4313
2750
4030
14521

441
389
465
1656

10
7
9
9

În anul şcolar 2019-2020, în unităţile de învăţământ din mediul rural al judeţului Alba îşi desfăşurau
activitatea 1656 cadre didactice, din care aproximativ 1/3 se află în Zona Mureșului. Numărul mediu de
elevi care revin la un cadru didactic în mediul rural al judeţului era în 2019-2020 de 9 elevi, fiind mai ridicat
în Zona Podişul Secaşelor şi Valea Cugirului (10 elevi/cadru didactic) şi mai redus în Zona Munţilor
Apuseni (7 elevi/cadru didactic).
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7. Infrastructura de sănătate6
7.1. Furnizori de servicii medicale primare
Conform datelor publicate pe site-ul web al CAS Alba, în luna aprilie 2020 existau în județ 189 de medici de
familie în contract cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, dintre care 73 activau în mediul rural și 116
în cel urban (inclusiv localități componente ale municipiilor și orașelor). Aceștia aveau, pe lângă sediul
principal al cabinetului, 25 de puncte de lucru în UAT-urile Sebeș (5), Alba Iulia (5), Galda de Jos (2),
Câmpeni, Ocna Mureș, Rimetea, Meteș, Sohodol, Bucium, Șona, Hopârta, Blaj, Săliștea, Șibot, Ighiu, Aiud
(1). Dacă includem și aceste puncte de lucru, rețeaua de medicină de familie ajunge la 214 cabinete, dintre
care 84 în mediul rural și 130 în cel urban.
Analizând datele în dinamică, putem observa că numărul de medici de familie aflați în contract cu CNAS a
scăzut continuu în perioada 2014-2020. De asemenea, trebuie avut în vedere faptul că o parte dintre medicii
de familie activi au depășit deja vârsta de pensionare.
Figura 1- Numărul de medici de familie din județul Alba, în contract cu CNAS, în perioada 2014-2020

Sursa: CNAS
Conform Federației Naționale a Patronatelor Medicilor de Familie, la nivelul anului 2019 în județul Alba
existau 12 comune fără cabinet de medicină de familie: Almașu Mare, Ceru-Băcăinți, Cut, Hopârta,
Întregalde, Lupșa, Mogoș, Noșlac, Ponor, Poșaga, Roșia de Secaș și Sohodol. Datele CNAS cu privire la
punctele de lucru indică faptul că în anul 2020 fuseseră înființate astfel de entități în Hopârta și Sohodol,
ceea ce reduce numărul de comune fără medic de familie la 10.
Cele mai multe dintre acestea sunt amplasate în zone greu accesibile, cu o populație puțin numeroasă și
dispersată pe un teritoriu vast, ceea ce le face neatractive pentru practicarea navetei de către medici. Totuși,
deficit de medici de familie regăsim inclusiv în mediul urban (Blaj, Cugir, Aiud, Baia de Arieș) sau în
comune mai mari și amplasate la mici distanțe față de orașe (Bistra, Ciugud, Meteș, Roșia Montană,
Săsciori, Șona, Șugag, Vințu de Jos, Unirea).
De menționat aici este și faptul că infrastructura pentru medicina de familie din mediul rural este încă
deficitară. Astfel, deși au fost realizate unele investiții (mai ales cu fonduri guvernamentale) la nivelul
dispensarelor, în comune precum: Arieșeni, Bucerdea Grânoasă, Cergău, Ciugud, Ocoliș, Șona etc. există
încă nevoi de construcție a unor spații noi pentru asistența medicală primară, respectiv de reabilitare,
modernizare, dotare a celor existente.

6

Date preluate din Strategia de dezvoltare a judeţului Alba pentru perioada 2021-2027 şi Furnizori de servicii medicale primare
în judeţul Alba, la data de 3.04.2020, aflaţi în relaţii contractuale cu CJAS Alba (www.cnas.ro/casalba).
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7.2. Centre de permanență
La nivelul județului Alba funcționau în anul 2020 5 centre de permanență (cifră rămasă neschimbată în
ultimii 5 ani), cu 32 de medici la Alba Iulia, Baia de Arieș, Ocna Mureș, Zlatna și în Munții Apuseni
(Poiana Vadului, Arieșeni, Gârda de Sus, Albac, Horea, Scărișoara, Vadu Moților).
Acestea reprezintă o alternativă în caz de urgențe minore, funcționând în regim de gardă (după amiaza, în
zilele lucrătoare, și continuu în weekend și pe durata sărbătorilor legale, prin rotația medicilor de familie din
respectivele zone). Nu toate aceste centre dispun însă și de un nivel de dotare corespunzător. În ceea ce
privește numărul de consultații, acesta este mai mare la centrul din Zlatna și din Apuseni (peste 2.000 de
pacienți/an).

7.3. Asistența medicală comunitară
Conform Raportului de activitate al DSP aferent anului 2019, 44 de UAT-uri din județul Alba (56% din
total) asigurau servicii de asistență medical comunitară, prin intermediul asistenților medicali comunitari
și/sau a mediatorilor sanitari angajați de către primării. Raportul aceleiași instituții pentru anul 2018 indica
un număr de 56 de asistenți medicali comunitari și 4 mediatori sanitari, care acopereau 10 UAT urbane și 29
rurale, în timp ce cel pentru 2017 un 52 de asistenți și 5 mediatori în 9 orașe și 28 de comune. Așadar, se
poate constata o tendință de ușoară creștere a numărului de comunități urbane și rurale care furnizează
servicii de asistență medical comunitară.

Aceștia au atribuții legate de identificarea problemelor medico-sociale ale comunităților și persoanelor
vulnerabile; facilitarea accesului acestora la servicii medico-sociale; promovarea unei atitudini și a unui
comportament favorabile unui stil de viață sănătos; implementarea de programe, proiecte, acțiuni și
intervenții de sănătate publică; furnizarea de servicii de sănătate în limita competențelor profesionale ale
personalului angajat. Activitatea acestora este coordonată tehnic și metodologic de către DSP Alba.

7.4. Asistența medicală ambulatorie de specialitate
În județul Alba, asistența medicală ambulatorie de specialitate este oferită de 28 de furnizori de servicii
medicale clinice care se află în relații contractuale cu CJAS Alba şi deservesc şi mediul rural. Dintre aceștia,
9 sunt furnizori publici și oferă servicii medicale ambulatorii de specialitate în cadrul unităților sanitare cu
paturi (spitale) și 19 sunt furnizori privați.
Exemple de unități private care oferă servicii medicale de specialitate în ambulator care nu (mai) au contract
cu CNAS, ci oferă doar servicii contra-cost, sunt: Centrul Medicale Elisa Med Alba Iulia, Clinica Phoenix
Alba Iulia, Centrul Medical Clinimed Alba Iulia, Centrul Medical Romger Diagnostica Sebeș etc.
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Tabel 5. Furnizori publici de asistență medicală ambulatorie de specialitate
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Localitatea
Alba Iulia
Abrud

Furnizorul de asistență medicală
ambulatorie
Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia
Spitalul Orășenesc Abrud
Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud

Aiud
Blaj
Cîmpeni
Cugir
Sebeș

Spitalul Municipal Aiud
Spitalul Municipal Blaj
Spitalul Orășenesc Cîmpeni
Spitalul de Boli Cronice Cîmpeni
Spitalul Orășenesc Cugir
Spitalul Municipal Sebeș

Specialitatea*
Servicii medicale clinice
Servicii medicale clinice
Servicii medicale clinice pneumoftiziologie
Servicii medicale clinice
Servicii medicale clinice
Servicii medicale clinice
Servicii medicale clinice
Servicii medicale clinice
Servicii medicale clinice

Serviciul de Ambulanță Județean Alba
are sediul central în municipiul Alba Iulia
și substații de ambulanță în localitățile:
Abrud, Aiud, Baia de Arieş, Blaj,
Cîmpeni, Cugir, Ocna Mureş, Sebeş,
Teiuş, Zlatna.
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7.5. Furnizori de servicii medicale dentare
La nivelul anului 2020, în județul Alba se regăseau 50 de furnizori de servicii medicale dentare care aveau
încheiat contract cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Alba. Numărul acestora a scăzut față de 56 în
2019, 53 în 2018 sau 57 în 2017.
Cei 50 de furnizori care au contract cu CAS Alba sunt concentrați în mediul urban (41) (22 în Alba Iulia, 7
în Sebeș, 3 în Teiuș, 2 în Aiud, 2 în Blaj, 2 în Câmpeni, 2 în Zlatna, 1 în Ocna Mureș), în timp ce doar 9 se
regăsesc în mediul rural (Bistra, Sântimbru, Vințu de Jos, Șpring, Șugag, Doștat, Valea Lungă, Ighiu,
Daia Română).

Așadar, în majoritatea comunelor din județ nu există unități care să furnizeze servicii stomatologice,
indiferent dacă au sau nu contract cu CAS Alba.
Figura 2 - Evoluția numărului de cabinete stomatologice și laboratoare de tehnică dentară din județul Alba, în perioada 20142018

Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online
În zona rurală îşi desfăşoară activitatea 7 furnizori privaţi de servicii medicale dentare în 6 localităţi:
Unirea, Bucerdea Grânoasă, Valea Lungă, Daia Română, Șugag şi Vinţu de Jos.
În anul 2018 în mediul rural se găseau 30 de cabinete stomatologice private.
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7.6. Puncte farmaceutice
Datele CNAS pentru anul 2019 indică un număr de 63 de operatori
de farmacii aflați în contract la nivelul județului Alba. Unii dintre
aceștia au mai multe puncte de lucru în județ, ceea ce conduce la
un număr de 100 de unități operate.
Acestea erau concentrate în mediul urban (76 de unități), în timp
ce în mediul rural funcționau doar 24 de farmacii în contract cu
CNAS, în comunele: Valea Lungă, Mihalț, Bistra, Unirea,
Sălciua, Vințu de Jos, Șugag, Lupșa, Poșaga, Pianu, Ciugud,
Jidvei, Arieșeni, Lunca Mureșului, Cricău, Lopadea Nouă,
Livezile, Galda de Jos și Vidra.

7.7. Furnizori de servicii medicale la domiciliu
La nivelul județului Alba erau înregistrați în anul 2019 un număr de 9 furnizori de servicii de îngrijiri
medicale la domiciliu care aveau încheiate contracte cu CNAS, cu sediul în localitățile Alba Iulia, Ciugud,
Blaj, Meteș, Aiud și Cugir. Numărul acestora a scăzut în ultimii ani, de la un maxim de 14 în perioada
2016-2017.
Din aceştia, doar doi furnizori se află în zona rurală, la Meteş, respectiv la Ciugud.
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7.8. Unități sanitare existente în anul 2018 pe medii de rezidență
Conform INSSE în anul 2018 situația unităților sanitare se prezintă conform graficului următor:
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8. Infrastructura socială
Politicile publice privind protecția socială sunt implementate la nivel județean de către Consiliul
Județean Alba prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba și Agenția Județeană de
Prestații și Inspecție Socială, iar la nivel local, de către
departamentele de asistență socială din cadrul UAT-urilor.
Servicii de îngrijire de zi cu sediul în mediul rural
1. Servicii de îngrijire de zi în parteneriat public-privat
sunt oferite în 6 centre de zi:
 Centrul de zi „Sf. Ierarh Nicolae” Roșia de Secaș
 Centrul de zi „Sf. Filofteia” Silivaș
 Centrul de zi „Sf. Ierarh Nectarie” Vama Seacă
 Centrul de zi „Sf. Nicolae” Valea Lungă
 Centrul de zi Boz
 Centrul de zi Doștat
2. Servicii de îngrijire de zi în subordinea consiliilor locale
 Centrul de zi pentru copii “Sf. Nicolae” Bistra
3. Servicii de îngrijire de zi aflate in subordinea furnizorilor privați acreditați sunt oferite în:
 Centrul de zi pentru copii Cenade
 Centrul de zi pentru copii Bucerdea Grânoasă
 Centrul de zi pentru copii Cetatea de Baltă
 Centru de zi "Bunul Samaritean" Hopârta, Silivaş
Acestea asigură informare, consiliere şi sprijin părinţilor şi copiilor conform planurilor individualizate
de intervenție realizate de echipe formate din asistenți sociali, psihologi, educatori specializați și pedagogi
sociali pentru dezvoltarea aptitudinilor și deprinderilor de viaţă.
Centrele sunt distribuite în trei microregiuni ale județului, respectiv:
 1 în zona Munților Apuseni (Bistra)
 3 în zona Podişului Secaşelor şi Valea Cugirului (la Roşia de Secaş și Doștat, satele Boz şi
Doştat)
 2 în zona Mureşului (Hopârta - satul Silivaş şi Vama Seacă)
 4 în zona Târnavelor (la Bucerdea Grânoasă, Cenade, Valea Lungă și Cetatea de Baltă)
Furnizorii acestui tip de servicii sunt: Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, Asociaţia "Maria
Mirabela" Draşov, Asociația Caritas Metropolitan Greco Catolic Blaj şi Primăria comunei Bistra.
Servicii de tip rezidențial cu sediul în mediul rural
1. Servicii de tip rezidenţial aflate în subordinea OPA (Organizaţie Privată Autorizată) se realizează prin
intermediul Fundației ”Sf. Francisc” Deva
b. Casa de tip familial 1 ”Sf. Tereza” pentru fete Rimetea
c. Casa de tip familial 2 ”Sf. Tereza” pentru băieți Rimetea
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2. Servicii de tip familial în parteneriat public/privat DGASPC- OPA se realizează în:
 Casa de tip familial "Sf. Apostol Andrei" Vingard
 Casa de tip familial "Sf. Nicolae" Târsa
 Casa de tip familial "Sf. Ghelasie" Stremţ
 Complexul de servicii sociale "Sf. Veronica" Dumbrava (3 Centre de plasament și 1 Casă de tip
familial)
Acestea asigură găzduire şi îngrijire, consiliere educaţională şi vocaţională, informare şi
socializare, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, reinserţie socială, respectiv supraveghere,
educaţie timpurie, asigurarea nutriţiei, asigurarea programului de odihnă şi sprijin emoţional.
Furnizorii acestui tip de servicii aflați în parteneriat public/privat cu DGASPC sunt: Asociația
Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, Asociația Sf. Veronica Alba Dumbrava, Organizația Caritas Alba Iulia,
Asociația Filantropia Ortodoxă Vingard.
Unități/Structuri funcționale aflate în componența furnizorului public de servicii sociale – DGASPC
Alba
o Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi Gârbova
o Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru persoane adulte cu dizabilităţi
Galda de Jos
o Locuinţa Protejată pentru persoane adulte cu dizabilităţi nr.3 Gîrbova
o Locuinţa Protejată pentru persoane adulte cu dizabilităţi nr.10 Cricău
o Locuinţa Protejată pentru persoane adulte cu dizabilităţi nr.13 Gârbova
În aceste locații se asigură găzduire și îngrijire personală, recuperare, asistență medicală, servicii de
consiliere psihologică.
Unități/Structuri funcționale private cu care DGASPC Alba are încheiate contracte de
furnizare de servicii
 Locuinţa Protejată pentru Persoane cu Handicap nr.4 Vinţu de Jos
 Locuinţa Protejată nr.5 ,,Sf. Elena" Pianu de Jos
 3 Locuinţe Protejate pentru Persoane cu Handicap Galda de Jos
 Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Drașov
 Serviciul de îngrijire la domiciliu pentru persoane cu dizabilități Bistra
 Serviciul de îngrijire la domiciliu pentru persoane cu dizabilități Roşia de Secaş
 Serviciul de îngrijire la domiciliu pentru persoane cu dizabilități Silivaş
 Serviciul de îngrijire la domiciliu pentru persoane cu dizabilități Valea Lungă
 Serviciul de îngrijire la domiciliu pentru persoane cu dizabilități Izvoarele
În aceste centre se realizează servicii de găzduire sau îngrijire la domiciliu, îngrijire personală,
asistență medicală, consiliere psihologică, socializare.
Servicii furnizate de SPAS (Serviciul Public de Asistenţă Socială)



Centru de îngrijire la domiciliu - Avram Iancu
Primăria Comunei Câlnic - Compartiment Asistență Socială
77

Servicii furnizate de furnizorii privați acreditați








Centrul de îngrijire la domiciliu Berghin
Centrul de servicii de îngrijire și asistență la domiciliu Bucerdea Grânoasă
Centrul de îngrijire la domiciliu Câlnic
Centrul de servicii de îngrijire și asistență la domiciliu Cenade
Centrul de servicii de îngrijire și asistență la domiciliu Cetatea de Baltă
Centru care acordă servicii de îngrijire și asistență la domiciliu Ocoliș
Centrul de îngrijire la domiciliu Râmeț

Furnizorii acestui tip de servicii sunt: Asociaţia Sînziene Vinţu de Jos, Asociaţia Filantropia
Ortodoxă Alba Iulia, Asociaţia Filantropia Ortodoxă Izvoarele, Asociaţia Filantropia Ortodoxă Galda de
Jos, Asociația Maria Mirabela Drașov, Asociaţia As 2001 Alba Iulia, Asociaţia Caritas Mitropolitan
Greco - Catolic Blaj, Asociaţia de Îngrijire şi Ajutor la Domiciliu Elena
Servicii rezidențiale destinate persoanelor vârstnice furnizate in sistem privat





Cămin de bătrâni Petru și Pavel Cenade
Căminul pentru persoane vârstnice Casa Anisia Şeuşa, com. Ciugud
Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice Acoperământul Maicii Domnului Unirea
Centrul de Îngrijire Casa Bunicilor Vinţu de Jos

Furnizorii acestor servicii sunt: Asociaţia „Sf. Veronica” Dumbrava, Societatea de Ajutorare
Diakonia, Asociaţia Casa Anisia Şeuşa, Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia - Filiala Unirea, Asociația
Centrul de Îngrijire Casa Bunicilor Vinţu de Jos
Sursa: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, anul 2020
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9. Infrastructura edilitară, culturală, sportivă și de agrement
9.1. Biblioteci
La nivel judeţean, numărul total al bibliotecilor a înregistrat o uşoară scădere începând cu anul 2016, de la
214 unităţi în 2016, la 201 unităţi în 2018. În Zona Mureșului și Zona Munților Apuseni se înregistrează cel
mai ridicat număr de biblioteci, iar cel mai mic număr de biblioteci se înregistrează în zona Târnavelor. Dea lungul acestei perioade, numărul bibliotecilor publice s-a menţinut constant la 75. Dintre acestea, 65 sunt
biblioteci comunale, 9 sunt biblioteci municipale sau orăşeneşti, iar 1 este judeţeană. Toate localităţile rurale
deţin o bibliotecă publică, acestora li se adaugă bibliotecile şcolare la care au acces doar elevii şi cadrele
didactice locale.

Cititori activi pe medii de rezidență
În anul 2018 județul Alba se afla pe locul 23 în topul cititorilor activi în biblioteci potrivit INS. În ceea ce
priveşte evoluţia numărului de cititori înscrişi se remarcă o tendinţă accentuată de scădere a numărului
acestora, de la 67397 în anul 2016 la 57523 în anul 2018, în zona rurală scăderi semnificative ale numărului
de cititori s-au înregistrat de exemplu în comunele: Bucerdea Grânoasa, de la 205 la 67 de cititori, Ciugud,
de la 288 la 54 cititori, Gârda de la 300 la 47 ș.a., însă au existat și localități unde numărul cititorilor a
crescut, de exemplu Almașu Mare, Berghin, Blandiana, Jidvei, Noșlac. Tendinţa de scădere a numărului de
cititori înscrişi se menţine în toate categoriile de biblioteci: ale instituțiilor de învățământ superior,
specializate, școlare, publice, județene, municipale și orășenești, comunale.
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9.2. Instituţii de spectacole şi concerte
La nivelul judeţului Alba, conform datelor INS, există 5 instituţii de spectacole, împărțite în următoarele
categorii:
Categorii de institutii
de spectacol

Număr

De păpuşi şi
marionete
Filarmonică şi
orchestre simfonice

1

Alte tipuri de unităţi
culturale

3

Total

1

5

9.3. Muzee și colecții publice
În zona rurală a județului Alba predomină expozițiile etnografice și de istorie locală, artă religioasă și casele
memoriale. Muzeele etnografice în general şi cele în aer liber în special, încearcă să reprezinte
chintesenţa culturii şi civilizaţiei de tip tradiţional, reuşind să concentreze, de cele mai multe ori, veacuri
întregi de istorie. Expoziţiile cuprind obiecte specifice zonei ce reflectă ocupaţiile casnice şi meşteşugurile
tradiţionale, articole de port popular, dar şi documente istorice despre localităţile respective. Muzeele pun
accent atât pe păstrarea, îmbogăţirea şi cercetarea ştiinţifică a valoroaselor sale colecţii de artă
populară, cât şi pe conservarea activă a meşteşugurilor artistice tradiţionale contemporane, prin acordarea
unei atenţii deosebite nu numai obiectelor şi uneltelor, cât şi creatorilor şi utilizatorilor bunurilor şi valorilor
cultural - artistice şi utilitare. Cele mai numeroase muzee etnografice se regăsesc în Zona Munților Apuseni,
datorită faptului că multe din localităţile rurale deţin un potenţial natural şi cultural istoric remarcabil, iar cele
care şi-au dezvoltat infrastructura turistică necesară (pensiuni agroturistice), au intrat în circuitul satelor
turistice.
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9.4. Baze sportive din domeniul public

În zona rurală există 71 de baze sportive aflate în domeniul public al statului și în subordinea CJ/CL, acestea
includ săli de sport școlare cu vestiare și grupuri sanitare, terenuri de fotbal cu gazon natural, vestiare și
grupuri sanitare, terenuri de fotbal sintetice, terenuri de handbal și alte tipuri de terenuri de sport, cele mai
multe dintre acestea se află într-o stare bună de funcționare. O parte dintre acestea sunt omologate de către
AJF Alba (Asociaţia Judeţeană de Fotbal) pentru desfașurarea competițiilor sportive (fotbal) pentru Liga IV
și Liga V.

9.5. Săli de sport și baze sportive în aer liber

În cadrul Unităților de învățământ preuniversitar din mediul rural se găsesc săli de sport standard cu vestiare
și grupuri sanitare, dar și săli de sport improvizate, însă care se află într-o stare bună de funcționare.
Terenurile de sport aferente Unităților de învățământ preuniversitar sunt predominant terenuri de fotbal, însă
se găsesc și terenuri de handbal, baschet, volei, tenis de câmp și atletism, în funcție de tipul suprafeței de joc
se găsesc terenuri sintetice, acoperite cu iarbă, bitum, gazon, pământ, predominante fiind terenurile
acoperite cu bitum și pământ.
În judeţul Alba, în anul 2018 existau: 70 instructori sportivi recunoscuţi de federaţii, 101 antrenori, 196 de
arbitri sportivi, 139 secţii sportive afiliate la federaţiile naţionale sportive şi 5213 sportivi legitimaţi aflaţi în
evidenţa federaţiilor naţionale şi care participă la sistemul competiţional organizat de către acestea.
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10. Resursele naturale
Resursele naturale sunt clasificate în doua categorii distincte:
 regenerabile, respectiv:
o
apa
o
aerul
o
solul
o
flora
o
fauna
o
energia solară
 neregenerabile, respectiv:
o substanţe minerale
o combustibili fosili
În ultimele decenii, stilul nostru de viaţă şi prosperitatea crescândă au avut un efect profund asupra
sectorului energetic, schimbând modul în care privim problema energiei.
Între resursele componente ale primei categorii există
interacţiuni naturale puternice, astfel că, orice
intervenţie antropică asupra uneia sau alteia induce
inevitabil consecinţe şi asupra celorlalte. Factorul
principal care transformă, aproape total şi ireversibil,
resursele
naturale
regenerabile
în
resurse
neregenerabile, este poluarea. În fiecare proces de
producţie şi activitate desfăşurată de către om,
reducerea impactului negativ asupra mediului
înconjurător se poate realiza, în primul rând, prin
mijloace de prevenire a poluării, prin utilizarea
raţională şi conservarea resurselor naturale.
Prevenirea poluării este deosebit de importantă şi
pentru alte componente ale mediului cum sunt: flora şi
fauna. Apa, aerul şi solul sunt resursele de mediu cele
mai vulnerabile, dar şi cel mai frecvent supuse agresiunii factorilor poluanţi, având consecinţe directe şi
grave nu numai asupra calităţii mediului ambiental, dar şi a sănătăţii oamenilor şi altor vieţuitoare. Cei mai
frecvenţi factori ai poluării mediului înconjurător provin, de regulă, din industrie, dar în ultimul timp, tot
mai frecvent şi din agricultură.
Agricultura, alături de industrie, poate deveni una dintre sursele importante de agenţi poluanţi cu impact
negativ asupra calităţii mediului ambiental prin degradarea sau chiar distrugerea unor ecosisteme. Astăzi
este practic unanim acceptat faptul că, agricultura intensivă poate conduce la poluarea solului şi apei prin
utilizarea excesivă a îngrăşămintelor, a pesticidelor, a apei de irigaţie necorespunzătoare calitativ şi
cantitativ, în special pe terenurile arabile excesiv afânate prin diferite lucrări.
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10.1. Resursele regenerabile
10.1.1. Apa
Râurile
Teritoriul județului Alba se află pe cursul mijlociu al râului Mureș, râu care s-a adaptat la cel mai vechi
traseu de legătură tectonică şi hidrografică a Podişului Transilvaniei cu Depresiunea Panonică. În
judeţ, râul Mureș intră în amonte de confluenţa cu Arieşul (270 m) şi iese după confluenţa cu pârâul
Băcăinţi (202 m a1b), iar debitul său mediu multianual este de 71,4 m/s la Ocna Mureş şi 103,2
mc/s la Alba Iulia.
Dintre afluenţii Mureşului amintim:
- Râul Arieş cel mai mare afluent pe dreapta ( L = 164 km, S = 2970 kmp) îşi adună apele de pe latura
sud - estică a Munţilor Bihorului apoi din Muntele Mare şi Trăscăului. Sub raportul hidrologic
prezintă cea mai importantă resursă de apă pentru regiunea montană. Debitul său multianual mediu este
de 3,4 m/s la Scărişoara 12,4 mc/s la Câmpeni şi 19 mc/s la Baia de Arieş.
Principalii afluenți ai Arieșului sunt: Sohodol, Abrud, Muşca, Şasa, Rimetea, Valea Caselor, Valea
Bistrii, Bistrişoara, Valea Mare, Dobra, Valea Caselor, Sălciua, Poşaga, Ocoliş
După confluenţa cu Arieşul, Mureşul are afluenți mai mici: Grindul, Unirea, Ciugudul, Mirăslău, Aiudul,
Valea Stremţului, Galda, Ighiul şi Ampoiul cât şi unele pâraie mai mici precum Valea Vinţului, Blandiana,
Băcăinţi, Someghi, Ciunga, Pusta Băgăului şi Râtu.
- Râul Târnava este următorul afluent pe stânga ce îşi are izvoarele din partea vestică a
masivului vulcanic Harghita şi se formează la Blaj prin unirea celor două Târnave: Târnava Mare
şi Târnava Mică. Până la Blaj, cele două Târnave au afluenţi mici de podiş fără importanţă deosebită iar
în aval de Blaj principalul afluent rămâne Secaşul Transilvan pe stânga.
Următorii afluenţi ai Mureşului pe partea stângă sunt: Sebeşul, Pianul, Cioara şi Cugirul.
- Râul Cugir se formează prin unirea Râului Mare cu Râul Mic.
- Râul Sebeş este un râu tipic de munte cu amenajări hidroenergetice şi cu mari rezerve pentru
alimentarea localităţilor din aval în sistem microregional au afluenţi bogaţi pe partea stângă Cibinul,
Bistra, Dobra.
Cel mai mare potenţial hidroenergetic dintre apele curgătoare ale judeţului Alba îl are râul Sebeş. Pe cursul
Sebeşului sunt active patru hidrocentrale, cu o putere totală instalată de 346,75 MW. Cele mai mari sunt
centralele hidroelectrice de la Şugag şi Gâlceag, fiecare cu o putere instalată de 150 MW. Pe cursul râului
Feneş funcţionează două microcentrale de producere a energiei electrice, cu o putere instalată totală de 2
MW.
Lacurile
Rezervele de apă ce le deţin lacurile de pe teritoriul judeţului Alba sunt relativ reduse.
Lacurile antropice sunt cele de pe Valea Sebeşului: Oaşa, Tău, Căpâlna şi Petreşti, a căror apă este folosită
din punct de vedere hidroenergetic şi în sistem microregional în alimentarea cu apă a localităţilor, la fel şi
lacul Cugir de pe Râul Mic.
În împrejurimile localităţii Roşia Montană se întâlnesc lacuri construite în secolul al XIX-lea: Tăul Mare,
Ţarina, Cornii, Brazi şi Anghel a căror apă era folosită la şteampurile exploatărilor miniere.
În Ocna Mureş se întâlnesc lacurile sărate ca urmare a activităţii de exploatare a sării.
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Lacuri naturale în zona montană se întâlnesc în Munţii Şureanului, Izvorul Şureanu (S = 5334 mp, h = 7,3
m) cu Iezeraşul Cârpa, apoi Iezerul Ighiel (S = 5260 mp, h = 9 m) în Munţii Trăscăului.
În zona deluroasă şi de podiş se întâlnesc lacuri mai mici la Pănade, Biia şi Băgău (rezervaţie naturală).
Apele de suprafață
Calitatea apelor de suprafață
Întreaga rețea hidrografică a județului Alba este tributară râului Mureș, care curge de la nord-est la sud vest și
care, datorită pantei reduse și regimului ridicat de precipitații în zona montană, favorizează inundarea unor
suprafețe relativ mari de teren. Principalii afluenți ai Mureșului în județul Alba sunt: Arieșul, Aiudul, Galda,
Geoagiul, Ampoiul, Târnava, Sebeșul, Cugirul.
Apele de suprafață includ și un număr mare de lacuri, din care mai importante sunt lacurile tectonic-glaciare:
Iezerul Șureanu și Iezerul Ighiel; apoi lacurile formate pe masivele de sare de la Ocna Mureș: Minele
Romane, 1 Mai, Iosif, Francis, Ferdinand, Ștefania, Nicolae; apoi câteva lacuri de acumulare cu folosință
hidroenergetică: Oașa, Tău, Obrejii de Căpâlna, Petrești; și lacuri pentru alimentarea cu apă: Mihoiești,
Gîrde, Feneşasa etc.
Pentru evaluarea calității apelor de suprafață, în județul Alba sunt monitorizate ecologic și chimic 33 de
corpuri de apă, din care 13 sunt corpuri de apă naturale și 20 sunt corpuri de apă puternic modificate din
punct de vedere hidromorfologic.
 În ceea ce privește starea ecologică a apelor râurilor: 91,8% din corpurile de apă monitorizate au o
stare ecologică bună, 8,2% au o stare ecologică moderată și nu există nici un corp de apă cu stare
ecologică proastă.
 În ceea ce privește calitatea chimică a apelor râurilor: 87,6% din corpurile de apă au o stare chimică
bună și 12,4% au o stare chimică proastă.

10.1.2. Aerul
Poluarea aerului în județul Alba reprezintă efectul emisiilor de poluanți rezultați din sursele industriale,
agricultură și traficul rutier. Aceasta se evidențiază în special în centrele urbane și în zonele industriale din
județ: Alba Iulia, Zlatna, Ocna Mureș, Sebeș, Blaj, Aiud, Câmpeni, Abrud, Baia de Arieș, Teiuș, Cugir.
Sursele de emisii de poluanți în aer din zonele industriale Zlatna și Ocna Mureș nu mai sunt de intreres
deoarece activitățile industriale cele mai poluatoare din aceste zone și-au încetat activitatea.
Consiliul Județean Alba, a elaborat, conform legislației în vigoare, Planul de menținere a calității aerului în
județul Alba pentru perioada 2017-2022, care are drept scop păstrarea nivelului poluanților sub valorilelimită, respectiv sub valorile-țintă și pentru asigurarea celei mai bune calități a aerului înconjurător în
condițiile unei dezvoltări durabile.
În vederea asigurării protecției şi ameliorării stării mediului, implicit a calității vieții, Agenția pentru
Protecția Mediului Alba acționează prin toate mijloacele prevăzute de lege şi pe întreg teritoriul de care
răspunde pentru realizarea obiectivelor, programelor şi planurilor de acțiune dezvoltate în baza prevederilor
convențiilor şi acordurilor internaționale la care România este parte.
În România sunt amplasate 148 staţii de monitorizare continuă a calităţii aerului, dotate cu echipamente
automate pentru măsurarea concentraţiilor principalilor poluanţi atmosferici. RNMCA (Reţeaua Naţională de
Monitorizare a Calităţii Aerului) cuprinde 41 de centre locale, care colectează şi transmit panourilor de
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informare a publicului datele furnizate de staţii, iar după validarea primară, le transmit spre certificare la
Centrul de Evaluare Calitate Aer din cadrul ANPM.
În judeţul Alba sunt amplasate trei staţii de monitorizare a calităţii aerului:
-

Alba Iulia AB1 Fond urban Alba Iulia Str. Lalelelor nr. 7B SO2, NOx, CO, O3, PM10, Pb, Cd, Ni,
As, COV;

-

Sebeş AB2 Industrial 2 Sebeş Str. Mihail Kogălniceanu (Şcoala Generală nr.4) SO2, NOx, CO, O3,
PM10, Pb, Cd, Ni, As, COV;

-

Zlatna AB3 Industrial 1 Zlatna Str.Tudor Vladimirescu nr.14 (Grup Şcolar Industrial Avram Iancu)
SO2, NOx, CO, O3, PM10, Pb, Cd, Ni, As.

La nivelul județului Alba, indicatorii monitorizați pentru sursele principale de emisii s-au situat în limitele
admise, conform valorilor limită/valorilor țintă prevăzute în Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului
înconjurător pentru poluanţii: SO2, CO, NO2, benzen, metale grele (Pb, Cd, As, Ni).

Sursa:
http://www.anpm.ro/documents/12671/2201661/apm_ab+raport+preliminar+2019.pdf/4785ae14f8b9-4af8-a434-2aaae54df7ba
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10.1.3. Solul
Calitatea solului cuprinde atât fertilitatea solului, cât și modul de manifestare a celorlalți factori de mediu față
de plante. Din acest punct de vedere, terenurile agricole se grupează în cinci clase de calitate, diferențiate
după media de bonitate:
Clase de calitate
Clasa
Stare
Puncte

Clasa de calitate
II
III
bună
medie
61-80
41-60

I
Foarte bună
81-100

IV
slabă
21-40

V
foarte slabă
1-20

În tabelul de mai jos este prezentată încadrarea terenurilor pe clase de calitate.

Clase de calitate a terenurilor
Clasa I

Clasa II

Clasa III

Clasa IV

Clasa V

Folosinţă

Arabil

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

875

0.6

19.570

15.1

37.367

28.8

33.658

26.0

38.280

29.5

825

0.5

5.270

2.8

37.392

19.9

69.755

37.1

74.786

39.7

78

1.7

549

11.8

2.218

47.6

907

19.5

909

19.4

-

0

105

10.7

251

25.6

398

40.5

228

23.2

Păşuni şi
fîneţe
Vii
Livezi

Din analiza datelor se observă că terenurile arabile încadrate în clasele I şi II de calitate sunt în procent de
15,7% din totalul terenurilor arabile, iar în clasele III – V sunt încadrate 84,3 %.
Deteriorarea solului se manifestă în aproape toată suprafaţa judeţului Alba. Zone critice se întâlnesc în
podișul Secaşelor și al Târnavelor, din punct de vedere al eroziunii solului şi al alunecărilor de teren. Lunca
Mureșului, Târnavelor şi Secaşelor sunt predispuse la inundaţii, iar seceta periodică a afectat solurile din
zona Şibot, Sebeş, Cunţa, Blaj, Ocna Mureş şi Lunca Mureşului. Terenuri nisipoase se întâlnesc în zonele:
Blaj, Crăciunelu de Jos şi Vinţu de Jos.
O problemă tot mai importanta privind utilizarea terenurilor și afectarea negativă a calității solurilor este
reprezentată de ocuparea terenurilor adiacente localităților, în special a terenurilor agricole, și
transformarea acestora în terenuri intravilane pentru extinderea domeniilor construibile ale orașelor și
comunelor, ducând la pierderea folosințelor actuale și la distrugerea permanentă a acestora și cauzând
poluare.
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10.2. Resurse neregenerabile
10.2.1. Resurse minerale
La nivelul judeţului Alba potenţialul economic este evidenţiat prin existenţa unor importante resurse
naturale ce permit o dezvoltare variată:
 minereuri neferoase (aur, argint, cupru la Baia de Arieş, Roşia Montana, Almaşu Mare, Zlatna,
Abrud etc.),
 mercur (Izvorul Ampoiului),
 sare și ape clorurosodice (Ocna Mureş),
 gaz metan (Cetatea de Baltă),
 calcare (Poiana Aiudului)
 bentonită (Ciugud și Ocna Mureș)
 marmură (Sohodol)
 argilă (Sântimbru, Războieni, Unirea, Blaj)
 piatră de construcţii (Almaşu Mare, Zlatna, Abrud, Ocoliș)
 nisipuri, pietrișuri (albiile râurilor Mureș – Războieni, Aiud, Galtiu, Sântimbru, Vințu de Jos,
Șibot, pe Arieș – Sălciua.
 suprafeţe întinse de păduri, păşuni şi fâneţe

87

Situaţia resurselor naturale şi materiale la nivelul UAT-urilor pe microregiuni din judeţul
Alba

10.2.1.1. Notă: harta a fost întocmită pe baza fişelor comunelor întocmite în anul 2016 de către Compartimentul Dezvoltare
Economică din cadrul Consiliului Judeţean Alba.

88

10.2.2. Resurse forestiere
Fondul forestier al județului pe categorii de terenuri și specii de păduri, comparativ cu Regiunea Centru, se
prezintă astfel:

mii ha
Anul
2018
Județ
Alba
Regiunea
Centru
TOTAL

din care:
Suprafața
Rășinoase Foioase
pădurilor

Alte
terenuri

202,3

69,7

132,6

4,5

1.247,1

548,7

698,4

22

6418,2

1.917,5

4.500,7

164,9

La nivelul județului Alba proporția cea mai mare din suprafața pădurilor revine pădurilor de foioase
(65,55%). Speciile de fag, gorun și stejar sunt cele mai bine reprezentate în componența pădurilor de foioase
din județul Alba.
Pădurile de rășinoase reprezintă 34,45% din suprafața totală acoperită cu păduri a județului Alba și sunt
constituite în special din molid și brad.
Fondul forestier al județului reprezintă 3,24% din totalul țării, 16,30% din fondul forestier al Regiunii Centru
și 36,8% din suprafața totală a județului.
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10.2.3. Resurse naturale turistice
Munții
Partea de nord-vest a județului Alba este ocupată de Munții Bihorului, munții Muntele Mare și Munții
Trascăului, aparținând Munților Apuseni. Partea de sud a județului cuprinde porțiuni ale Munților Parâng și
Șureanu. Peisajele alpine, condiții propice pentru amenajarea pârtiilor de schi, pădurile, vegetația și fauna
resurse importante pentru dezvoltarea turismului.
Fondul cinegetic al județului este foarte important atât prin varietatea speciilor, cât și prin efectivul de
animale de care dispune teritoriul județului Alba. Se remarcă prin trofee deosebite și prin numărul mare de
capete evaluate, speciile de cerb lopătar, fazan, potârniche, mistreț, iepure de camp, căprior, viezure, vulpe.
Relieful carstic reprezintă o altă resursă turistică importantă a Munţilor Apuseni. Printre cele mai
importante astfel de atracţii amintim: Cheile Ordâncuşei, Cheile Gălzii, Cheile Întregaldei, Cheile
Runcului, Culmile Bedeleu, Complexul carstic Scărişoara, Gheţarul de la Vîrtop, Cetăţile Ponorului, Piatra
Cetii, Piatra Craivii, Peştera Huda lui Papară, Peştera Casa de Piatră, Peştera Poarta lui Ioanele.
În Judeţul Alba există, pe lângă cele 87 de rezervaţii naturale de interes local, 32 de rezervaţii naturale de
importanţă naţională, cu potenţial turistic deosebit.
Accesul spre rezervaţiile naturale ale judeţului se poate face folosind văile Arieşului, Ampoiului,
Mureşului, Sebeşului şi Târnavei. Dintre acestea, se remarcă Valea Arieşului care oferă acces spre patru
regiuni turistice: Valea Arieşului Mare, Valea Arieşului Mic, Valea Abrudului şi a Bistricioarei şi Valea
Arieşului.
Județul Alba este un județ extrem de atractiv din punct de vedere turistic datorită patrimoniului natural și
cultural, îmbinarea dintre rustic și modern și încărcătura istorică a locurilor din județ. Cunoscut pentru
locurile pitorești, cu arii naturale protejate, cu zeci de obiective speologice, cu tradiții păstrate de sute de
ani, județul Alba dispune de un potențial turistic în continuă dezvoltare. Bogăția turismului rural prin
unicitatea peisajelor, cu un cadru natural feeric și multe oaze de recreere pot reprezenta principalul vector
de dezvoltare a multor zone.

10.2.3.1. Turismul rural
Este o formă a turismului care se desfășoară în mediul rural, orientată spre utilizarea resurselor turistice
locale (naturale, culturale etc.) și cunoașterea obiceiurilor și tradițiilor locale, gospodăriilor țărănești, de
fermier, etc. Turismul rural constituie o alternativă a turismului tradițional, clasic, desfășurat în stațiuni și
centre turistice, precum și a ofertei turistice standard, de tip industrial, fiind o formă particulară de turism,
mai complexă, care cuprinde atât activitatea turistică propriu-zisă (cazare, pensiune, masă, circulație
turistică, prestarea serviciilor de bază), cât și activitatea economică, de regulă agricolă, practicată de
gazdele turiștilor (activități productive de prelucrare a produselor agricole în gospodărie și de
comercializare a acestora către turiști sau prin rețele comerciale), precum și modul de petrecere a timpului
liber.
Judeţul Alba este dispus pe trei mari unităţi de relief: Munţii Apuseni în partea nord-vestică, Munţii
Şureanu în zona de sud şi Podişul Târnavelor în nord-est.
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Munţii Apuseni se individualizează prin
varietatea
geomorfologică şi
unicitatea
atracţiilor, în special în ceea ce priveşte
relieful carstic. Judeţul Alba, prin Ocolul
Silvic, are în administrare o parte a
Munţilor Apuseni și respectiv 28% din
suprafaţa Parcului Natural Apuseni (al
cincilea parc natural ca suprafaţă din
România), alături de judeţele Bihor şi Cluj ce
administrează 32% şi respectiv 40% din
suprafaţa parcului. De asemenea, în cadrul Parcului Natural Apuseni, pe teritoriul judeţului Alba se află şi cel
mai înalt vârf din Munţii Apuseni - Curcubăta Mare (1.849 m). Totodată, Munţii Apuseni reprezintă un
spaţiu etnografic deosebit prin obiceiurile, tradiţiile şi meşteşugurile populare specifice păstrate în regiune,
influenţate şi de faptul că această zonă montană rurală are o densitate a populaţiei mai ridicată comparativ cu
alte regiuni turistice similare, ceea ce îi conferă unicitate, datorită specificului ocupaţiilor locuitorilor şi
peisajului, dar şi a posibilităţii sporite de creştere a turismului (densitatea locuitorilor este în acelaşi timp şi
un vector al dezvoltării infrastructurii turistice).
Podişul Târnavelor (inclusiv defileul Mureşului) este
preponderent un spaţiu al atracţiilor antropice, în special al
celor de tip cultural, fiind o zonă cu numeroase aşezări istorice
şi edificii arhitecturale deosebite. Totodată, este o zonă cu
tradiţie în cultivarea viţei de vie, fiind recunoscută în acest sens
podgoria Jidvei. (Foto: Castelul Bethlen-Haller din Cetatea de
Baltă)

Munţii Şureanu reprezintă una dintre cele mai puţin exploatate
zone din punct de vedere turistic. Această regiune montană
este, per ansamblu, semnificativ mai înaltă (altitudinea maximă
pe teritoriul judeţului este de 2.130m – Vârful lui Pătru) şi mai
compactă decât cea a Munţilor Apuseni, principalele cursuri de
apă fiind Sebeşul şi Cugirul. Valea Sebeşului reprezintă nu
numai o atracţie turistică prin prisma turismului activ, dar şi din
perspectiva turismului etnografic, datorită aşezărilor rurale
unde încă se mai practică o serie de activităţi tradiţionale
(ţesutul, prelucrarea lemnului, pictură), inclusiv păstoritul care
se păstrează în această zonă.

Atracțiile antropice se concretizează în special în zona centrală
și nord-estică a județului și reprezintă în general edificii
religioase, situri arheologice, cetăți, fortificații sau castele
medievale. Obiective antropice deosebite includ Biserica
fortificată Câlnic (monument UNESCO, în foto stânga),
mănăstirea Râmeț, Cetatea Aiudului, Cetatea Urieșilor sau
Biserica fortificată de la Boz. Există pe de altă parte şi aşezări
specializate în anumite meşteşuguri precum Laz (pictura pe
sticlă) sau Şugag (prelucrarea lemnului).
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Tot în cadrul atracţiilor antropice cunoscute putem menţiona şi evenimente, cum ar fi: Târgul de Fete de pe
Muntele Găina, Festivalul cetăților Dacice - Cricău, Festivalul de tradiții și obiceiuri “Cultură pentru
cultură”- Bucium, Săsciori, Blaj, Ciugud, Rimetea, Avram Iancu, Ziua Lemnarului – Horea.

10.2.3.2. Așezări rurale cu potențial de dezvoltare turistică și agroturistică
 Așezări rurale atractive din punct de vedere al obiectivelor turistice naturale (rezervații
naturale, monumente ale naturii, peisaje și forme de relief atractive pentru turiști)
Lista rezervațiilor naturale din județul Alba cuprinde ariile protejate de interes național (rezervații
naturale), situate pe teritoriul administrativ al județului Alba, declarate prin Legea Nr. 5 din 6 martie
2000 (privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - arii
protejate)
În funcție de zone, în mediul rural din județ se află următoarele obiective turistice:

Zona Mureşului
1. Cheile Râmeţului, Rezervaţie naturală Comuna Râmeţ, satul Valea Mănăstirii
2. Calcarele de la Ampoiţa, Rezervaţie naturală Comuna Meteş, satul Ampoiţa
3. Cheile Valişoarei, Rezervaţie naturală Comuna Livezile, satul Vălişoara
4. Calcarele cu orbitoline de la Piatra Corbului, Rezervaţie naturală Comuna Meteş
5. Iezerul Ighiel, Rezervaţie naturală Comuna Ighiu, satul Ighiel
6. Cheile Văii Cetăţii, Rezervaţie naturală Comuna Galda de Jos
7. Piatra Varului, Rezervaţie naturală Comuna Meteş
8. Piatra Boului, Rezervaţie naturală Comuna Meteş
9. Piatra Poienii, Rezervaţie naturală Comuna Ighiu, satul Ighiel
10. Piatra Grohotişului, Rezervaţie naturală Comuna Ighiu, satul Ighiel
11. Bulzul Gălzii, Rezervaţie naturală Comuna Galda de Jos
12. Cheile Gălzii, Rezervaţie naturală Comuna Galda de Jos
13. Cheile Pravului, Rezervaţie naturală Comuna Râmeţ, satul Cheia
14. Cheile Piatra Bălţii, Rezervaţie naturală Comuna Râmeţ, satul Cheia
15. Cheile Plaiului, Rezervaţie naturală Comuna Livezile
16. Cheile Silosului, Rezervaţie naturală Comuna Rimetea, satul Colţeşti
17. Cheile Mănăstirii, Rezervaţie naturală Comuna Râmeţ, satul Valea Mănăstirii
Zona Muntilor Apuseni
Munţii Apuseni Parc natural 28% pe teritoriul judeţului Alba, 32% Bihor, 40% Cluj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Detunata Goală, Rezervaţie naturală Comuna Bucium
Detunata Flocoasă, Rezervaţie naturală Comuna Bucium
Piatra Despicată, Rezervaţie naturală Comuna Roşia Montană
Peştera Vânătările Ponorului, Rezervaţie naturală Comuna Ponor
Pestera Gheţarul Scărişoara, Rezervaţie naturală Comuna Gârda de Sus
Peştera Gheţarul de la Vârtop, Rezervaţie naturală Comuna Arieşeni, satul Casa de Piatră
Huda lui Papară, Rezervaţie naturală Comuna Sălciua, satul Sub Piatră
Pădurea Vidolm, Rezervaţie naturală Comuna Ocoliş, satul Vidolm
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9. Poiana cu narcise de la Negrileasa, Rezervaţie naturală Comuna Bucium
10. Molhaşurile Căpăţânei, Rezervaţie naturală Comuna Bistra
11. Poienile cu narcise din Tecşeşti, Rezervaţie naturală Comuna Întregalde, satul Tecşeşti
12. Cheile Întregalde, Rezervaţie naturală Comuna Întregalde, satul Modoleşti
13. Șesul Craiului – Scăriţa Belioara, Rezervaţie naturală Comuna Posaga, satul Posaga de Sus
14. Dealul cu Melci, Rezervaţie naturală Comuna Vidra
15. Calcarele de la Valea Mică, Rezervaţie naturală Oraşul Zlatna, satul Valea Mică
16. Cheile Gardişoarei, Rezervaţie naturală Comuna Arieşeni
17. Cheile Ordâncuşii, Rezervaţie naturală Comuna Gârda de Sus
18. Cheile Albacului, Rezervaţie naturală Comuna Albac
19. Cheile Văii Morilor, Rezervaţie naturală Comuna Vidra, satul Ponorel
20. Cheile Poşegii, Rezervaţie naturală Comuna Posaga, satul Posaga de Sus
21. Cheile Runcului, Rezervaţie naturală Comuna Ocoliş, satul Runc
22. Cheile Pociovaliştei, Rezervaţie naturală Comuna Ocoliş, satul Runc
23. Cheile Glodului, Rezervaţie naturală Comuna Almaşu Mare, satul Glod
24. Cheile Cibului, Rezervaţie naturală Comuna Almaşu Mare
25. Cheile Caprei, Rezervaţie naturală Oraşul Zlatna, satul Feneş
26. Cheile Ampoiţei, Rezervaţie naturală Comuna Meteş, satul Lunca Ampoiţei
27. Cheile Galdiţei şi Turcului, Rezervaţie naturală Comuna Întregalde
28. Cascada Vârciorog, Rezervaţie naturală Comuna Arieşeni
29. Cascada Pişoaia, Rezervaţie naturală Comuna Vidra, satul Nemesi
30. Piatra Cetii, Rezervaţie naturală Comuna Întregalde
31. Piatra Bulbuci, Rezervaţie naturală Oraşul Zlatna, satul Feneş
32. Cheile Tecşeştilor ,Rezervaţie naturală Comuna Întregalde
33. Cheile Geogelului, Rezervaţie naturală Comuna Ponor
34. Avenul din Hoanca Urzicarului, Rezervaţie naturală Comuna Roşia Montană, satul Vârtop
35. Coiba Mică, Rezervaţie naturală Comuna Arieşeni, satul Casa de Piatră
36. Coiba Mare, Rezervaţie naturală Comuna Arieşeni, satul Casa de Piatră
37. Peştera Vârtopaşul, Rezervaţie naturală Comuna Arieşeni, satul Casa de Piatră
38. Huda Orbului, Rezervaţie naturală Comuna Arieşeni, satul Casa de Piatră
39. Peştera Hodobana, Rezervaţie naturală Comuna Arieşeni, satul Hodobana
40. Avenul cu două intrări, Rezervaţie naturală Comuna Arieşeni, satul Hodobana
41. Izbucul Tăuzului, Rezervaţie naturală Comuna Arieşeni, satul Hodobana
42. Hoanca Apei, Rezervaţie naturală Comuna Gârda de Sus
43. Avenul de la Tău, Rezervaţie Comuna Gârda
44. Pojarul Poliţei, Rezervaţie naturală Comuna Gârda de Sus
45. Izbucul Poliţei, Rezervaţie naturală Comuna Gârda de Sus
46. Avenul din Șesuri, Rezervaţie naturală Comuna Gârda de Sus
47. Izbucul Coteţul Dobreştilor, Rezervaţie naturală Comuna Gârda de Sus
48. Peştera de sub Zgurăşti, Rezervaţie naturală Comuna Gârda de Sus
49. Peştera Poarta lui Ionele, Rezervaţie naturală Comuna Gârda de Sus
50. Peştera Dărninii Rezervaţie naturală Comuna Horea, satul Mătişeşti
51. Izbucul Mătişeşti, Rezervaţie naturală Comuna Horea, satul Mătişeşti
52. Peşterile Lucia Mare şi Lucia Mică, Rezervaţie naturală Comuna Sohodol
53. Peştera de la Groşi, Rezervaţie naturală Comuna Sălciua, satul Sub Piatră
54. Cheile Mândruţului, Rezervaţie naturală Comuna Scărişoara
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55. Piatra Corbului, Rezervaţie naturală Comuna Roşia Montană
Zona Podişul Secaşelor şi Valea Cugirului
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pintenii din Coasta Jinei, Rezervaţie naturală Comuna Șugag, satul Dobra
Oul Arşiţei, Rezervaţie naturală Comuna Săsciori, satul Tonea şi comuna Pianu
Masa Jidovului, Rezervaţie naturală Comuna Șugag, satul Tău Bistra
Stânca Grunzii, Rezervaţie naturală Comuna Șugag, satul Tău Bistra
Luncile Prigoanei, Rezervaţie naturală Comuna Șugag
Piatra Tomii, Rezervaţie naturală Comuna Ceru Băcăinţi, satul Bulbuc
Zona Târnavelor

1. Tăul fără fund de la Băgău, Rezervaţie naturală Lopadea Nouă
Din totalul de 84 de Arii naturale protejate de interes național, 55 dintre acestea se regăsesc în zona
Munților Apuseni, 17 în Zona Mureșului, 6 în Zona Podișul Secașelor și Valea Târnavelor și doar 1 în
Zona Târnavelor, acest lucru se datorează faptului că în munții Apuseni se află Parcul Natural Apuseni
care reprezintă una dintre cele mai frumoase zone turistice din România.
Surse: http://apmsbold.anpm.ro/upload/5351_arpmsb_Arii%20naturale%20protejate%20de%20interes%20national%20din%20Regiunea%207%20Ce
ntru.pdf
Legea Nr. 5 din 6 martie 2000, Publicat în Monitorul Oficial al României Nr. 152 din 12 aprilie 2000, privind aprobarea Planului
de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a III-a - zone protejate, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 152 din 12
aprilie 2000, Anexa Nr. I, Zone natural protejate de interes naţional şi monumente ale naturii

Notă: Cheile Râmeţului, comuna Râmeţ

Iezerul Şureanu

Dealul cu melci, comuna Vidra

94

10.2.3.3. Așezări rurale atractive din punct de vedere al posibilităților de
practicare a sporturilor de iarnă
Domeniile cu pârtii de schi omologate din județul Alba sunt Arieșeni-Vârtop și Șureanu.

Stațiunea Arieșeni dispune de 2 pârtii și anume:
1. Pârtia Vârtop 1 – medie, 1000 m,
2. Pârtia Vârtop 2 – ușoară, 430 m, ambele pârtii sunt deservite de câte o instalație de teleschi și
nocturnă.
Starea drumului: este accesibil oricărui tip de autovehicul.
Servicii: asistență Salvamont, școala de schi și snowboard, centre de închirieri schiuri și snowboards toate
trei se găsesc la baza pârtiilor. Restaurante și unități de cazare se află la baza pârtiilor și în stațiune.
La Domeniul Schiabil Șureanu au fost realizate 10 pârtii de schi, dintre care 9 pârtii omologate, până în
acest moment. Acestea sunt:
1. C4 (Curmătura 4) – medie, 800 m
2. C3 (Curmătura 3) – medie, 650 m
3. C2 (Curmătura 2) – medie, 650 m
4. C1 (Curmătura 1) – ușoară, 1700 m
5. S1 (Şureanu 1) – ușoară, 600 m
6. S2 (Şureanu 2) – medie, 1200 m
7. A1 – medie, 1650 m
8. A2 – medie, 1430 m, lungime totală 10 kilometri schiabili
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Pârtiile sunt deservite de două instalații de teleschi și un telescaun. Drumul între Sebeș și lacul Oașa, este
asfaltat aproape în totalitate și este practicabil pentru orice tip de autovehicul, între lacul Oașa și Domeniul
Schiabil Șureanu drumul este accidentat și îngust, totuși este deszăpezit și practicabil pentru orice tip de
autovehicul.
https://www.i-tour.ro/partii-de-schi-omologate-in-judetul-alba-arieseni-vartop-si-sureanu/
https://www.i-tour.ro/wp-content/uploads/2014/12/Harta-partii-schi-Sureanu-Alba.jpg

10.2.3.4. Așezări rurale atractive din punct de vedere al turismului balnear,
balneoclimateric
Strategia judeţeană de creştere a atractivității turistice și de agrement a unor localităţi din Alba include
modernizarea salinelor terapeutice din Ocna Mureș, în acord cu intenția orașului de a realiza o stațiune
balneo-climaterică de interes local. Va fi construit un complex turistic cu spaţii cu destinaţii multiple, printre
care bază de agrement, sală de fitness, restaurant, săli de tratament terapeutice, recuperare medicală,
înfrumuseţare şi sănătate, magazin de echipamente şi produse balneare şi cosmetice, piscină, locuri de joacă
pentru copii şi altele.
Având în vedere potențialul balnear al apelor care se află pe locul vechii saline din orașul Ocna Mureș,
construirea unui complex de băi sărate este o necesitate pentru sănătatea celor ce ar putea beneficia de pe
urma acestor resurse naturale, căci noua bază de tratament va deservi nu numai locuitorii orașului Ocna
Mureș, ci și toată zona limitrofă.
Localitatea Ocnișoara, un sat izolat din județul Alba, din comuna Lopadea Nouă, este cunoscută din vechime
pentru apele sărate de care dispune, prospecțiile geologice indicând prezența unui masiv de sare în subsolul
regiunii, care prin eroziune a ajuns să fie vizibil la suprafaţa solului, a fost analizată ideea unui proiect prin
care să fie construit un ștrand în acest loc având o arhitectură tradițională, cu sursă de inspirație etnografică
locală.
Astfel, Ocna Mureş şi Ocnişoara vor deveni puncte importante pe harta judeţeană şi naţională în ceea ce
priveşte balneoturismul şi medicina recuperatorie. Având în vedere potenţialul balnear al apelor care se află
pe locul vechilor saline, valorificarea acestora prin construirea unor complexe saline, vor renaşte tradiţia
vechilor „Băi Sărate”.
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10.2.3.5. Așezări rurale atractive din punct de vedere al obiceiurilor
populare și meșteșugurilor tradiționale
Avram Iancu - tradiţionala vatră a tulnicului folosit de femei, unde se află o echipă de tulnicărese
Bucium - cel mai bogat şi mai interesant port popular românesc din această parte a ţării
Căpâlna - obiceiuri legate de existenţa oierilor
Bucerdea Vinoasă şi Biia - şcoală populară de arte: ţesături, cusături
Laz şi Vinerea - pictură pe sticlă
Săsciori - ceramică roşie smălţuită şi nesmălţuită
Sugag - școală populară de artă: cioplitul lemnului
Vidra şi Horea - aşezare tipic moţească, cu meşteri tulnicari şi ciubăraşi
 Așezări rurale atractive din punct de vedere al patrimoniului istoric, cultural și ecumenic:
În județul Alba se găsesc două localități rurale cu
obiective incluse în patrimoniul UNESCO: Cetatea
Câlnic şi Cetatea Căpâlna.
Cetatea din Câlnic - Construită iniţial la mijlocul anilor
1200 ca reşedinţă pentru greavul sas Chyl de Kelling, care
a dat şi numele satului, cetatea din Câlnic a fost
concepută cu un turn-donjon masiv, folosit ca locuinţă,
înconjurat cu ziduri ce formau o incintă ovală, cu un turn
spre Sud şi un turn de poartă pe latura nordică. Un şanţ cu
apă înconjura cetatea. (Vezi foto)
Cetatea Căpâlna făcea parte din salba de fortificaţii ce
apărau Sarmizegetusa, centrul administrativ al Daciei. Cel mai probabil a fost construită în timpul
domniei lui Burebista şi era rezidenţa unui nobil dac.
- localități rurale cu mănăstiri și biserici fortificate: Râmeț, Cenade, Cricău, Jidvei, Sântimbru, Șard,
Șona, Vurpăr
- localități rurale cu cetăți, castele, conace, edificii medievale sau vestigii arheologice: Castelul
Bánffy din Sâncrai, aflat în proprietatea Consiliului Județean Alba, Castelul Bethlen din Aiud, azi muzeu
de istorie, Castelul Bethlen din Sânmiclăuș, Castelul Bethlen-Haller din Cetatea de Baltă, Castelul
Esterházy din Șard, Castelul Gigurtu din Izvoru Ampoiului, Castelul Kemény din Galda de Jos, azi
spital de psihiatrie, Castelul Kendeffy-Horváth din Vurpăr, Castelul Martinuzzi din Vințu de Jos,
Castelul Mikes din Cisteiu de Mureș, Castelul Teleki din Uioara de Sus, Castelul Wesselényi din Obreja.
Sursa: https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_castelelor_%C8%99i_conacelor_din_jude%C8%9Bul_Alba

Notă: Castelul Bethlen-Haller din Cetatea de Baltă

Castelul Bánffy din Sâncrai

97

10.2.4. Structuri de primire turistică
Reprezintă construcțiile sau amenajările care furnizează în mod permanent sau sezonier serviciul de cazare și
alte servicii specifice pentru turiști. Cea mai mare pondere în cadrul structurilor de primire turistică o au
pensiunile agroturistice, care se regăsesc în număr mare în zona Munţilor Apuseni, urmată de Zona
Mureșului și Podișul Secașelor și Valea Cugirului.
Structuri de primire
turistică

Zona
Mureșului

Zona
Munților
Apuseni

Podișul
Secașelor și
Valea Cugirului

Zona
Târnavelor

Total
structuri

Hoteluri
Moteluri
Vile turistice
Cabane trristice
Bungalouri
Campinguri
Popasuri turistice
Căsuțe turistice
Tabere de elevi
Pensiuni
agroturistice
Total

1
2
0
1
0
1
1
1
1

0
1
5
4
1
0
1
0
1

2
0
1
1
0
0
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
3
6
6
1
1
3
1
2

26

60

16

2

104

34

73

21

2

130
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10.2.4.1. Capacitatea de cazare turistică
Reprezintă numărul de locuri de cazare de folosință turistică înscrise în ultimul act de recepție, omologare,
clasificare al unității de cazare turistică, exclusiv paturile suplimentare care se pot instala în caz de
necesitate.
Capacitatea de
primire turistică

Zona
Mureșului

Zona
Munților
Apuseni

Podișul
Secașelor și
Valea Cugirului

Zona
Târnavelor

Total
locuri
cazare

Hoteluri
Moteluri
Vile turistice
Cabane turistice
Bungalouri
Campinguri
Popasuri turistice
Căsuțe turistice
Tabere de elevi
Pensiuni agroturistice
Total locuri cazare

52
45
0
6
0
53
16
24
74
520
790

0
24
124
102
11
0
14
0
42
1097
1414

128
0
30
16
0
0
16
0
0
330
520

0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
30

180
69
154
124
11
53
46
24
116
1977
2754

În ceea ce priveşte capacitatea de cazare a unităţilor de profil pe microregiuni, cea mai mare pondere o ocupă
Zona Munţilor Apuseni cu peste 51%, urmată de Zona Mureşului cu peste 28%, urmate de Podişul Secaşelor
şi Valea Cugirului cu peste 18%, cea mai redusă pondere o găsim în Zona Târnavelor cu puţin peste 1%.
Cele mai căutate sunt Pensiunile agroturistice.
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11. Mediul economic
În perioada 2017–2019, conform datelor primite de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, situaţiile
unităților economice înregistrate la nivelul judeţului şi neradiate, în funcţie de mediul economic, tipul
capitalului şi forma juridică, sunt prezentate în continuare.

11.1. Unităţi economice după repartizarea în funcţie de mediul de rezidență
Din punct de vedere al repartizării acestora, în anul 2019 regăsim un număr total de 29.683 unităţi, din
care 10.626 cu sediul în mediul rural şi 19.057 unităţi cu sediul în mediul urban. În mediul rural se observă
o creştere de 5,7% a numărului unităţilor economice în perioada 2017-2019, iar în mediul urban o creştere
de 9,6%.
Anul

Rural

Urban

Total

2017
2018
2019
Total

10053
10469
10626
+5,7%

17380
17980
19057
+9,6%

27433
28449
29683
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11.2. Unităţi economice după forma juridică
Din punct de vedere al formei juridice după care au fost constituite, în perioada analizată se observă o
tendinţă de creştere de peste 5% în mediul rural şi de cca 10% în cel urban. Atât în mediul urban, cât şi în
cel rural cea mai mare creştere au avut-o Întreprinderile familiale (de 62,7% în urban şi de cca 4 ori în
rural) şi Societăţile cu răspundere limitată (de 13,6% în urban şi de 16,4% în rural).

În zona rurală situația unităților economice se prezintă astfel:

Anul
2017
2018
2019

Total
10053
10469
10626

PFA
5394
5308
4950

SRL
3743
4047
4357

II
663
656
635

IF
186
392
617

Coop. agr.
25
26
29

SA
20
19
18

SC
12
12
12

SCS
1
1
0

SNC
9
8
3

În zona rurală, cele mai multe unități economice din județul Alba sunt Persoane Fizice Autorizate,
reprezentând un procent de 46,6% din totalul unităților economice din zona rurală a județului, urmate de
Societăți cu Răspundere Limitată (SRL) cu un procent de 41%, Întreprinderi Individuale cu 6%, urmate
de Întreprinderile Familiale cu 5,8%.
În zona urbană situația unităților economice se prezintă astfel:

Anul
2017
2018
2019

Total
17380
17980
19057

SRL
11074
11582
12584

PFA
5036
5114
5163

II
824
785
759

IF
196
260
319

SA
149
143
137
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Coop. agr.
10
10
12

GIE
1
1
1

SA
149
143
137

SC
25
22
22

SNC
65
63
60

Cele mai multe unități economice din zona urbană a județului Alba sunt Societăți cu Răspundere Limitată
(SRL) cu un procent de 66% din totalul unităților economice din zona respectivă, Persoane Fizice
Autorizate, reprezentând un procent de 27%, urmate de Întreprinderi Individuale cu 4% şi Întreprinderile
Familiale cu 1,7%.
De menţionat este faptul că formele organizatorice ale activităţilor economice din mediul rural sunt
influenţate în mare măsură de condiţiile impuse de AFIR pentru diverse tipuri de subvenţii sau proiecte.
Astfel, apariţia unui număr mare de PFA a avut loc ca urmare a acordării subvenţiilor pe suprafeţe de teren
şi a acordării de fonduri europene pe măsura 141, iar IF a fost forma organizatorică acordată gospodăriilor
care au accesat măsura 6.3. Acest lucru denotă influenţa majoră pe care o au fondurile acordate prin
PNDR pentru dezvoltarea economică în mediul rural.

11.3. Unităţi economice după provenienţa capitalului
Din punct de vedere al provenienţei capitalului, mai jos este prezentată următoarea situaţie generală:
Capital mixt
Anul
2017
2018
2019
Total

Urban
351
341
338
1030
↓3,7%

Rural
101
99
96
296
↓5%

Capital integral
românesc
Urban
Rural
16432
9821
17052
10239
18122
10396
51606
30456
↑10,3% ↑5,8%

Capital integral
străin
Urban Rural
597
131
587
131
597
134
1781
396
=
↑2,3%

Total /an
27433
28449
29683
↑8,2%

Se observă în ansamblu o tendinţă de creştere, cea mai mare fiind la categoria unităţi cu capital integral
românesc, cu precădere în mediul urban, unde creşterea înregistrată a fost de peste 10%. Unităţile cu capital
integral străin cu sediul în mediul urban a rămas în general constante în decursul celor trei ani, doar cu o
uşoară scădere în anul 2018.
În perioada 2017–2019, se remarcă un trend crescător la toate categoriile, cu excepţia unităţilor cu capital
mixt cu sediul atât în mediul urban, cât şi în cel rural care au înregistrat o scădere între 3-5%.
În mediul rural, în anul 2019, unităţile cu capital integral românesc reprezintă 97,8%, celelalte tipuri, mixt
şi integral străin, ajungând doar la cca 1%.

RURAL

Anul
2017
2018
2019

Capital
mixt
101
99
96
↓5%

Capital integral
românesc
9821
10239
10396
↑ 5,8%

Capital integral
străin
131
131
134
↑2,3%

Total
10053
10469
10626
↑ 5,7%

Şi în mediul urban, în acelaşi an 2019, predomină unităţile cu capital integral românesc în proporţie de 95%,
celelalte tipuri, mixt şi integral străin, atingând doar între cca 2-3%.
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URBAN

Anul

Capital
mixt
351
341
338
↓3,7%

2017
2018
2019

Capital integral
românesc
16432
17052
18122
↑ 10,3%

Capital integral
străin
597
587
597
=

Total
17380
17980
19057
↑ 9,6%

11.4. Top tipuri de unităţi economice existente pe medii economice şi după
provenienţa capitalului în 2019

PFA
SRL
II
IF

RURAL
46,6%
Capital integral
românesc
41%
6%
5,8%

SRL
PFA
II
IF

97,8%

URBAN
66%
Capital integral
românesc
27%
4%
1,7%

95,09%

11.5. Forța de muncă
Statisticile privind piața muncii sunt esențiale pentru multe politici ale UE
În general, statisticile privind ocuparea forței de muncă indică diferențe considerabile în funcție de sex,
vârstă și nivelul de studii atins.

11.6. Populaţia activă pe medii de rezidență
Populaţia activă din punct de vedere economic cuprinde toate persoanele care furnizează forţa de muncă
disponibilă pentru producţia de bunuri şi servicii în timpul perioadei de referinţă, incluzând populaţia
ocupată şi şomerii BIM (cf. criteriilor Biroului Internaţional al Muncii).

2014
2018
Evoluţia

URBAN
54,93%
54,63%
↓0,3%

RURAL
45,06%
45,36%
↑0,3
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În perioada 2014-2018, populaţia activă din judeţul Alba nu a suferit modificări semnificative în funcţie de
mediile de rezidenţă, totuşi numărul persoanelor din mediul urban a scăzut cu 0,3%, în timp ce în mediul
rural a crescut cu 0,3%.

I

URBAN
35 - 49 ani

RURAL
35 - 49 ani

II

25 - 34 ani

50 - 64 ani

III

50 - 64 ani

25 - 34 ani

Atât în mediul urban, cât şi în cel rural, în toată perioada de referinţă 2014-2018 predomină grupa de vârstă
35-49 ani, urmată de grupa de vârstă 25-34 ani, respectiv de grupa de vârstă 50-64 ani în mediul urban, spre
deosebire de mediul rural unde situaţia se prezintă invers, grupa de vârstă 50-64 ani, urmată de grupa de
vârstă 25-34 ani. Pe grupe de vârstă şi pe medii de rezidenţă, cele mai mari diferenţe se observă în mediul
urban unde cea mai mare creştere se înregistrează la grupa de vârstă 65 + de +87,05%, în timp ce aceeaşi
grupă de vârstă dar din mediul rural atinge o scădere de -19,33%. Dacă în urban, se înregistrează scăderi la
grupele de vârstă 15-24 ani de -24,15%, respectiv la 25-34 ani de -11,28%., în mediul rural grupele de vârstă
15-24 ani prezintă creşteri de +4,18%, respectiv 35-49 ani de +3,34%.

11.7. Rata de activitate
Rata de activitate a populaţiei active în perioada 2000-2018 se prezintă diferenţiat, în sensul că atât la nivel
naţional, cât şi judeţean este o tendinţă de scădere de peste 1%, în schimb la nivel regional tendinţa este de
creştere de peste 1%. La nivelul judeţului Alba valorile înregistrate se situează peste cele de la nivel naţional
de cca 13%. Conform datelor din tabelul de mai jos, se pot observa diferenţele existente între ratele de
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activitate ale persoanelor de sex masculin şi feminin. Doar la masculin rata de activitatea a înregistrat creşteri
la toate nivelurile analizate, cel mai mult în Regiunea Centru de +8%, urmată de judeţul Alba cu peste 4%, în
timp ce la feminin s-au înregistrat scăderi între -7% (la nivel judeţean) şi -4% (la nivel naţional).

2000

TOTAL

Masculin

Feminin

România
Regiunea
CENTRU
Alba
România
Regiunea
CENTRU
Alba
România
Regiunea
CENTRU
Alba

2004

2018

Evoluţie
2000-2018

UM: Procente
72,1
64,2

71,1

%
-1.38

73,6

66,9

74,5

1.22

85,8
73,6

77,2
66,8

84,4
74,5

-1.63
1.22

74,2

69,9

80,4

8.35

83
70,6

80,1
61,6

86,6
67,4

4.33
-4.53

73

63,8

68,1

-6.71

88,7

74

82

-7.55

În cazul împărţirii pe grupe de vârstă, în perioada 2014-2018, în funcţie de mediul de rezidenţă, cele mai mari
valori se înregistrează la grupele de vârstă 25-54 ani în ambele medii, urban şi rural. Totuşi, în tabelele de mai
sus pot fi observate diferenţe notabile în sensul creşterii, atât la grupa de vârstă 15-24 ani, la care rata de
activitate este aproape dublă în mediul rural (cca 40%), comparativ cu mediul urban unde se înregistrează
doar cca 20%, cât şi la grupa de vârstă 55-64 ani (cca 40% în urban faţă de 50% în rural).
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11.8. Efectivul salariaţilor
ROMÂNIA
2010
Total
4580989
Efective salariaţi
Masculin
2365065
Feminin

2215924

Regiunea Centru

Judeţul Alba

2014

2018

2010

2014

2018

2010

2014

2018

4900684

5426272

573654

626288

699921

75481

83775

96781

2572102

2837523

297940

328596

370949

38236

44426

49795

2328582

2588749

275714

297692

328972

37245

39349

46986

Referitor la efectivul salariaţilor în perioada 2010-2018, se observă creşteri la toate nivelurile (naţional,
regional, judeţean) şi pe sexe, în majoritatea sectoarelor de activitate ale economiei naţionale, cu excepţia
sectoarelor Învăţământ şi Cercetare-Dezvoltare care sunt în scădere. În tabelul de mai jos sunt prezentate date
sintetizate ale ponderii salariaţilor în funcţie de principalele sectoare de activitate pe anul 2018.

Ponderi salariaţi

ROMÂNIA

Sectorul/Anul
Agricultură, silvicultură,
pescuit

Regiunea Centru

Judeţul Alba

2,38 %

Anul 2018
2,33 %

3,59 %

Industrie

27,38 %

35,75 %

41,34 %

Servicii
Construcţii
Cercetare-Dezvoltare

59,73 %
6,82 %
0,07 %

50,66 %
7,39 %
0,39%

44,8 %
6,6 %
0,02 %

Se remarcă ponderea extrem de redusă a salariaţilor din sectorul Cercetare-Dezvoltare, pe primul loc fiind
situate sectoarele Servicii, urmat de Industrie, apoi Construcţii şi Agricultură, silvicultură, pescuit la toate
nivelurile (naţional, regional şi judeţean). În sectorul Agricultură, silvicultură, pescuit observăm aceeaşi
tendinţă ascendentă a efectivelor, cu preponderenţa salariaţilor de sex masculin, proporţia fiind de cca 75%
salariaţi de sex masculin şi cca 25% salariaţi de sex feminin.

ROMÂNIA
2010
Efectiv salariaţi
Agricultură,
silvicultură,
pescuit
Masculin
Feminin

2014

Regiunea Centru
2018

2010

2014

2018

Judeţul Alba
2010 2014 2018

94963 113806 129368 10577 13750 16336

2115

2914

3480

71889

87628

99656

8042

10512 12457

1592

2310

2628

23074

26178

29712

2535

3238

523

604

852

106

3879

11.9. Numărul șomerilor

Numărul şomerilor înregistraţi la sfârşitul anului 2019 în judeţul Alba a fost de 5218 persoane, în creștere cu
24 persoane (+0,46%) comparativ cu luna noiembrie 2019 și în scădere cu 439 persoane (-8,4%) comparativ
cu anul 2018. Femeile reprezentau la această dată 45,99% din numărul total al şomerilor.
Numărul şomerilor neindemnizați a fost de 3616 persoane (69,3% din total şomeri), mai mare cu 83 persoane
(+2,3%) decât în luna noiembrie 2019 şi mai mic cu 216 persoane (-5,9%) comparativ cu anul 2018.
Numărul şomerilor aflați în plată a fost de 1602 persoane 30,7% din numărul total al şomerilor), în creștere
cu 286 persoane (+17,8%) faţă de luna anterioară şi în scădere cu 223 persoane (-13,9%) faţă de anul 2018.

Structura după nivelul de instruire arată că 59,03% din şomerii înregistraţi sunt absolvenţi ai învăţământului
primar, gimnazial şi profesional, 22,7% sunt persoane cu studii liceale şi postliceale, 5,7% persoane cu studii
superioare și 12,5% sunt persoane fără studii.
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Rata şomajului (determinată prin raportarea numărului şomerilor la populaţia activă civilă la 01.01.2019 a
fost în luna decembrie 2019 de 3,1% (3,0% în octombrie 2019 și 3,4% în decembrie 2018), peste nivelul
înregistrat la nivel național ( 3,1%). În rândul femeilor rata şomajului a fost de 3,1% (3,1% în octombrie
2019 și 3,4% în noiembrie 2018), iar în rândul bărbaţilor de 3,1% (3,0% în octombrie 2019 și 3,4% în
noiembrie 2018). În funcţie de rata şomajului, judeţul Alba se situează în anul 2019 pe locul 20 în ierarhia
județelor ordonate descrescător.
Cel mai mare număr de şomeri înregistrat în anul 2019 la Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă
Alba a fost în oraşele: Blaj (408 persoane), Alba Iulia (368 persoane), Sebeș (234 persoane), Aiud (195
persoane), Câmpeni (173 persoane), Ocna Mures ( 127 persoane), Abrud (122 persoane), iar dintre comune,
cel mai mare număr de şomeri înregistraţi se remarcă în: Jidvei (404 persoane), Cetatea de Baltă (251
persoane), Albac (137 persoane), Scărişoara (138 persoane), Șona (134 persoane), Unirea (107 persoane),
Rosia Montana (105 persoane), Bucerdea Grânoasă (104 persoane), Ighiu (103 persoane).

11.9.1. Ponderea șomerilor pe zone
Ponderea numărului de şomeri înregistraţi în totalul populaţiei cu vârstă de muncă (bărbați 16-65 ani și femei
16-60 ani, la data de 1 ianuarie 2019), în anul 2019 a fost de 2,2%. Pe medii de locuit, valoarea indicatorului
diferă, de la 1,3% în mediul urban la 3,4% în mediul rural. Dintre oraşe, cu cele mai mari ponderi se remarcă:
Câmpeni (3,6%) și Abrud (3,3%), iar cu cele mai mici ponderi în orașele Cugir (0,6%), Teiuș (0,7) și
municipiul Alba Iulia (0,8%). În mediul rural cele mai mari ponderi ale numărului de şomeri înregistraţi în
numărul total al populaţiei cu vârstă de muncă s-au înregistrat în comunele: Scărişoara (15,5%), Jidvei
(13,6%), Cetatea de Baltă (13,4%), Hopârta (12,4%), Albac (11,8%), iar cele mai mici valori ( sub 1%), în
comunele: Stremț și Mihalț (0,4%), Ciugud și Vințu de Jos (0,6%), Galda de Jos (0,7), Pianu, Săliștea,
Sântimbru și Meteș (0,8%), Sâncel (0,9%),
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Ponderea șomerilor pe zone

În Zona Mureșului, comunele Hopârta și Lunca Mureșului au cel mai mare număr de șomeri din zonă, număr
care fluctuează între anii 2014 - 2017, ajungand la cea mai mare valoare în anul 2018. În restul comunelor se
observă o scădere treptată a numărului de șomeri.

În anul 2014 în Vadul Moților se regăsea cea mai mare pondere de șomeri din Zona Munților Apuseni,
urmând ca apoi să scadă treptat numărul acestora, iar în anul 2019 cei mai mulți șomeri se găsesc în
Scărișoara, ca număr total de șomeri pe întreaga zonă se observă o scădere.
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În zona Podișul Secașelor și Valea Cugirului în anul 2014 cel mai mare număr de șomeri se găsea în Câlnic, Roșia de
Secaș și Doștat, ponderea șomerilor a scăzut treptat până în anul 2019, în Roșia de Secaș păstrându-se însă cea mai
mare valoare.

În Zona Târnavelor în anul 2014 în comuna Jidvei se înregistra cel mai mare număr de șomeri, numărul
șomerilor a scăzut treptat până în anul 2018, urmând ca în anul 2019 comuna Jidvei să se situeze pe locul doi
la numărul de șomeri, după Cetatea de Baltă.
În toate zonele analizate începând cu anul 2014 se observă o scădere a numărului de șomeri, în Zona
Mureșului comunele Hopârta și Lunca Mureșului au cel mai mare număr de șomei din zonă, număr care
fluctuează între anii 2014-2017, ajungând la cea mai mare valoare în anul 2018.
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În anul 2018, cel mai mare număr mediu de salariaţi ca total se înregistra în Zona Mureşului, urmată de Zona
Podişul Secaşelor şi Valea Cugirului. Cea mai mare pondere a salariaţilor este concentrată în urban.
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12. Agricultura
Județul Alba dispune de un potențial agricol semnificativ fiind caracterizat printr-o agricultură mixtă.
Terenurile arabile însumează peste 131.000 hectare, pășunile aproape 120.000 hectare, fânețele peste
71.000 hectare, iar vița de vie aproximativ 4.500 hectare. Terenurile arabile sunt localizate cu precădere în
partea central-estică a județului, în luncile Mureșului și Târnavelor și în Podișul Transilvaniei.
Solurile se încadrează în clasa de fertilitate medie și în mai mică măsură în clasa de fertilitate ridicată, iar
condițiile de climă permit cultivarea majorității cerealelor, furajelor, legumelor și plantelor tehnice,
legumelor și fructelor.
Relieful extrem de diversificat permite dezvoltarea creşterii animalelor (în special ovine şi bovine), a
culturii cerealelor, legumiculturii, pomiculturii şi viticulturii.
Județul Alba este cel mai important producător de struguri și vinuri din Regiunea Centru, aici fiind
localizate cele mai importante podgorii din Transilvania (Valea Târnavelor, Aiud-Ciumbrud, Alba Iulia Ighiu, Sebeș - Gârbova). În ultimii ani, datorită unor investiții importante, suprafața cultivată cu viță de vie,
după 2014, a crescut cu aproape 500 hectare. În schimb, suprafața totală a livezilor s-a redus cu aproape
50%, în 2017 ocupând 1378 hectare.
Punctul de plecare pentru agricultura judeţului, după decembrie 1989, a fost în principal modificarea
substanţială a structurii de proprietate prin adoptarea legilor fondului funciar.

12.1. Fondul funciar după modul de folosinţă
Suprafața agricolă a județului Alba de 332009 ha este ocupată în proporție de 39% teren arabil, 37% pășuni
și 22% fânețe, viilor le revin procente de 2% și livezilor 0,38% din totalul suprafeței agricole din Alba.
Suprafața agricolă a județului Alba în perioada 2014-2018, după modul de folosință, se prezintă astfel:

Anul

Arabil

Pășuni

Fânețe

Vii

Livezi

-haTotal suprafaţă
agricolă

2014

130694 121670

72003

5123

1241

330731

2015

131191 120932

73453

5085

1348

332009

2016

130742 121152

72627

5082

1378

330981

2017

130742 121558

72219

5082

1378

330730

2018

130655 120432

72714

5084

1376

330261

Sursa: Direcția Agricolă Județeană Alba, feb. 2020
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Se observă o uşoară creştere a suprafeţei agricole în anul 2015, în anii următori revine aproximativ la
suprafaţa din 2014. Raportat la 2014, cea mai semnificativă creştere a fost la categoria livezi de 10%, în
acelaşi timp se remarcă o foarte uşoară scădere a suprafeţei păşunilor şi viilor de cca 1% dar şi o foarte
uşoară creştere la fâneţe de 1%.

12.2. Producția agricolă
Cel mai mare procent din producția agricolă totală a județului Alba este asigurat de producția vegetală.
Culturile agricole care ocupă cea mai mare suprafață cultivată sunt cerealele pentru boabe. Acestea acoperă
18 % din suprafața agricolă și 46 % din suprafața arabilă.
Cele mai bine reprezentate culturi în 2019 sunt: porumbul pentru boabe (58 % din suprafața arabilă), grâul
(14 % din suprafața arabilă) și floarea soarelui (11 % din suprafața arabilă).
Raportat la 2014, cele mai mari creşteri ale productivităţii s-au remarcat la: floarea soarelui (+200 %),
struguri de vin (+52 %), porumb boabe (+23,5 %) şi sfeclă de zahăr (+14 %), iar cele mai semnificative
scăderi la: rapiţă (-35%) şi grâu (-28 %).
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Raportat la 2014, cele mai mari creşteri de suprafeţe s-au remarcat la: soia boabe (+1104%) şi porumb
boabe (+12,4%), iar cele mai semnificative scăderi la: triticale (-167%), orzoaică primăvară (-70%), rapiţă
pentru ulei (-44%), grâu (-35,6 %) şi cartofi (-21,4%).
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Producția agricolă vegetală înregistrează variații importante de la un an la altul, fiind influenţată într-o
măsură considerabilă de factorii climatici. Principalele culturi care ocupă cele mai mari suprafeţe arabile în
2019 sunt: porumb pentru boabe, grâu şi floarea soarelui etc.

Cele mai productive culturi în 2019 au fost: porumbul boabe, care reprezintă mai mult de jumătate din
producţia totală, detaşându-se considerabil faţă de următoarele culturi: cartofi, grâu, struguri de vin, sfeclă
de zahăr, floarea soarelui, etc.

Sursa: Direcția Agricolă Județeană Alba, feb. 2020

12.3. Sectorul zootehnic
Datorită politicilor agricole de susţinere pe produs: bovine lapte, carne, porcine carne, păsări carne, albine
miere, dar şi datorită programul de sprijinire a sectorului zootehnic (prin subvenţii pentru bovine, ovine şi
caprine, porcine, păsări) oferit de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură, condiţiile de producţie
s-au îmbunătăţit considerabil.
Situaţia efectivelor şi a producţiilor realizate în sectorul zootehnic. în perioada 2014-2019, se prezintă
astfel:
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12.3.1. Efectivele de animale

Tip

U.M.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Bovine
Porcine
Ovine+
caprine
Păsări

capete
capete
capete

64.15
82.772
364.274

63.707
80.583
373.024

67.932
105.868
371.011

70.134
56.421
480.032

76.068
52.795
524.267

76.118
54.386
524.432

capete

2.703.742

2.515.000

2.787.475

3.256.479

4.056.506

4.079.245

Albine

familii

36.006

46.701

49.494

Sectorul avicol este cel mai bine reprezentat, înregistrând o creştere de 51% în perioada 2014-2019, urmat
de ovine şi caprine cu 44%, bovine cu 18,65%. La porcine s-a înregistrat o scădere considerabilă de 34,5%
în perioada precizată, în anul 2016 înregistrându-se cele mai mari valori. Se remarcă creşterea numărului de
familii de albine în perioada 2016-2018 cu 37,5%.
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12.3.2. Producţia animală
Denumire

UM

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Carne total,
din care:
Bovine
Porcine
Ovine
Păsări
Lapte total, din
care:
Lapte de vacă
Lapte de oaie și
capră
Ouă

Tone

61.947

52.335

53.211

68.168

69.171

73.898

Tone
7.950
6.565
6.949
6.770
5.090
4.042
Tone
13.405
6.468
5.329
13.620
13.700
13.287
Tone
1.824
4.412
3.933
3.401
2.576
2.365
Tone
38.768
34.890
37.000
44.377
47.805
54.204
Hl
1.240.150 1.231.586 1.313.362 1.592.000 1.675.500 1.623.500
hl
hl
Mii
buc.

1128000
112150

1120210
111376

1194600
118762

1343000
249000

1400000
275500

1403000
220500

88.500

144.380

153.960

160.600

176.500

180.800

În perioada 2014-2019 observăm creşteri la producţiile totale de carne (+19%) şi ouă (se dublează), în timp
ce la lapte s-a înregistrat o creştere de 31%. De asemenea, producţia de ouă s-a dublat în perioada amintită.

Din categoria carne, cea mai mare creştere s-a înregistrat la cea de pasăre (+40%), urmată de cea de ovine
(+30%), în timp ce la carnea de bovine producţia a scăzut cu aproape 50%.
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La categoria lapte, cantitatea de lapte de oaie şi capră s-a dublat în perioada 2014-2019, iar cel de vacă a
crescut cu 24%.
Avicultura a cunoscut o dezvoltare notabilă în ultimii ani, județul Alba
ocupă o poziţie semnificativă, de remarcat aici fiind prezenţa pe
teritoriul judeţului a liderului pieţei româneşti a cărnii de pasăre,
Transavia.

Fructele de pădure au găsit condiţii favorabile datorită reliefului judeţului nostru. Există două principale
puncte de colectare care aparţin Direcţiei Silvice localizate în Bistra (Munţii Apuseni) şi Sebeş, şi multe
altele particulare, în care fructele de pădure (în special afine,
măceşe, zmeură etc.) sunt sortate, refrigerate şi ambalate în
vederea exportului.

Principalele sectoare agricole dezvoltate din judeţul Alba sunt reprezentate în harta următoare:
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12.4. Hartă sectoare agricole dezvoltate în judeţul Alba pe UAT-uri şi
microregiuni

Notă: Harta a fost întocmită pe baza informaţiilor colectate de la UAT-urile din judeţul Alba şi prelucrate de către
Compartimentul Dezvoltare Economică din cadrul Consiliul judeţean Alba.
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12.5. Mecanizarea agriculturii
O importantă decizie pentru exploataţiile agricole şi pentru societăţile specializate în prestări servicii de
mecanizare o constituie dotarea cu cele mai performante tractoare, combine de recoltat producţia agricolă
vegetală, pluguri, combinatoare, grape cu discuri, maşini de fertilizat chimic şi organic, echipamente de
erbicidat şi tratamente fitosanitare, prese de balotat, echipamente de eliberare a terenului de resturi vegetale,
etc.
Necesitatea existenţei unei game largi de tractoare şi masini agricole este determinată de marea diversitate a
proceselor de muncă specifice fiecărei culturi în parte, de structura culturilor, de marea diversitate a soiurilor,
de categoriile de animale şi rasele de animale aflate în exploataţie, care la rândul lor au cerinţe agrobiologice
specifice.
Situaţia parcului de mașini agricole din judeţ, la sfârşitul anului 2018, se prezintă astfel:

SPECIFICAȚIE
1
Tractoare Total
Pluguri
Remorci Total
Semănători Total
Grape cu discuri
Maşini prelucrat solul
Combine Total
Maşini erbicidat
Cositori
Maşini administrat
Ingrăşăminte
Prese balotat
Maşini combatere
Greble mecanice
Maşini de recoltat
Maşini plantat cartofi
Comb. autoprop.
furaje

din care:

TOTAL
AGRICULTURĂ
2 = 3+4
2

SECTOR
MAJORITAR
PRIVAT

SECTOR
MAJORITAR
DE STAT

3

4

4.276
3.448
2.199
1.615
1.575
912
639
565
389

4.206
3.383
2.149
1.604
1.561
905
639
560
387

70
65
50
11
14
7
0
5
2

386
239
177
128
82
80

378
234
157
128
82
78

8
5
20
0
0
2

56

56

0

Sursa: Direcția Agricolă Județeană Alba, feb. 2020
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12.6. Formele asociative
Deşi avantajele existenței formelor asociative sunt recunoscute în întreaga lume, în prezent sub 1% dintre
fermierii români fac parte dintr-o formă asociativă, comparativ cu Uniunea Europeană, unde media de
organizare este de 34%, în condiţiile în care agricultura rămâne principala sursă de venit din zonele rurale de
la noi din țară.
Odată cu integrarea în Uniunea Europeană, producătorii agricoli nu mai sunt protejaţi de barierele vamale şi
astfel oferta deficitară de produse agricole din România este invadată de oferta agroalimentară europeană,
fapt ce implică o imposibilitate de acoperire a pierderilor prin creşterea preţurilor, în special în anii
preponderent secetoşi. Nivelul scăzut al veniturilor agricultorilor a determinat imposibilitatea controlării
factorilor de influenţă a producţiei agricole, de tipul condiţiilor climatice şi a atacului de boli şi dăunători,
fapt ce a cauzat fluctuaţia producţiei agricole de la un an la altul, rezultatul final fiind o producţie redusă
destinată comercializării şi venituri reduse şi fluctuante pentru agricultori.
În acest context, încurajarea formelor asociative în sectorul agricol
devine o prioritate pentru dezvoltare în România, accentuând beneficiile
cooperării în cadrul unor astfel de forme precum cooperativa agricolă și
grupul de producători care duc la o dezvoltare durabilă a acestui sector
pe plan local, regional, național și european.
Din păcate, există multe dificultăți pentru micii producători de a fi
competitivi pe piață și a accesa piețe mai mari, care să le permită
dezvoltarea, astfel încât principalul obiectiv al asocierii urmărește
viabilizarea economică, urmată de dezvoltarea exploatațiilor (cu efecte
pozitive multiple la nivel socio-economic în mediul rural) partenere.
Asocierea pentru producție, procesare și marketing, sau cel puțin pentru
una din aceste componente, duce la creşterea șanselor de dezvoltare ale
producătorilor, deoarece unește capitalul, forța de muncă, furnizorii și clienții. Dacă aleg să se asocieze,
fermierii pot avea un portofoliu mai mare de furnizori și de clienți, va crește dimensiunea afacerii și, în
acelaşi timp, puterea de negociere devine mai mare. Nu în ultimul rând, formarea membrilor asociației poate
fi îmbunătățită pentru că au de câştigat din experiența celorlalți membri.
Prin relaţiile de asociere şi cooperare se creează o varietate de legaturi care se stabilesc între agricultură şi
alte ramuri ale economiei naţionale, precum şi în interiorul agriculturii, între agenţii economici şi unităţile de
depozitare, prelucrare şi desfacere a produselor agricole.
Avantajele asocierii:
Avantajele grupurilor de producători:
 reducerea costurilor de productăție (de exemplu, prin achiziționarea de utilaje care sunt folosite în comun
de toți membrii);
 exploatarea unor suprafețe de teren care permit aplicarea tehnologiilor moderne, competitive de productie
și de gestiune a deșeurilor, în vederea conformării cu normele de protecție a mediului și de conservare a
biodiversității de care suntem obligați să ținem cont ca membri ai UE;
 posibilitatea planificării și modificării producției conform cererii cantitative și calitative de pe piață;
 accesul mai usor la fondurile europene și la contractarea creditelor bancare;
 facilitarea comunicării între fermieri, precum și între reprezentanții lor și instituțiile guvernamentale
(asociația reprezintă un for de discuții, de schimburi de opinii, de soluționare a unor probleme dintre
membri, oferă posibilități de întrajutorare și accesare de informații, iar reprezentanții asociațiilor sunt un
partener pertinent de dialog cu MADR, în elaborarea deciziilor care privesc producătorii agricoli și
interesele acestora);
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creșterea capacității de negociere, în vederea obținerii unor prețuri mai bune atât la cumpararea în comun
a materiilor prime necesare producției, cât și la valorificarea produselor, prin ofertarea unor cantități mai
mari, în condiții de calitate ridicată;
 promovarea mai eficientă a producției, atât pe piața internă, cât și pe cea externă.


În condițiile mediului puternic concurențial, aceste aspecte, cărora le pot fi adăugate și altele, pot duce la
creșterea veniturilor producătorilor agricoli și la conștientizarea de către ei a responsabilităților pe care le au
ca factori cu drepturi și obligații pe piață.
Avantajele cooperativelor agricole:
 caracterul democratic al mecanismelor de funcționare, care au la bază principiile cooperatiste moderne;
 posibilitatea înființării lor și de către persoane care dispun de un capital mic;
 facilitățile fiscale acordate de stat: scutirea de la plata impozitului agricol pentru primii cinci ani de la
constituire, accesul la subvenții, la fondurile publice și la fonduri externe prevăzute în programul de
susținere a agriculturii României, scutirea de la plata taxelor vamale pentru importurile de tractoare,
mașini și utilaje agricole sau echipamente de irigat, recunoașterea și asimilarea cooperativelor agricole de
către MADR ca grupuri de producători, pentru a beneficia de toate drepturile prevăzute de legislația în
vigoare, contribuția la dezvoltarea rurală, prin crearea de noi locuri de muncă, și angajarea tinerilor într-o
formă de activitate organizată.
Avantajele asociațiilor:
Economice:
 posibilitatea de negociere a unui preț mai bun al produselor;
 degrevarea producătorului de responsabilitatea vânzării;
 un branding și un marketing mai bun al produselor;
 posibilitatea de negociere a unui preț mai mic al inputurilor (costuri mai reduse);
 extinderea producției și capitalizarea membrilor;
 creșterea standardului de viață al membrilor;
 accesul membrilor la informație, inovație, proiecte de colaborare;
 oferirea de servicii diverse către membri (servicii tehnice, de informare și consultanță);
 posibilitatea investițiilor în infrastructuri de depozitare sau procesare;
 trecerea de la vânzarea produselor agricole neprocesate la cele cu valoare adaugată;
 punerea în valoare a resurselor locale și crearea de produse locale;
 apropierea de consumator (pot fi inițiate lanțuri scurte de distriburie);
 îmbunătățirea accesului produselor locale la consumator;
 vânzarea prin intermediul marilor retaileri, târguri, magazine (asociația crește astfel puterea de negociere
a membrilor);
 accesarea mai ușoară a fondurilor europene;
 o gestiune mai bună a riscurilor în agricultură (de exemplu, prin crearea unor fonduri mutuale);
 realizarea parteneriatelor benefice pentru membri (de exemplu, parteneriate cu institute de învățâmant,
pentru transferul de inovație);
 crearea locurilor de muncă permanente și sezoniere.
Sociale:
 creșterea capitalului social (se reface sentimentul de comunitate);
 comunicarea și sprijinul între membri lor.

Politice:
 formarea liderilor în agricultură (aceștia reprezintă interesele fermierilor);
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preluarea unei părți din atribuțiile statutului (de exemplu, control-performanță), reechilibrând balanța de
putere dintre stat și fermieri.

Cadrul legislativ prezintă diferite forme de asociere, începând cu cele simple, pănă la constituirea de societăţi
agricole. În funcţie de condiţii, de dorințele proprietarilor de teren, există mai multe posibilităţi din care
aceştia pot să aleagă forma de asociere care li se pare cea mai convenabilă. Conform legislaţiei în vigoare, în
agricultură există următoarele forme de asociere:




societăţi agricole şi alte forme de asociere în agricultură (Legea nr. 36/1991 privind societăţile
agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare);
asociaţii (OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată prin Legea nr. 246/2005, cu
modificările şi completările ulterioare);
cooperative agricole (Legea nr. 566/2004 privind cooperaţia agricolă, cu modificările şi completările
ulterioare).

Asocierea în scopul unei mai bune reprezentări în faţa autorităţilor este o practică şi în agricultura
românească, astfel există numeroase forme de asociere, atât pe activităţi şi ramuri specifice, cât şi la nivel
judeţean, regional şi naţional. Uniunea Europeană finanţează preponderent formele asociative, constituirea
lor fiind importantă în accesarea fondurilor europene pentru modernizarea lor şi pentru realizarea unei
producţii animaliere cantitative şi calitative.
Obiectivele tuturor asociaţiilor profesionale sunt, în general, comune: promovarea domeniului, reprezentarea
intereselor membrilor, activităţile de lobby, negocierea politicilor publice din agricultură cu autorităţile,
participarea la elaborarea strategiilor şi legislaţiei în domeniu, reprezentarea în plan intern şi extern etc.
Complementar, organizaţiile mari îşi informează membrii despre evoluţia pieţei, organizează evenimente şi
participă la târguri şi expoziţii de profil, oferă membrilor susţinere logistică, editează reviste sau chiar oferă
consiliere pentru accesarea de subvenţii şi finanţări.

12.6.1. Nivel naţional
Cele mai reprezentative sunt asociaţiile şi federaţiile naţionale, care au o reprezentare relevantă în teritoriu şi
care devin parteneri de dialog ai autorităţilor. Menţionăm aici:
















LAPAR – Liga Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România
FNPAR – Federaţia Naţională a Producătorilor Agricoli din România,
Federaţia Naţională a producătorilor din agricultură, industria alimentară și servicii conexe
din România PROAGRO
AGROSTAR - Federaţia Naţională a Sindicatelor din Agricultură, Alimentaţie, Tutun,
Domenii şi Servicii Conexe
APRIL - Asociaţia Patronală Română din Industria Laptelui
ASIAR - Asociatia Specialistilor din Industria Alimentara din Romania
Federaţia Patronală Română din Industria Alimentară ROMALIMENTA
Patronatul Român din Industria de Morărit şi Panificaţie — ROMPAN
Patronatul Naţional al Viei şi Vinului — PNVV
Patronatul Societăţilor Independente Producătoare de Bere – PSIPBR
Patronatul Zahărului din România — PZR
Uniunea Crescătorilor de Păsări din România — UCPR
Patronatul Român al Cărnii de Porc – APCPR
Asociaţia Crescătorilor de Albine din România – ACAR
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APNFL – Asociaţia Profesională Naţională Legume-Fructe,
ACEBOP – Asociaţia Crescătorilor şi Exportatorilor de Bovine, Ovine şi Porcine din România,
Federaţia Crescătorilor de Taurine,
APCPR – Asociaţia Producătorilor de Carne de Porc din România,
AISR - Alianţa Industriei Seminţelor din România
Federația Patronatelor Agricole din România
COMPIROM - Confederația Patronală din Industrie, Agricultură, Construcții și Servicii din
România
ARC - Asociaţia Română a Cărnii
APAR – Asociaţia pentru Promovarea Alimentului Românesc
Asociația Română pentru Agricultură Durabilă
Asociația EcoR Partener
Federaţia Producătorilor de Produse Tradiţionale din România

În domeniul agriculturii ecologice:
 Asociatia Operatorilor din Agricultura Ecologică BIO ROMANIA,
 Federația Națională a Agriculturii Ecologice,
 Asociația Bioagricultorilor din România BIOTERRA
 Asociaţia Bioavicultorilor din România – BIOAVIROM
 Asociația Romană De Bioagricultura Aplicativa - Ferma Ecologica Familială
 Asociația Bioagricultorilor din Moldova,,BIOMOLD”
 Asociația Proecologic Sistem

12.6.2. Nivel local
Formele asociative constituite în judeţul Alba, pe sectoare şi domenii, sunt:
În sectorul zootehnic:
- Asociația județeană a crescătorilor de bovine
- Asociația crescătorilor de ovine din judeţul Alba
- Asociația crescătorilor de suine
- Asociația crescătorilor de albine din România, filial judeţeană Alba
În sectorul vegetal:
- Uniunea județeană a producătorilor agricoli

În sectorul horticol:
- Asociația Țara Vinului
- Filiala Judeţeană Alba a Asociației Amicii Rozelor din România
În domeniul alimentar:
- Asociația producătorilor de produse tradiționale și ecologice Alba Transilvania
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12.7. Cooperative agricole
În judeţul Alba există 19 cooperative agricole conform situaţiei prezentate mai jos:
Nr.crt

Denumire

1

Cooperativa agricolă
“MIORIŢA AIUDEANĂ
”

Aiud, Str.
Moţilor, nr. 82

Presedinte:
Hălălai Ioan

Activităţi comerciale
producatoare de bunuri şi
servicii în agricultură

Gradul II

2

Cooperativa agricolă
“ APICOLA OBREJA”

Lancrăm, Str.
Veche nr. 101,
Mun. Sebeş

Preşedinte:
Popescu Ioan

Producţie, procesare
servicii în agricultură

Gradul II

3

Cooperativa agricolă
“PEPINIERA AIUD”
Cooperativa Agricolă
Roşia Montană

Gârbova

Presedinte:
Florea Adrian
Președinte:
Jurca Adrian

Cultivarea plantelor pentru
înmulţire
Creşterea altor animale
(apicultura)

Gradul II

5

Adresa

Roşia Montană,
sat Corna, nr.
640 A

Persoană de
contact

Profil

Grad

Gradul II

6

Cooperativa Agricolă
Mureş-Arieş

Ocna Mureş ,
str. Axente
Sever, nr.7A

Președinte:
Gasca Filimon

Achiziții de materiale și
mijloace tehnice necesare
producției și vânzării

Gradul II

7

Cooperativa Agricolă
Miorița Oacheșă

Săsciori, nr. 389

Președinte:
Dan Nicolae

Activităţi auxiliare creșterii
animalelor

Gradul II

8

Cooperativa Agricolă
Laz-Căpâlna

Săsciori, nr. 389

Președinte:
Dan Nicolae

Activităţi auxiliare creșterii
animalelor

Gradul II

9

Cooperativa Agricolă
Ferma Moțul

Sohodol, nr. 1

Președinte:
Claudiu Jeflea

Gradul II

10

Cooperativa Agricolă
Arieșul Apuseni

Câmpeni, str.
Horea, nr. 15

Președinte:
Marc Petrișor
Felicia

Activități identificare
animale, creșterea
animalelor, valorificarea
produselor de origine
animală
Identificare animale,
reproducție, întreținere și
exploatare pajiști montane,
comercializare și transport
animale vii

11

Cooperativa Agricolă
APULUM Kronstadt –
Alba Iulia

Alba Iulia, str.
Coasta Curată,
nr. 1

Președinte:
Florea Florin

Producţie, procesare,
comercializare, depozitare
şi servicii în agricultură

Gradul II

12

Cooperativa Agricolă
Gârboveana Lact

Gârbova de Jos,
Str. Moviliței,
nr. 68

Președinte:
Moga Tarfin

Gradul II

13

Cooperativa Agricolă
a Crescătorilor de
Bovine Roşia
Montană
Cooperativa Agricolă
Bovis Alba
Transilvania

Roşia Montană,
Gârda
Bărbulești, nr.
1072
Alba Iulia, str.
Al. I. Cuza, Nr.
2B

Președinte:
Boia Lucian
Ambrozie

Activități identificare
animale, creșterea
animalelor, valorificarea
produselor de origine
animală şi ameliorarea
raselor
Creșterea bovinelor de
lapte și carne și
comercializarea produselor
animale
Comert cu ridicata a
produselor lactate,
ouălelor, uleiurilor și
grăsimilor comestibile

14

Președinte:
Moldovan
Radu
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Gradul II

Gradul II

Gradul II

15

Cooperativa Agricolă
Fermierii Vadul
Moților

Vadul Moților,
nr. 2

Președinte:
Bodea Cornel

Creșterea animalelor și
valorificarea produselor de
origine animală

Gradul II

16

Cooperativa Agricolă
Miorița de Feneșasa

Zlatna, sat.
Feneș, nr. 339

Președinte:
Achim Toma

Gradul II

17

Cooperativa Agricolă
Radu Vingard

Spring, sat
Vingard, nr 102

Președinte:
Radu
Alexandru

18

Cooperativa Agricolă
Apuseni Tradiţie

Cîmpeni, sat
Valea Bistrei,
nr. 34A

Bobariu Mihail

Producţie, procesare,
comercializare,
transporturi şi servicii în
agricultură
Producţie, procesare,
comercializare,
transporturi şi servicii în
agricultură
Producţie, procesare,
comercializare,
transporturi şi servicii în
agricultură

19

Cooperativa Agricolă
Poiana Sohodol

Sohodol nr. 721

Nariţa Cătălin
Gheorghe

Producţie, procesare,
comercializare,
transporturi şi servicii în
agricultură

Gradul II

Gradul II

Gradul II

Sursa: Direcția Agricolă Județeană Alba, feb. 2020

12.8. Grupuri de producători - anul 2020
Un alt mod de organizare în forme asociative este constituirea şi recunoaşterea grupurilor de producători.
Astfel, în judeţ este recunoscut de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale un singur grup de
producători din categoria produselor lactate.
Nr.
Crt.
1

Grupul de
recunoaştere
Bovis Alba Transilvania
Cooperativă Agricolă

Sediu/Persoană
de contact

Nr. aviz de
recunoaştere

Grupa de produse pt. care a
obţinut recunoaşterea

Mun. Alba Iulia, str.
Petru Dobra, nr. 11
jud. Alba
Moldovan Radu

243/04.09.2018

lapte și produse lactate

12.9. Spaţii depozitare autorizate
Pentru a stabiliza pieţele şi a asigura un nivel de viaţă echitabil populaţiei care activează în domeniul
agricol, sunt necesare măsuri legate de depozitarea în condiţii conform regulamentelor europene a
produselor agricole. În acest sens, în anul 2019 în judeţul Alba au existat 101 operatori economici ce deţin
spaţii autorizate de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru depozitarea produselor
agricole, cu o capacitate totală autorizată de 224.967 tone, din care 118.920 tone reprezintă capacitate siloz
şi 106.047 tone reprezintă capacitate magazie.
Sursa: https://www.madr.ro/lista-spatii-autorizate-pentru-depozitarea-produselor-agricole.html
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12.10. Produse tradiţionale atestate
Conform ghidului de bune practici în atestare
emis de MADR, produsul tradiţional este un
produs alimentar fabricat pe teritoriul național și
pentru care se utilizează materii prime locale,
care nu are în compoziția sa aditivi alimentari,
prezintă o rețetă tradițională, un mod de
producție și/sau de prelucrare, inclusiv un
procedeu tehnologic tradițional, și se distinge de
alte produse asemănătoare.
Actele normative care stabilesc condiţiile şi
criteriile de eligibilitate pentru atestarea
produselor tradiţionale sunt:
1. Ordinul MADR 724/2013 privind atestarea produselor tradiţionale, publicat în Monitorul Oficial
din 11 noiembrie,
2. Ordinul nr.394/2014 privind atestarea produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate
româneşti
Producătorii care vor să obţină eticheta de produs tradiţional şi implicit să figureze în
Registrul Naţional al Produselor Tradiţionale (RNPT) trebuie să depună o cerere la
Direcţia Județeană Agricolă și să aştepte ca inspectorii să verifice întreg procesul de
producţie, apoi să trimită toată documentaţia la MADR. În acest sens, pentru a verifica
tot ceea ce înseamnă trasabilitatea produsului, respectiv materie primă, procesare și
respectare rețetă, controalele sunt efectuate nu doar de către Ministerul Agriculturii, ci
și de alte instituții implicate, respectiv Ministerul Sănătății, ANPC și ANSVSA.
În prezent, în România şapte produse românești protejate în UE sunt înregistrate ca Indicaţie Geografică
Protejată (IGP) şi respectiv Denumire de Origine Protejată (D.O.P.):
Indicație Geografică Protejată
(I.G.P.)

Magiun de prune de Topoloveni
Salam de Sibiu
Novac afumat din Țara Bârsei
Scrumbie de Dunăre afumată
Cârnaţi de Pleşcoi
Telemea de Sibiu

Denumire de Origine Protejată
(D.O.P.)

Telemea de Ibăneşti

În total, la nivelul UE, sunt înregistrate 1.440 de produse protejate. Indicația Geografică Protejată (IGP) și
Denumirea de Origine Controlată (DOC) oferă protecție comercială produselor cărora li se conferă acest
titlu, pe piața UE și pe piețele cu care Uniunea Europeană încheie tratate comerciale și de liber schimb, în
urma negocierilor. Astfel, niciun alt produs care este realizat în afara zonei geografice invocate nu poate
purta denumirea respectivă pe piață.
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Aşa cum reiese din datele MADR din aprilie 2018, în România existau 611 produse atestate, judeţul Alba
fiind situat pe locul trei, după Braşov şi Maramureş. 19 judeţe nu deţineau niciun produs atestat: Bacău,
Bistriţa Năsăud, Brăila, Caraş-Severin, Călăraşi, Constanţa, Dâmboviţa, Dolj, Giurgiu, Gorj, Harghita,
Hunedoara, Iaşi, Mehedinţi, Teleorman, Timiş, Vaslui, Vrancea, Ilfov.

Sursa: https://www.lumeasatului.ro/articole-revista/actualitate/4746-cate-produse-traditionale-are-romania.html
În România, în luna februarie 2019 erau 661
de produse tradiţionale atestate. În urma
prelucrării datelor înscrise în Registrul
Naţional al Produselor Atestate între anii
2014-2019* (*feb), se observă o scădere de
75% a numărului de atestări produse
raportată la vârful înregistrat în 2014, doar în
2018 s-a remarcat o tendinţă de uşoară
creştere.
Acest lucru se datorează în principal
birocraţiei excesive, criterii de atestare
impuse de noua legislaţie fiind destul de
riguroase. Şi pentru că ne aflăm în era
digitalizării, inclusiv agricultura beneficiază
de tehnologii performante care o pun în evidenţă, în acest caz prin intermediul Catalogului Produselor
Alimentare Certificate (CPAC).
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La începutul lunii noiembrie 2018 a fost lansată aplicația CPAC (Catalogul Produselor Alimentare
Certificate) dezvoltată de Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale în parteneriat cu Ministerul
Agriculturii și Dezvoltării Rurale care face legătura directă dintre producătorii autentici de produse româneşti
şi consumatori.
Prin intermediul aplicației, Agenția promovează și sprijină consumul produselor omologate la nivel național
(produse tradiționale, montane, cu rețetă consacrată) și la nivel european (produse cu denumire de origine
protejată – DOP sau cu indicație geografică protejată – IGP). Astfel, utilizatorii pot verifica autenticitatea
produselor, pot consulta detalii referitoare la producător și la rețetele utilizate și producatorii români pot
transmite solicitări de atestare a unor noi produse, îşi vor putea vizualiza cererile transmise (impreună cu
toate documentele anexate), pot transmite spre validare solicitările (împreună cu documentele anexate), iar
angajaţii din cadrul Direcţiilor Agricole Judeţene (DAJ) pot vizualiza şi descărca toate documentele aferente
solicitărilor primite.
CPAC cuprinde: lista cu toate produsele atestate, detalii produs (descriere, locaţie, denumire, tip atestat,
categorie produs), vizualizare pe hartă GPS a tuturor producătorilor de produse alimentare atestate
(Tradiţional, DOP, IGP, STG, Reţetă Consacrată etc.), cu posibilitate de accesare şi contact direct din
aplicaţie, vizualizare detalii despre producători (telefon, adresă sediu social şi punct lucru, listă atestate),
căutare în lista de atestate a producătorilor după diverse criterii, filtrare produse într-un anumit judeţ sau pe o
anumită rază, în funcţie de tipul atestatului şi categoria de produs, citire QR Code de pe orice etichetă pentru
aflare detalii produs.
Sursa: https://cpac.afir.info/
Conform acestui Catalog, în România, în luna martie 2020 erau 469 de produse înregistrate şi 1427 de
produse atestate. În judeţul Alba există 45 produse tradiţionale atestate, aparţinând unui număr de 13
producători, unii dintre aceştia obţinând certificatele de atestare din 2014.

12.10.1. Lista produselor tradiţionale atestate din judeţul Alba în martie 2020
Nr.
Crt.

An
Atestat

Denumire
Produs

Denumire
Producător

Sediu Social
Producător

1

2015

Produse lactate
Caș "Cami" de La Loman Cindea Ioan "Cami" Î.I.

2

2015

Caș Montana dulce

3

2015

Caș Montana sărat

4

2015

Telemea Montana

5

2017

Telemea de Nicolae
Ciobanul

Vlad Nicolae "Vințu de
Jos" P.F.A.

Vințu de Jos

6.

2019

Caşcaval Moţesc
“Cămara Moţului”

Cămara Moţului S.R.L.

Horea, sat Horea

Montana Cad S.R.L.

Produse de panificaţie şi patiserie
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Loman, comuna
Săsciori

Ponor

1.

2014

Pită (Pâine) pe vatră
Bătută de Sântimbru

2.

2014

3.

2014

4.

2014

Pită neagră (Integrală)
de Sântimbru
Pită (Pâine) împletită în
Tavă de Sântimbru
Pupuri de Sântimbru

5.
6.

2014
2014

Colac de Sântimbru
Colăcuţ cu Miere de
Sântimbru

7.

2014

Baton cu Miere de
Sântimbru

8.

2014

9.

2014

Pită (Pâine) Crestată de
Sântimbru
Pită (Pâine) Bătută în
Tavă de Sântimbru

10.

2015

Pâine Crestată
Petreştipan

11.

2015

Pîine Bătută Petreştipan

12.

2015

Pâine de casă Botezan

13.

2015

Pâine Bătută de Coajă
Botezan

14.

2015

Colac Casă Tăușan

15.

2015

Prăjitură țărănească
Tâușan

16.

2015

17.

2015

Plăcintă cu Brânză în Foi
Tăușan
Chec de casă Tăușan

18.

2015

Lichiu cu Ceapă Tăușan

19.

2015

20.

2015

Scovardă cu Brânză
Tăușan
Pâine Bătută pe vatră
Giurgiu

21.

2015

22.

2015

23.

2015

Matias S.R.L.

Sântimbru

Rolopan S.R.L.

Sebeş, localitatea
Petreşti

Botezan S.R.L.

Ocna Mureș

George&Meri S.R.L.

Sebeș

Giurgiu Gheorghe
P.F.A.

Ighiu, comuna Ighiu

Doribia Star S.R.L.

Alba Iulia

Pâine Rotundă pe vatră
Giurgiu
Pâine pe vatră "Doribia"
de La Miceşti
Pâine pe vatră Bătută
"Doribia" de La Miceşti

Produse din carne
1.

2014

Cârnați afumați Moțul

2.

2014

Ciolan afumat Moțul

3.

2014

Jambon afumat Moțul

4.

2014

Slănină afumată Moțul
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5.

2014

6.

2014

7.

2016

8.

2016

1.

2015

2.

2015

3.

2015

4.

2016

5.

2016

6.

2016

7.

2016

8.

2020

Mușchiuleț afumat
Moțul

Compil Moțu S.R.L.

Vadu Moților, satul
Necșești

Bîrsan Dumitru
"Magazin Mixt" P.F.A.

Mărtinie, comuna
Şugag

Costiță afumată Moțul
Păstrăv în Ulei de La
Mitică
Păstrăv în Sos de La
Mitică

Produse din legume -fructe
Sirop din Muguri de
Brad "Cămara Moțului"
Sirop de Păpădie
"Cămara Moțului"
Sirop de Soc "Cămara
Moțului"
Dulceață de Afine
"Cămara Moțului"

Cămara Moţului S.R.L.

Horea, sat Horea

Sirop de Afine Presat La
Rece "Cămara Moțului"
Sirop de Zmeură presat
la rece "Cămara
Moțului"
Dulceață de Zmeură
"Cămara Moțului"
Zacuscă de ghebe*
(în curs de autorizare)

Situaţia numărului de produse tradiționale atestate de către un producător vă este prezentată mai jos:
 9 produse - domeniul panificaţiei (Matias SRL),
 8 produse – domeniul legume/fructe, respectiv dulceţuri, siropuri şi zacuscă (Cămara Moţului SRL),
 6 produse - domeniul prelucrării cărnii şi al patiseriei şi panificaţiei (Compil Moţu SRL şi George &
Meri SRL),
 3 produse - domeniul produselor lactate (Montana Cad SRL),
 2 produse - domeniul panificaţiei, cinci societăţi (Rolopan SRL, Botezan SRL, Doribia Star SRL şi
Giurgiu Gheorghe PFA) şi una din domeniul prelucrării cărnii, respectiv peşte (Bîrsan Dumitru
"Magazin Mixt" PFA),
 1 produs – domeniul lactate (Cîndea Ioan "Cami" Î.I. şi Vlad Nicolae "Vințu de Jos" PFA).
Domeniul

Nr. produse
atestate

Nr. producători
atestaţi

Produse de panificație și
patiserie
Produse din legume/fructe
Produse din carne
Produse lactate

23

6

8
8
6

1
2
4
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Toate acestea sunt prezente la festivaluri și târguri judeţene, naționale, dar și internaţionale, unde
producătorii se întâlnesc față în față cu clienții și reușesc astfel să promoveze tradiţiile culinare din zona de
unde provin dar şi calitatea certificată de eticheta de produs tradiţional atestat.
La categoria băuturi, în judeţul Alba sunt înregistrate în CPAC 9 produse, care cuprind atât produse cu
Indicatie Geografică (IG) - Vinars Târnave, cât şi vinuri cu denumire de soi Varietal (8 produse). Acestea din
urmă provin cu precădere din Podgoria Târnave (Cramele Jidvei), Podgoria Aiud (Ciumbrud), zonă viticolă
recunoscută, cu o îndelungată tradiţie în cultivarea strugurilor şi nu în ultimul rând din Podgoria Alba Iulia
(Crama Ţelna).
Vin cu denumire de soi Varietal

Cramele Jidvei

Jidvei

Crama Ţelna

Ţelna

Domeniul Ciumbrud
Pivniţa Savu
Pivniţa Sallai
Crama Plebanos
Crama Papp Peter

Aiud- Ciumbrud

Indicație Geografică(I.G.)

Vinars Târnave

Aiud

Pivniţa Takacs

12.11 Cadastrul - Informaţii generale
Cadastrul este un sistem complex şi dinamic de evidenţă tehnică, economică şi juridică a resurselor, ce
constituie baza gestionării tuturor bunurilor imobiliare (pământ, ape, păduri, construcţii etc.) care stă la baza
dezvoltării durabile şi a protecţiei mediului.
Evidenţa resurselor, prin programul de cadastru, a devenit o necesitate determinată de procesul tehnologic
extraordinar al societăţii umane contemporane, de schimbările sociale, economice şi politice deosebite care
au loc, de fenomenul globalizării, toate cu implicaţii asupra mediului înconjurător.
Programul Național de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023 (PNCCF) este reglementat de Legea nr.
7/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi de HG nr. 294/2015.
Programul național de cadastru și carte funciară se desfășoară în perioada 2015-2023 și are ca obiectiv
înregistrarea sistematică a imobilelor în UAT-urile situate în mediul urban și rural.
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Scopul PNCCF




înregistrarea gratuită a tuturor proprietăților din România în sistemul integrat de cadastru şi carte
funciară
realizarea planului cadastral
deschiderea cărților funciare la nivelul tuturor unităților administrativ-teritoriale

Beneficiile implementării PNCCF:
•
•
•
•
•

realizarea unui inventar complet al proprietăților imobiliare
siguranța circuitului civil al proprietăților imobiliare
clarificarea regimului juridic al proprietăților imobiliare publice și private
finalizarea înregistrării terenurilor agricole (2020), pentru a se asigura implementarea schemelor de
plăți în agricultură
deschiderea gratuită a cărților funciare pentru toate proprietățile din România (2023)

PNCCF se finanțează din:
 Veniturile proprii ale ANCPI
 Fonduri externe nerambursabile (POR 2014-2020, Axa 11)
 Bugetele locale ale primăriilor
PNCCF se derulează la nivelul întregului UAT sau la nivel de sector cadastral, astfel:
 prin lucrări contractate de către ANCPI/primării, care asigură derularea lucrărilor:
o la nivelul întregului UAT
o la nivelul sectorului cadastral extravilan, care poate cuprinde și proprietăți din intravilan, prin
finanțarea de către ANCPI a primăriilor care contractează astfel de lucrări de înregistrare
sistematică
 prin finanțare din fonduri externe nerambursabile, prin proiectul major inclus în Axa prioritară 11
din POR 2014-2020, denumit “Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în
cadastru şi cartea funciară”, aprobat de Comisia Europeană în anul 2018 și implementat de ANCPI în
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parteneriat cu instituțiile subordonate, care va asigura înregistrarea gratuită pentru cetățeni în sistemul
integrat de cadastru și carte funciară a tuturor proprietăților din 660 UAT -uri din mediul rural cu o
suprafață totală de 5.758.314 ha.

Stadiul PNCCF
Din totalul de 3.181 UAT-uri din România, până la data de 30.10.2020 au fost finalizate lucrări de
înregistrare sistematică în 96 UAT-uri în integralitate, precum și în sectoare cadastrale, cu o suprafață totală
aferentă de 2.387.007,96 ha. În anul 2020 au fost finalizate lucrări de înregistrare sistematică în17 UAT-uri
în integralitate, precum și în sectoare cadastrale, cu o suprafață totală aferentă de 608.466,71 ha.
La data de 30.10.2020 erau în derulare lucrări de înregistrare sistematică în 2.004 UAT-uri, cu o suprafață
estimată de 4.626.441,45 ha.

Finanțarea multianuală de către ANCPI a lucrărilor de înregistrare sistematică contractate de UAT-uri la
nivelul sectorului cadastral, precum și contractarea și monitorizarea continuă a lucrărilor derulate la nivelul
întregului UAT, a contribuit la sprijinirea agriculturii, infrastructurii și economiei în general.
Această contribuție este semnificativă, deoarece primăriile au obligația să includă în sectoarele cadastrale ce
fac obiectul înregistrării sistematice:
 terenuri agricole care fac obiectul plăților prin APIA;
 terenuri care fac obiectul proiectelor de infrastructură de interes național (autostrăzi, rețele electrice –
stâlpi LEA, rețele de transport gaz etc.).
Vă prezentăm mai jos lista unităţilor administrativ-teritoriale din mediul rural al judeţului Alba care au
demarat sau au finalizat lucrările de înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale conform art. 11 alin. (1)
Legea 7/1996, beneficiind de finanţare din fonduri europene structurale şi de investiţii, în cadrul Axei
prioritare 11 a Programului Operaţional Regional 2014-2020.
Din totalul UAT-urilor (67), 6 UAT-uri au finalizat cadastrarea (cf. listei de mai jos), celelalte sunt în curs de
cadastrare şi sunt distribuite astfel: 15 UAT-uri în Zona Mureşului, 20 UAT-uri în Zona Munţilor Apuseni, 13
UAT-uri în Zona Podişul Secaşelor şi Valea Cugirului şi 10 UAT-uri în Zona Târnavelor.
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Zona Mureşului

Zona Munţilor
Apuseni

Zona Pod. Secaşelor
şi Valea Cugirului

Zona Târnavelor

Berghin

Albac

Blandiana

Bucerdea Grânoasă

Cricău

Almaşu Mare

Câlnic

Cenade

Fărău

Arieşeni

Ceru Băcăinţi

Cergău

Galda de Jos

Avram Iancu

Cut

Cetatea de Baltă

Hopârta

Bistra

Doştat

Crăciunelu de Jos

Ighiu**

Bucium

Gârbova

Jidvei

Livezile

Ciuruleasa

Ohaba

Lopadea Nouă

Lunca Mureşului

Gârda de Sus

Pianu

Sâncel

Meteş

Întregalde

Roşia de Secaş

Şona

Mihalţ

Mogoş

Săliştea

Valea Lungă

Miraslău

Lupşa

Săsciori

Noşlac

Ocoliş

Şibot

Râmeţ

Poiana Vadului*

Şugag

Rădeşti**

Ponor

Daia Română finalizat

Rimetea

Poşaga

Şpring - finalizat

Stremţ

Roşia Montană

Unirea

Sălciua

Ciugud - finalizat
Sântimbru finalizat

Vinţu de Jos finalizat

Scărişoara
Sohodol
Vadu Moţilor
Vidra
Horea - finalizat

* Contractat UAT integral
** Înregistrat integral
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Lucrări finalizate

Sursa: www.ancpi.ro

136

13. Susținerea și promovarea spațiului rural

13.1. Infrastructura de sprijin pentru mediul rural
Clustere


mAgro - ”Digital Innovation HUB” în domeniul
creșterii
animalelor



Agrofood Regional Cluster



Agro Transilvania Cluster – Agro-Food-Ind Napoca

Centre de cercetare științifică


Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Blaj

13.1.1. Asociații și instituții de sprijin pentru agricultură şi dezvoltare rurală
a.

Dezvoltarea mediului de afaceri
 Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Alba
 Oficiul Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Alba
 Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Alba –Blaj
 Asociaţia Patronală Munţii Apuseni
 Asociaţia Naţională de Turism Rural Ecologic şi Cultural, filiala Alba

b.

Finanţări
 Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Alba
 Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale
 Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 7 Centru Alba Iulia
 Oficiul Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale

c. Grupuri de acţiune locală

 Grupul de Acţiune Locală Asociaţia Ţara Secaşelor Alba-Sibiu
 Grupul de Acţiune Locală Munţii Metaliferi, Trascău şi Muntele Mare
 Grupul de Acţiune Locală Valea Mureşului - Valea Ampoiului
 Grupul de Acţiune Locală Pe Mureş şi Pe Târnave
 Grupul de Acţiune Locală Drumul Iancului
 Grupul de Acţiune Locală Arieşul Mare

 FLAG Bazinul Mureșului, Secașelor și a afluenților acestora
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d. Asociaţii profesionale

 Asociația Judeţeană a Crescătorilor de Bovine Alba
 Asociaţia Crescătorilor de Ovine din judeţul Alba
 Asociația Producătorilor de Produse Tradiţionale, Ecologice şi de Casă ,,Alba Transilvania”
 Asociaţia Ţara Vinului
 Asociația Amicii rozelor, filiala judeţeană Alba
 Asociația Crescătorilor de Albine din România, filiala judeţeană Alba
 Asociația Crescătorilor de Suine din judeţul Alba
 Uniunea Judeţeană a Producătorilor Agricoli Alba
e. Dezvoltarea durabilă comunitară
 Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Durabilă Alba Iulia – AIDA
 Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba de Jos
 Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Blaj-Alba
 Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Apa Alba
 Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Salubris Alba
 Asociația de Dezvoltare Socio-Economică Alba
 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Munţii Şureanu”
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Moții, Țara de Piatră”

13.1.2. Instituţii financiar-bancare





















Alpha Bank
Agricover Credit IFN
Banca Comercială Română
Banca Românească
Banca Transilvania
BRD Groupe Societe Generale:
CEC Bank
Crédit Agricole Romania
Credit Europe Bank
First Bank
Garanti Bank
Idea Bank
ING Bank
Libra Internet Bank
OTP Bank
Patria Bank
Raiffeisen Bank
UniCredit Bank

Fondul Național pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii
Fondul de Garantare a Creditului Rural

138

V. Analiza SWOT a situaţiei mediului rural din judeţul Alba
Puncte tari

Puncte slabe

1. Așezare geografică și accesibilitate
 Poziționare geografică avantajoasă
 Posibilități de accesare rutieră din și spre toate
regiunile țării (DN, autostrazi)
 Accesibilitate feroviară electrificată dezvoltată
 Accesibilitate la transport aerian (Cluj Napoca,
Sibiu, Tg. Mureș)

1. Demografie şi forţă de muncă
 Scăderea populației şi accentuarea
fenomenului de îmbătrânire a populaţiei
rurale
 Migraţia externă şi internă a populaţiei active
rurale, inclusiv a familiilor acestora
 Oferte de locuri de muncă reduse şi
neatractive ca remuneraţie în mediul rural

2. Infrastructura si utilități publice
 Rețea rutieră și de transport dezvoltată
 Rețele de apă potabilă și canalizare funcționale
(în execuție)
 Rețele de alimentare cu energie electrică și
gaze naturale funcționale
 Rețea de comunicații bine dezvoltată
 Terenuri disponibile pentru investiții în mediul
rural
 Infrastructura educațională, socială, culturală și
sportivă funcționale
3. Resurse naturale
 Resurse naturale importante, variate și
calitative
 Potențial hidroenergetic ridicat al râurilor din
județ
 Prelucrarea lemnului primară și superioară
 Disponibilitatea resurselor naturale
neregenerabile
 Relief carstic al județului variat
4. Mediu
 Cursuri de apă nepoluate și numeroase
 Suprafețe considerabile de păduri și vegetație
forestieră
 Rezervații naturale bine administrate și
gestionate
5. Turism
 Resurse turistice naturale și antropice
 Rezervații naturale de interes național, local,
monumente ale naturii, zone protejate, Parcul
Natural Apuseni
 Condiții pentru activități montane
 Patrimoniu istoric și cultural valoros
 Conservarea tradițiilor, datini și obiceiuri
folclorice (manifestări culturale, folclorice și
festivaluri)
 Evenimente turistice, culturale

2. Infrastructură și servicii publice
Cu precădere în zona montană
 Stare tehnică ce necesită modernizări a
drumurilor naţionale, județene și comunale
 Pondere scăzută a asfaltării în reţeaua
rutieră rurală: drumuri comunale, vicinale,
agricole şi forestiere
 Drumuri de acces greu practicabile în
condiţii meteo nefavorabile
 Rețele de distribuţie apă potabilă
insuficiente, conducte cu grad ridicat de
uzură
 Reţele de canalizare, stații de epurare şi
fose septice insuficiente, degradate sau
neconforme
 Rețea de alimentare cu gaze naturale
inexistentă (M. Apuseni) şi grad de
deservire redus per ansamblu
 Acces redus la servicii medicale a
populaţiei din zone izolate (personal
medical insuficient, absenţa centrelor
medicale de permanenţă)
 Zone rurale fără acoperire a serviciilor de
telefonie mobilă şi o radiotelefonie deficitară
 Infrastructură educaţională care necesită
modernizări/reabilitări/conservare
 Dotări insuficiente pentru procesul de
învăţământ (internate, tabere şcolare,
laboratoare, ateliere)
 Infrastructură de sănătate care necesită
reabilitare/construcţie şi deficit de personal
medical
 Servicii sociale deficitare în mediul rural
 Grad redus de colectare selectivă a deşeurilor
 Nivel scăzut de producere şi utilizare a
resurselor regenerabile de energie în
gospodării şi unităţi productive
 Infrastructură culturală deficitară şi
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 Expoziții etnografice, colecții și muzee
 Structuri de primire turistică
6. Agricultură și silvicultură
 Suprafețe agricole importante și de calitate
 Efective importante de animale domestice și
tradiții de creștere a acestora
 Soluri propice pentru pepiniere pomicole și
floricultură
 Podgorii renumite cu tradiții în viticultură
 Condiții pedologice și climatologice propice
agriculturii în zona de șes și deluroasă
 Structuri asociative în sectorul zootehnic,
vegetal, horticol și alimentar
 Existența cooperativelor agricole

Oportunităţi
 Surse de finanţare europene nerambursabile
destinate dezvoltării rurale, inclusiv subvenţii
 Surse de finanţare guvernamentale
nerambursabile, inclusiv subvenţii
 Acces liber şi facilitarea comerţului comunitar
spre statele membre ale UE şi nu numai
 Sisteme de creditare bancare destinate
afacerilor în mediul rural
 Relocarea activităţilor industriale din urban
spre rural
 Construcţia autostrăzilor şi a căii ferate de
mare viteză – viitoare coridoare europene,
rutiere şi de transport feroviar
 Creşterea suprafeţelor împădurite (terenurile
slab productive şi cele afectate de eroziune,
alunecări de teren)
 Dezvoltarea energiilor alternative, a
materialelor regenerabile şi a reciclării
deşeurilor
 Dezvoltarea brandurilor locale, a produselor
agricole şi alimentare ecologice, atestate
 Asocierea producătorilor şi parteneriatele
public-private benefice pentru proiectele
comune de dezvoltare economică şi rurală
 Trend crescător al practicării agroturismului,
turismului montan, ecologic şi cultural

nemodernizată: instituţii de spectacole şi
concerte, muzee, expoziţii etnografice, case
memoriale, tabere culturale
3. Mediul economic
 Diversificare şi sustenabilitate scăzută a
activităţilor economice rurale
 Şomaj ridicat în localităţile rurale ce furnizau
forţă de muncă pentru industria restructurată a
polilor de dezvoltare: Aiud, Cugir, Ocna
Mureş, Abrud, Baia de Arieș, Câmpeni
4. Agricultură şi silvicultură
 Reticență în asociere a deţinătorilor de
terenuri şi a producătorilor
 Reţele insuficiente de colectare/depozitare a
produselor agricole, legumelor şi a fructelor
 Centre locale insuficiente de procesare a
produselor agricole, fructelor şi fructelor de
pădure
 Reţele insuficiente de colectare a laptelui –
chiar inexistente în zonele montane
 Exploatare nesustenabilă a pădurilor
Ameninţări
 Criza economică generată de Coronavirus
 Depopularea accentuată a satelor şi proces rapid
de îmbătrânire demografică
 Concurenţa produselor din import, similare şi
susţinute financiar de ţările exportatoare
 Poluarea mediului înconjurător
 Degradarea mediului prin exploatarea intensivă a
resurselor naturale (păduri, resurse minerale)
 Investiţii non-agricole reduse în mediul rural
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VI. Viziune strategică de dezvoltare, scop, obiective şi direcţii de acţiune

1. VIZIUNE
Mediul rural al județului Alba are două valențe esențiale, recunoscute de-a lungul timpului și păstrate până
astăzi și anume natura și cultura.
Rolul principal în dezvoltarea societății rurale autentice l-a deținut valorificarea bogățiilor oferite de natură
într-o relație de respect și prețuire pentru acestea, bazată pe valori culturale și morale îmbogățite și lăsate
moștenire de-a lungul timpului.
Viziunea de dezvoltare a spațiului rural al județului Alba constă în îmbunătățirea standardului de viață, a
infrastructurii și serviciilor de bază, diversificarea activităților economice, un nivel de trai ridicat prin
valorificarea superioară a resurselor oferite de patrimoniu natural și cultural, asigurând, în acelaș timp,
conservarea și protecția moștenirii cultural-istorice și ecologice.

2. MISIUNE
Dezvoltarea socio-economică și culturală a mediului rural al județului Alba trebuie realizată prin
conștientizarea de către pricipalii actori ai mediului public și privat de nivel local, regional și național a
importanței pe care aceasta o are pentru societate, impunându-se dezvoltarea de colaborări și parteneriate
între instituții și autorități, societate civilă și mediul privat, pentru susținerea unei dezvoltări durabile a
mediului rural județean.
În acest context, inițiativa Consiliului Județean de a elabora și adopta direcții clare de acțiune pe termen
mediu și lung prin Strategia de dezvoltare rurală a județului Alba, va stabili cadrul general de aliniere la
standardele europene privind calitatea vieții în spațiul rural, prin revigorarea în condiții modern a modului
traditional de conviețuire a societății rurale din Alba, prin protecția și conservarea patrimoniului rural.
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3. DIRECŢII DE ACŢIUNE
D1. Asigurarea accesibilităţii, echiparea cu utilităţi şi servicii publice de interes general, în condiţii de
protecţia mediului şi utilizarea eficientă a resurselor cu scopul creşterii atractivităţii şi funcţionalităţii
teritoriului rural
Obiective /Activitate

Responsabili/
parteneri

Observaţii

Surse de
finanţare

Termen de
realizare

Bugete
locale
Fonduri
nerambur
sabile şi
naţionale

2021-2027 Corelare cu
Strategia
Judeţeană de
Drumuri

O1. Rețele de transport moderne
1.

Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere CJ Alba
judeţene:
UAT-uri
- reabilitarea
şi
modernizarea
infrastructurii de drumuri judeţene

2. Corelarea planurilor de modernizare CJ Alba
/reabilitare a drumurilor judeţene şi locale
(orăşeneşti şi comunale) după criteriul
importanţei socio-economice
3. Corelarea serviciului de transport public CJ Alba
judeţean cu dinamica socio-economică
a comunităţilor locale; conectivitatea
drumurilor judeţene cu reţeaua TNT
O2. Rețele de utilități şi servicii publice modernizate
1. Îmbunătăţirea infrastructurii edilitare de CJ Alba
bază:
UAT-uri
- investiţii de modernizare şi extindere APA CTTA
a sistemului de alimentare cu apă şi Prestatori
canalizare, a infrastructurii de servicii
furnizare a curentului electric şi utilităţi: apă,
gazelor naturale;
gaze, curent,
- extinderea
şi
modernizarea deşeuri
infrastructurii de colectare, procesare
şi depozitare deşeuri;
- investiţii de modernizare şi extindere
a serviciilor publice (educație*,
sănătate, social, cultural, etc)
*Reabilitarea, modernizarea și dotarea
campusurilor liceelor cu profil tehnologic
(inclusiv internate, cantine, ateliere și
laboratoare școlare)
2. Corelarea planurilor de investiţii publice CJ Alba
după criteriul importanţei socioeconomice a spaţiului rural
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2021-2027 Corelare cu
Strategia
Judeţeană de
Drumuri
2021-2027 Corelare cu
Strategia de
Dezvoltare a
Serviciilor de
Transport Public
Judeţean
Bugete
locale
Fonduri
nerambur
sabile şi
naţionale

2021-2027 Corelare cu
Strategiile
Județene privind
domeniile
respective

2021-2027 Prioritizarea în
relație cu alte
Strategii

D2. Resurse umane calificate şi active pe piaţa muncii care conduc la creşterea ratei ocupării, a calităţii şi
productivităţii muncii în spațiul rural din judeţul Alba
Obiectiv: Îmbunătăţirea comunicării între instituţii, autorităţi publice locale, companii, grupuri de
producători, unităţi de învăţământ tehnologic, ONG-uri, privind sprijinirea formării profesionale iniţiale şi
continue
Obiective /Activitate

Responsabili/
parteneri

Surse de
finanţare

Termen de
realizare

Observaţii

O1. Facilitarea cooperării operatorilor economici cu unităţile de învăţământ tehnologic cu profil
agricol
1. Realizarea parteneriatelor între instituţii, CJ Alba
Buget
2021-2027 Corelare cu
autorităţi publice locale, companii, unităţi de GAL-uri
local
Strategia
învăţământ tehnologic în sprijinirea
DADR
judeţeană în
activităţilor de consiliere privind alegerea
ISJ, Licee
domeniul
continuării studiilor în domeniul agricol,
specialitate
educaţiei şi
adresate elevilor şi părinţilor
CJRAE
formării
Op.economici
profesionale VET
2. Sprijinirea parteneriatelor între liceele CJ Alba
Buget
2021-2027 Corelare cu
agricole/școlile profesionale și agenții UAT-uri
local,
Strategia
economici, pentru pregătirea tinerilor în Op.economici Fonduri
judeţeană în
funcție de necesarul de forță de muncă
ISJ, Licee de
nerambur
domeniul
specialitate
sabile
educaţiei şi
formării
profesionale VET
3. Educaţia agricolă şi antreprenorială, CJ Alba
Buget
2021-2027 Corelare cu
elemente cheie în bunăstarea rurală UAT-uri
local
Strategia
(materiale de promovare a meseriilor şi
Fonduri
judeţeană în
liceelor tehnologice cu profil agricol)
nerambur
domeniul
sabile
educaţiei şi
formării
profesionale VET
O2. Creșterea competitivităţii capitalului uman, a populatiei rurale, adaptarea la cerintele societatii
actuale de ordin civic, cultural, educational
1. Dezvoltarea resurselor umane prin CJ Alba
Buget
2021-2027
programe de formare care includ soluții TIC UAT-uri
local
(marketing, digitalizare etc,)
GAL-uri
Fonduri
Instituţiii de
nerambur
profil, ONGsabile
uri
2. Campanii de educare, informare, CJ Alba
Buget
2021-2027
constientizare privind turismul rural, UAT-uri
local,
ecologizarea spatiilor publice, protejarea GAL-uri
Fonduri
patrimoniului şi păstrarea identităţii Instituţiii de
nerambur
culturale locale
profil, ONGsabile
uri
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D3. Creşterea vizibilităţii mediului rural al judeţului şi întărirea coeziunii teritoriale
Strategia de dezvoltare rurală recunoaşte importanţa mediului economic şi a contribuţiei acestuia la creşterea
competitivităţii şi atractivităţii judeţului Alba prin valorificarea potenţialului economic, social şi cultural,
precum şi a oportunităţilor oferite de resursele naturale.
Obiective /Activitate

Responsabili/
parteneri

Surse de
finanţare

Termen de
realizare

Observaţii

O1. Organizarea şi coordonarea activităţii de promovare economică a judeţului
1. Constituirea/organizarea grupului de CJ Alba
lucru și instruirea persoanelor implicate în
promovarea spaţiului rural al judeţului
2. Activarea parteneriatelor locale pentru CJ Alba
promovare spaţiului rural: GAL uri,
asociaţii
de
producători,
asociaţii
profesionale; construirea unor reţele locale
de promovare

-

2021-2027

Buget
local,
Fonduri
nerambur
sabile

2021-2027

O2. Întocmirea de baze de date privind dezvoltarea rurală a județului
1. Inventarierea și întocmirea unor baze de CJ Alba
2021-2027
date privind dezvoltarea rurală a UAT-uri
județului privind resursele, domeniile cu GAL –uri
potențial de dezvoltare și agenţii DAJ Alba
economici din domeniul agricol, în Producători
colaborare cu partenerii locali, publici şi agricoli
privaţi
2. Colectarea şi gestionarea de informaţii CJ Alba
2021-2027
privind situaţia demografică, forţa de UAT-uri
muncă, populaţia şcolară, şomajul, Instituţiii de
formarea profesională, etc.
profil
O3. Realizarea de materiale de informare și promovare a spaţiului rural al judeţului Alba
1. Elaborarea de broşuri/ mape/ machete/ CJ Alba
postere/ videoclipuri/ scurt metraje/
documentare de promovare a spaţiului
rural din judeţul Alba

Buget
local
Fonduri
nerambur
sabile
Buget
local
Fonduri
nerambur
sabile

2021-2027

CJ Alba
UAT-uri

Bugete
locale

2021-2027

CJ Alba
UAT-uri

Bugete
locale,

2021-2027

2. Asigurarea unui pachet de produse CJ Alba
2021-2027
promoţionale (eşantioane din produse
locale; artizanat, lemn, obiecte decorative,
produse alimentare,
etc) specifice
judeţului Alba pentru a fi distribuite în
diferite evenimente de promovare
O4. Creşterea consumului de produse agro-alimentare de provenienţă locală
1. Constituirea unei reţele judeţene de
producători de la nivelul fiecărui UAT
din judeţ
2. Colectarea, depozitarea și procesarea:
investiții în noi capacități de colectare,

144

depozitare (frigorifice) și procesare a GAL –uri
produselor agricole (Alba Food Hub)
DAJ Alba
Producători
agricoli
3. Dezvoltarea platformei de promovare CJ Alba
(www.madeinalba.ro)
pentru
micii GAL –uri
producători care să cuprindă datele culese DAJ Alba
din teritoriu şi reunite în baza de date; Producători
creşterea gradului de comercializare a agricoli
produselor obţinute de aceştia
4. Actualizarea bazei de date, a informaţiilor CJ Alba
şi datelor fiecărui UAT privind UAT-uri
producătorii locali
5. Organizarea şi participarea la evenimente CJ Alba
de promovare a potenţialului local de GAL –uri
dezvoltare pentru stimularea consumului DAJ Alba
de produse locale
UAT-uri

Fonduri
nerambur
sabile
Buget
local,
Fonduri
nerambur
sabile

2021-2027

Bugete
locale

2021-2027

Buget
2021-2027
local,
Fonduri
nerambur
sabile
D4. Asigurarea unui climat favorabil la nivelul administrațiilor locale din județul Alba pentru mediul de
afaceri
Obiectiv Judeţul Alba – atractiv pentru mediul de afaceri, deschis iniţiativelor private care valorifică
oportunităţile şi resursele locale
Obiective /Activitate

Responsabili/
parteneri

Surse de
finanţare

Termen de
realizare

O1. Sprijinirea asociativității pentru producătorii agricoli
1.Susținerea înființării grupurilor de CJ Alba
Bugete
2021-2027
producători și a asociațiilor profesionale UAT-uri
locale,
pentru servicii conexe produselor GAL-uri
Fonduri
agricole (colectare, depozitare, procesare, DADR
neramburs
marketing, etc.)
Grupuri de
abile
producători
2. Promovarea și susținerea parteneriatelor CJ Alba
Bugete
2021-2027
între procesatori și producătorii agricoli UAT-uri
locale,
înscriși în diferite forme specific care pot GAL-uri
Fonduri
susține permanent aprovizionarea cu DADR
neramburs
animale în viu sau produse agricole în Grupuri de
abile
vederea comercializării la un nivel ridicat producători
3.Dezvoltarea activităţilor de consiliere a CJ Alba
Bugete
2021-2027
producătorilor agricoli privind avantajele UAT-uri
locale,
asocierii, participării la târguri specifice, GAL-uri
Fonduri
precum şi a unor metode eficiente de DADR
neramburs
marketing
Grupuri de
abile
producători
4. Susținerea GAL-urilor în promovarea CJ Alba
Bugete
2021-2027
oportunităților oferite pentru dezvoltarea UAT-uri
locale,
economiei rurale, cât și pentru GAL-uri
Fonduri
constituirea și consolidarea grupurilor de DADR
neramburs
producători.
Grupuri de
abile
producători
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Observaţii

VII. IMPLEMENTAREA ŞI MONITORIZAREA PLANULUI DE ACŢIUNE
AL STRATEGIEI
În cadrul acestei etape se vor realiza acţiunile, activităţile, măsurile și proiectele concrete de implementare.
Fiecare proiect va conţine obiective concrete, planul activităţilor necesare, perioada de desfășurare, persoanele
responsabile în proiect, partenerii implicaţi în realizarea proiectului și sursele de finanţare.
Schema implementării

MECANISME DE IMPLEMENTARE
A. STRUCTURA INTERINSTITUŢIONALĂ
B. STRUCTURA DE RESURSE UMANE
C. PORTOFOLIUL DE METODE ŞI INSTRUMENTE DE IMPLEMENTARE

A) STRUCTURA INTERINSTITUŢIONALĂ
Schema de implementare interinstituţională

Consiliul Judeţean Alba
1. Asigură coordonarea implementării planului de măsuri prin desemnarea unei echipe de
management;
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2. Monitorizează implementarea;
3. Evaluează implementarea;
4. Revizuieşte planul de măsuri.
Instituţii/organizaţii partenere
1. Desemnează un responsabil din partea instituţiei care să facă parte din echipa de implementare
a Strategiei;
2. Participă la implementarea activităţilor specifice alături de alţi parteneri;
3. Coordonează implementarea anumitor activităţi, conform planului de acţiune;
4. Raportează implementarea activităţilor pe care le coordonează;
5. Participă la revizuirea planului de activităţi.

B) STRUCTURA DE RESURSE UMANE –ECHIPA DE IMPLEMENTARE
INTERINSTITUŢIONALĂ



Echipa de management a CJ Alba
Reprezentanţi instituţionali

Componenţa echipei de implementare a STRATEGIEI DE DEZVOLTARE RURALĂ A JUDEŢULUI
ALBA

CJ ALBA-ECHIPA DE MANAGEMENT
REPREZENTANŢI AI PARTENERILOR
1.
2.
3.
4.

MANAGER
RESPONSABIL TEHNIC
ECONOMIST
JURIST

1.
2.
3.
4.
5.
6.

MEDIUL DE BUSINESS
GRUPURI DE ACŢIUNE LOCALĂ (GAL)
ASOCIAŢII PROFESIONALE
PRODUCĂTORI
FERMIERI
APL
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ACTIVITĂŢI SPECIFICE ECHIPEI DE MANAGEMENT
Manager






Constituirea şi coordonarea echipei de implementare;
Planificarea întâlnirilor de lucru;
Planificarea priorităţilor în implementarea planului de măsuri;
Analiza stadiului implementării planului de activităţi;
Întocmirea rapoartelor de progres.

Responsabil tehnic




Asigură comunicarea între toate entităţile implicate în implementare conform planului de
implementare;
Asigură întocmirea documentelor aferente întâlnirilor de lucru şi dezbaterilor organizate pe
perioada implementării;
Asigură activitatea de secretariat aferentă implementării strategiei (corespondenţă, redactare
documente, arhivare, etc).

Responsabil economic




Asigură consultanţa financiară privind corelarea planului de măsuri cu soluţiile financiare
propuse;
Corelarea priorităţilor acţiunilor din planul de activităţi cu bugetul instituţiei;
Fundamentarea bugetelor aferente activităţilor specifice instituţiei din Planul de acţiuni al
Strategiei.

Responsabil juridic


Asigură consultanţa juridică cu privire la aspectele juridice ce decurg din implementarea
planului de acţiuni (încheierea unor acorduri interinstituţionale, asocieri, parteneriate,
propuneri de modificări legislative).

ACTIVITĂŢI SPECIFICE ECHIPEI DE IMPLEMENTARE




Reprezintă instituţia în cadrul activităţilor specifice;
Asigură comunicarea interinstituţională;
Participă, Organizează, Coordonează şi Implementează în cadrul instituţiei activităţi specifice.
Activităţi conexe de pregatire a echipelor de management şi implementare






Desemnarea echipelor prin dispoziţie a conducerii instituţiei;
Formarea profesională a echipelor de management a strategiilor pe următoarele domenii:
comunicare, elaborare instrumente de lucru pentru implementare şi monitorizare, utilizarea
mijloacelor moderne de prezentare şi comunicare instituţională, coordonare şi colaborare
interinstiţutională, planificare, prelucrare şi stocare date, întocmire baze de date specifice;
Metode de lucru: workshop, prezentare publică, dezbatere, comunicare.
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C.

PORTOFOLIUL DE METODE ŞI INSTRUMENTE DE IMPLEMENTARE

Cuprinde totalitatea metodelor şi instrumentelor utilizate în vederea implementării Planului de acţiuni din
cadrul Strategiei.
Implementarea Planului de acţiuni se va realiza în etape, folosind ca metode de implementare:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

astfel:
Comunicarea clară a obiectivelor/acţiunilor/rezultatelor urmărite a fi implementate, către membrii echipei
de implementare/ consorţiului instituţional/publicului;
Prioritizarea acţiunilor prevăzute în Planul de acţiuni şi realizarea unui Grafic anual al acţiunilor;
Organizarea de întâlniri periodice de lucru a echipei de implementare;
Stabilirea, pentru fiecare acţiune ce urmează a fi implementată, a obiectivelor, activităţilor, resurselor
umane (grupul de lucru), financiare, materiale necesare pentru atingerea rezultatelor propuse;
Organizarea de întâlniri punctuale cu actori din sistemul de sănătate, implicaţi în acţiunile propuse în
Graficul anual al acţiunilor;
Dezbaterea în cadrul întâlnirilor punctuale cu actori din sistemul de sănătate a problemelor legislative
identificate, formularea şi transmiterea de propuneri legislative forurilor responsabile;
Urmărirea calendarului de implementare a acţiunilor prioritare stabilite conform Graficului anual al
acţiunilor;
Analiza rezultatelor acţiunilor implementate conform Graficului anual al acţiunilor.
În implementarea Planului de acţiuni din cadrul Strategiei vor fi utilizate ca instrumente:

 instrumente administrative (de planificare, implementare, monitorizare, evaluare) – Grafic anual al
acţiunilor, Fişa acţiunii, invitaţie de participare, agenda întâlnirii, prezentări materiale informative, listă
participanţi, minută întâlnire, rapoarte de monitorizare, raport de evaluare, etc.
 instrumente de comunicare (formale şi informale) – corespondenţă scrisă, prin email, comunicare directă,
brainstorming, grup de lucru pe internet, prezentări Power Point, etc.
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Monitorizare
Monitorizarea implementării strategiei ca întreg și a actiunilor concrete urmărește realizarea obiectivelor în
contextul acțiunilor/activităților propuse, a resurselor umane, materiale și financiare alocate, respectarea
planificărilor în timp, buna funcționare a parteneriatelor generale sau individuale pe proiecte,
performanțele echipelor de implementare, etc.
În cazul apariției de devieri de la planificare, a situațiilor de criză sau de forță majoră, modificări ale
elementelor de precondiţie, apariția de reacții negative sau neașteptate din partea participanților la strategie
sau proiect, etc. activitatea de monitorizare va genera acțiuni de ajustare – restructurare – alocări
suplimentare, prin care să se asigure cele mai eficiente și raționale soluții de remediere și readucere a
Strategiei sau proiectelor componente pe sensul de implementare prevăzut și, astfel, să se asigure realizarea
impactului așteptat.

Cine face monitorizarea?


Echipa de management instituţional prin intermediul Departamentului de planificare

Ce monitorizează?





Activitatea echipei de implementare
Planul de acţiuni aferent Strategiei
Calitatea implementării
Gestiunea termenelor stabilite

Cum? Prin ce mijloace?




Rapoarte de progres realizate de Echipa de implementare şi supervizate de Departamentul de
planificare;
Întâlniri semestriale de analiză a stadiului implementării între Echipa de management
instituţional şi echipa de implementare a Strategiei;
Participarea la activităţi organizate de echipa de implementare.

Evaluare
Evaluarea rezultatelor şi impactului implementării planului de acţiuni
Sistemul de evaluare permite să se aprecieze în ce masură Strategia și proiectele componente și-au atins
obiectivele propuse, iar rezultatele tangibile și intangibile sunt cele prevăzute, în termeni de eficiență, calitate
și cantitate.
Evaluarea se realizează la trei momente cheie:
- Evaluarea anterioară începerii acțiunii: se evaluează impactul potențial al acțiunii și corectitudinea
presupunerilor, constituind un element important de decizie asupra oportunității proiectului/acțiunii.
- Evaluarea intermediară a acțiunii: se efectuează la jumătatea perioadei de implementare, analizând cursul
corect al acțiunii și rezultatele intermediare.
- Evaluarea finală se realizează după finalizarea unei activităţi proiect, imediat sau/și după anumite perioade,
pentru a analiza dacă au fost atinse rezultatele prevazute.
Pentru realizarea monitorizării și evaluării, atât la nivel de strategie cât și la nivel de acțiune individuală, se
pot utiliza indicatori de progres, la nivel de strategie și indicatori de impact și de rezultat, la nivel de
acțiuni concrete.
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Metodologia de evaluare are la bază următoarele criterii:
 gradul de realizare a indicatorilor cuprinşi în strategie;
 eficienţa implementării acesteia;
 impactul efectiv în termeni de eliminare a problemelor sau de valorificare a şanselor care au stat la baza
Strategiei;
 sustenabilitatea rezultatelor obţinute;
 mecanismele cauzale care au stat la baza succesului sau insuccesului în implementarea priorităţilor
strategiei;
 eventualele efecte secundare neplanificate;
 lecţiile învăţate din implementarea actualei strategii pentru exerciţiile de planificare viitoare.
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Planul de Dezvoltare al Regiunii Centru pentru perioada 2014-2020

Studii şi publicaţii
Tălmaciu Mihai, Mihai Costică, Politica de dezvoltare rurală durabilă a Uniunii Europene , O nouă abordare,
Analele ştiinţifice ale Universităţii Al. I. Cuza din Iaşi, Ştiinţe economice, 2004-2005
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Flavius Mihalache, Activitatea economică în mediul rural şi coordonatele ocupării populaţiei, Revista
Transilvană de Ştiinţe Administrative 1(32)/2013, pp. 66-82
Prof. Univ. Dr. Ion Dona, Asist. Univ. Drd. Carina Dobre, Asist. Cercet. Drd. Silvia Gergely, Dezvoltare
rurală, (Note de curs; Sinteze), Universitatea de ştiinţe agronomice şi medicină veterinară Bucureşti,
Facultatea de management, inginerie economică în agricultură şi dezvoltare rurală, Bucureşti 2005
Ana Bleahu, Dezvoltarea rurală în Uniunea Europeană
GEA Strategy & Consulting, Evaluarea dezvoltării economice şi sociale a spaţiului rural din judeţul Iaşi 2014
I. Bold, E. Buciuman, N. Drăghici Spaţiul rural – definire, organizare, dezvoltare, Timişoara, Editura Mirton
2003, pg. 15-21
Constantin Ţăran- Modernizare şi reconstrucţie în satul românesc, Ed. Augusta, Timişoara, 2000
Infrastructura de transport, factor cheie în dezvoltarea durabilă a Regiunii Centru, ADR Centru 2011
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii
ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna mai 2021;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării
Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia;
- solicitarea nr. 9604 din 10 mai 2021 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,
înregistrată cu nr. 10409 din 10 mai 2021 la registratura Consiliului Judeţean Alba.
Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 46 din 25
februarie 2021 privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii ale
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. a şi lit. d, art. 173 alin. 2 lit. c şi 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;
- Ordinul nr. 1706 din 2 octombrie 2007 al ministrului sănătăţii privind conducerea şi
organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Ordinul nr. 1500 din 24 noiembrie 2009 al ministrului sănătăţii, privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a secţiilor şi compartimentelor de anestezie şi
terapie intensiva din unităţile sanitare
- 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.
- Ordinului nr. 1470 din 20 octombrie 2011 al ministrului sănătăţii pentru aprobarea
criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului
contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările şi completările
ulterioare;
- 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
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a şi art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
adoptă următoarea

HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă modificarea art. 27 alin. 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Alba
nr. 105 din 12 aprilie 2021, după cum urmează:
„(2) Se aprobă un număr de 1566 posturi, pe anul 2021, pentru Spitalul Judeţean de
Urgenţă Alba Iulia.”
Art. 2. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba
Iulia, după cum urmează:
a.) La Secţia medicină internă - compartiment pneumologie: se transformă un post
vacant de asistent medical principal PL în post de asistent medical debutant PL;
b.) La Compartiment nefrologie: se înfiinţează un post de asistent medical debutant PL
c.) La Secţia obstetrică - ginecologie: se transformă un post vacant de registrator medical
în post de registrator medical debutant;
d.) La Secţia pediatrie:
- se transformă un post vacant de asistent medical PL în specialitatea asistent medical
generalist în post de asistent medical PL în specialitatea nutriţie şi dietetică;
- se transformă un post vacant de asistent medical principal PL în specialitatea pediatrie
în post de asistent medical debutant PL în specialitatea asistent medical generalist;
- se transformă un post vacant de infirmier în post de infirmier debutant;
e.) La Secţia ortopedie şi traumatologie:
- se transformă un post vacant de asistent medical principal PL în post de asistent medical
principal S
- se înfiinţează un post de asistent medical debutant PL
- se înfiinţează două posturi de infirmier debutant;
f.) La Compartimentul recuperare neurologică: se transformă un post vacant de
infirmier în post de infirmier debutant;
g.) La Ambulatoriul integrat spitalului – Fişier dispensar policlinică:
- se modifică denumirea „Fişier dispensar policlinică” în „Fişier informaţii”
- se transformă un post vacant de registrator medical principal în post de registrator
medical debutant;
h.) La Laborator radiologie şi imagistică medicală – computer tomograf: se înfiinţează
un post de medic primar în specialitatea radiologie şi imagistică medicală;
f.) La Laborator diagnostic molecular:
- se desfiinţează un post vacant de medic primar;
- se înfiinţează un post de biochimist principal;
- se înfiinţează un post de biolog
- se înfiinţează două posturi de asistent medical principal PL în specialitatea laborator;
e.) La Serviciul de management al calităţii serviciilor de sănătate se modifică
specialitatea pentru postul vacant de medic specialist din „Specialităţi medicale” în „Sănătate
publică şi management”;
f.) La Serviciul financiar-contabilitate: se desfiinţează un post vacant de referent IA în
specialitatea contabil;
g.) La Compartiment audit: se înfiinţează un post de auditor gradul IA.
Art. 3. Organigrama Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, cu modificările
prevăzute la art. 2 va avea structura prevăzută în anexa nr. 1 - parte integrantă a prezentei
hotărâri.
Art. 4. Statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, cu modificările
prevăzute la art. 2 va avea structura prevăzută în anexa nr. 2 - parte integrantă a prezentei
hotărâri.
Art. 5. Anexele nr. 1 şi nr. 2 ale Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 46 din 25
februarie 2021 îşi încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 6. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Biroului resurse umane
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi al Managerului Spitalului
Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 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, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba,

Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcţiei
dezvoltare şi bugete şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 112
Alba Iulia, 13 mai 2021
Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost iniţiat 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.
- 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 şi 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

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 10773/13 mai 2021

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării
Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia

I. Expunere de motive
Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia prin adresa nr. 9604 din 10 mai 2021 înregistrată la
registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 10409 din 10 mai 2021 a solicitat modificarea
organigramei şi a statului de funcţii ale spitalului în sensul înfiinţării/desfiinţării/ transformării
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, cu modificările şi completările ulterioare, consiliului judeţean „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. 46 din 25 februarie 2021 a fost aprobată
Organigrama şi Statul de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia.
III. Reglementări anterioare
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 46 din 25 februarie 2021 privind aprobarea
modificării Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia.
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. a şi lit. d, art. 173 alin. 2 lit. c şi art. 173 alin. 5 lit. c din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- 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. 1706/2007 al ministrului sănătăţii privind conducerea şi organizarea
unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Ordinul nr. 1500/2009 al ministrului sănătăţii, privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a secţiilor şi compartimentelor de anestezie şi terapie intensiva din
unităţile sanitare;
- Ordinului nr. 1224/2010 al ministrului sănătăţii privind aprobarea normativelor de
personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea
Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de
persona;.
- Ordinul M.S. nr. 1.470 din 20 octombrie 2011 pentru aprobarea criteriilor privind
angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din
unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul nr. 1.312/250/2020 al ministrului sănătăţii şi al autorităţii naţionale de
management al calităţii în sănătate 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.
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. 105 din 12 aprilie 2021
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.
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. 112 din 13 mai 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. 10774/13 mai 2021

APROB,
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
Direcţia juridică şi administraţie publică
Doamnei director executiv Liliana NEGRUŢ
şi BIROUL RESURSE UMANE
Domnului Horaţiu Zaharie SUCIU - şef birou
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii
ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 17 mai 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” care
va avea loc în data de 27 mai 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 112/13 mai 2021 şi are ataşate următoarele
documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării
Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia;
- solicitarea nr. 9604 din 10 mai 2021 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,
înregistrată cu nr. 10409 din 10 mai 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.
/ mai 2021
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de
funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
În conformitate cu prevederile art. 173 alin. 1 lit. c din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 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 adresa nr. 9604 din 10 mai 2021 Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia a solicitat
modificarea organigramei şi a statului de funcţii, în sensul transformări de posturi vacante din
cadrul structurilor medicale, precum şi înființarea/desființarea unor posturi. Totodată s-a solicitat
schimbarea denumirii „Fişier dispensar policlinic” în „Fişier informaţii”, din cadrul
ambulatoriului integrat al spitalului.
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.”
Având în vedere considerentele şi textele legale la care am făcut trimitere în prezentul
raport de specialitate, propunem aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea modificării
Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia.

Director executiv,
Negruţ Liliana

Şef birou,
Suciu Horaţiu Zaharia

Întocmit,
Bălţat Ramona

Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre

a Consiliului Judeţean Alba nr. 112 din 13 mai 2021

ORGANIGRAMA SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ALBA IULIA
CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
MANAGER
DIRECTOR ÎNGRIJIRI

DIRECTOR MEDICAL

DIRECTOR FIN. CONTABIL

B. STRUCTURI FUNCŢIONALE - APARAT FUNCŢIONAL

A. STRUCTURI MEDICALE
AMBULATORIUL INTEGRAT AL
SPITALULUI

SECŢII SI COMPARTIMENTE

Sectia medicina interne

52

Sectia gastroenterologie

29

Comp. reumatologie

Cabinet med. internă

1

Bloc operator

62

Sterilizare

12
20

Comp. pneumologie

Cab. cardiologie

2

Farmacie spital

Comp. endocrinologie

Cab. Gastoenterologie

1

Laborator analize medicale
UTS

Comp. nefrologie

21

Cab. Reumatologie

1

Sectia cardiologie

56

Comp. terapie intensiva

Cab. Nefrologie

1

Sectia oncologie medicala

55

Comp. ingrijiri paliative

Cab. Endocrinologie

1

Comp.hematologie

5

Comp. diabet zaharat, nutritie si boli metabolice

16

Laborator bacteriologie

1

L. biochimie

Cab. Pediatrie

1

Laborator explorari functionale

1

2

L.endosopie digestiva diagostica.si terapeutica

4

Laborator endoscopie bronsica

3

Laborator diagnostic molecular

15

Comp. chirurgie plastica microchirurgie
reconstrutiva

Cab.chir.plastică şi microchir.
reconstructivă

1

Serviciul judetean de medicina legala

14

Comp. chirurgie vasculara

Cab. Neurochirurgie

1

Serviciul de anatomie patologica

Comp. citologie

14

Comp. histopatologie

Cab. Neurologie

1

Cab. planificare familiala

3

Comp. prosectura

Sectia obstetica ginecologie

58

Cab. Dermato-venerologice

1

Cab. medicina muncii

5

Cab. Psihiatrie

1

Comp. terapie intensiva

Cab. Urologie

1

Cab. oncologie medicala

4

Comp. prematuri

Cab. Ortopedie-traumatologie

3

Cab. boli infectioase

1

Cab. Chirurgie maxilo faciala

1

Cab. Oftalmologie

1

Cab. ORL

1

39

Comp. terapie acuta

Cab. Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice

Cab. Obs.Ginecologie

1

Cab. Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice (picior diabetic)
1

15

Cab. Psihiatrie

2

CSM adulti cu stationare de zi

8

Cab. Neuropsihiatrie

1
CSM copii

15

Sectia ORL

24

Comp. chirurgie maxilo-faciala

Cab. Recuperare fizica si balneolo.

2

Comp. recup., med.fiz. şi balneo (baza de trat.)

1

Sectia ATI

97

Comp. cronici

Sala de gimnastica

1

Comp. Ergoterapie

1

Sectia neurologie

70

Comp. terapie acuta

Cab. Medicina sportiva

2

Dispensar TBC

20

Sectia boli infectioase

52

Comp. TI

Serv. de management al calitatii serv. de săn.

9

Comp. dermato-venerice

11

Serv de prev a infecţiilor asociate asistenţei med.

13

Comp. psihiatrie cronici (Baia de Aries)

18
23

Comp. recuperare neurologica

24

Unitatea de primire urgente

158

Spitalizare de zi

2

Izolare COVID

40

Statie hemodializa

12

Comp. recup. medic.ortop. traumatologie

9

Cab. Geriatrie si gerontologie

2

Cab. Alergo. şi imunitate clinica

2

Cab pneumologie

1

Cab. Hematologie

1

Punct recoltare

1

Fisier informaţii

4

Comp. de internari- informatii

3

Ingrijitoare curatenie

4

Dietetică

2

Cab. Chirurgie vasculară

1

Cabinet med. dentara de urgenta

36

Muncitorii spatii verzi
Activ. de intretinere, revizie, the., ascensoare

Cabinet pediatrie
Cabinet obst.ginecologie

PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

6

Comp. juridic

2
3

Comp. audit

2

Bloc alimentar

17

Comp. asistenţă socială şi religioasă

2

Garderobă

3

Spălătorie

11

Comp. Confe, reparare şi întreţinere inventar moale

2

2

TOTAL POSTURI
COMITETUL DIRECTOR

1566
4

POSTURI ÎN STRUCTURA MEDICALĂ

1460

POSTURI ÎN STRUCTURA FUNCŢIONALĂ

102

Spitalizare de zi
Cabinet med.interna

Centrul de sanatate multifuncţ. Ocna Mureş

Serv. tehnic administrativ si PSM

1

44

Sectia recuperare medicala fizica si balneo

10

Cab. Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice (ed. Spec.) 1

Comp. oftalmologie

51

Serviciul resurse umane

Centrala telefonica

Serv. informatica și statistică med

Sectia ortopedie si traumatologie

Sectia psihiatrie acuti

18

Magazie

Muncitorii indirect productivi

20

Sectia pediatrie

Serv. achiz. publ. aprov. si transp.

Conducatorii auto

Laborator radiologie si imagistica medicala
L. radiologie si imagistica
29
medicala-computer tomograf- spital si ambulatoriu de specialitateComp. rel. cu publicul și consiliere

Cab. Chirurgie generala

62

37

9

Laborator hematologie

Comp. urologie

Sectia neonatologie

Serv.finan.-contab.

34 L. imunoserologie, contagioase si planificare familiara

L. radiologie si imagistica medicala-RMN- spital si ambulatoriu de specialitate

Comp. neurochirurgie
Sectia chirurgie generala

ALTE STRUCTURI FUNCTIONALE

Avizat pentru legalitate

SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA

Anexa nr. 2 la Proiectul de Hotărârea
al Consiliului Judeţean Alba
nr. 112 din 13 mai 2021

STAT DE FUNCŢII
AL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENȚĂ ALBA IULIA

1
2
3
4

DENUMIRE
FUNCȚIE/GRAD
MANAGER GRADUL II
DIRECTOR MEDICAL
DIRECTOR FIN. CONTABIL
GRADUL II
DIRECTOR ÎNGRIJIRI

NIVEL STUDII
S
S

CATEGORIE
COMITET DIRECTOR
COMITET DIRECTOR

SPECIALITATE

S
COMITET DIRECTOR
S
COMITET DIRECTOR
A. STRUCTURI MEDICALE

ECONOMIST
ASISTENT MEDICAL

SECȚII ȘI COMPARTIMENTE CU PATURI
SECȚIA MEDICINĂ INTERNE
5
8
12
13
14

MEDIC ȘEF SECȚIE
MEDIC PRIMAR
MEDIC SPECIALIST
MEDIC REZIDENT AN II
MEDIC REZIDENT AN I

S
S
S
S
S

15

ASISTENT MEDICAL ȘEF
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

S

18
28
29
31
32
37
41

42
43
44

45
46
50
51
52
53

55
56

ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
REGISTRATOR MEDICAL
DEBUTANT

S

MEDICI
MEDICI
MEDICI
MEDICI
MEDICI
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

M

NR
POSTURI
1
1
1
1

32 PATURI
MEDICINĂ INTERNĂ
MEDICINĂ INTERNĂ
MEDICINĂ INTERNĂ
MEDICINĂ INTERNĂ
MEDICINĂ INTERNĂ
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
REGISTRATOR
MEDICAL

1
3
4
1
1
1
3
10
1
2

PERSONAL SANITAR MEDIU
1
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
5
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
4
37
Nr. total posturi
SECȚIA MEDICINĂ INTERNE - COMPARTIMENT REUMATOLOGIE
6 PATURI
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
REUMATOLOGIE
1
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
REUMATOLOGIE
1
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
3
Nr. total posturi
SECȚIA MEDICINĂ INTERNĂ - COMPARTIMENT PNEUMOLOGIE
6 PATURI
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
PNEUMOLOGIE
1
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
PNEUMOLOGIE
1
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
4
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
1
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
1
9
Nr. total posturi
SECȚIA MEDICINĂ INTERNE - COMPARIMENT ENDOCRINOLOGIE
5 PATURI
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
ENDOCRINOLOGIE
2
ASISTENT MEDICAL
ASIST MED
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
3
Nr. total posturi
SECȚIA GASTROENTEROLOGIE
25 PATURI
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57
59
62

MEDIC ȘEF SECȚIE
MEDIC PRIMAR
MEDIC SPECIALIST

63

74

ASISTENT MEDICAL ȘEF
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

77

ASISTENT MEDICAL

78

REGISTRATOR MEDICAL

83

INFIRMIERĂ

85

ÎNGRIJITOARE

86
87
88
89

MEDIC COORDONATOR
MEDIC PRIMAR
MEDIC SPECIALIST
MEDIC REZIDENT AN I

90

ASISTENT MED. PRINCIPAL

93

ASISTENT MED. PRINCIPAL

94

ASISTENT COORDONATOR

97

99

ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
REGISTRATOR MED.
PRINCIPAL

101

INFIRMIERĂ

102

INFIRMIERĂ DEBUTANT

106

INGRIJITOARE

107
109
114

MEDIC ȘEF SECȚIE
MEDIC PRIMAR
MEDIC SPECIALIST

115

PROFESOR CFM PRINCIPAL

116

PROFESOR CFM PRINCIPAL

117

ASISTENT MEDICAL ȘEF
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

64

98

130
132
133

ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT

136

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
STATISCIAN MEDICAL
PRINCIPAL
REGISTRATOR MEDICAL
PRINCIPAL

141

INFIRMIERĂ

134
135

S
S
S

GASTROENTEROLOGIE
1
GASTROENTEROLOGIE
2
GASTROENTEROLOGIE
3
ASISTENT MEDICAL
S
GENERALIST
1
ASISTENT MEDICAL
S
GENERALIST
1
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
10
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
3
REGISTRATOR
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
1
PERSONAL AUXILIAR
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
5
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
2
29
Nr. total posturi
COMPARTIMENT NEFROLOGIE
13 PATURI
S
MEDICI
NEFROLOGIE
1
S
MEDICI
NEFROLOGIE
1
S
MEDICI
NEFROLOGIE
1
S
MEDICI
NEFROLOGIE
1
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
SSD
SUPERIOR
GENERALIST
1
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
3
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
3
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
REGISTRATOR
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
1
PERSONAL AUXILIAR
M
SANITAR
INFIRMIERA
2
PERSONAL AUXILIAR
M
SANITAR
INFIRMIERA
1
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
INGRIJITOARE
4
21
Nr. total posturi
SECȚIA CARDIOLOGIE
40 PATURI
S
MEDICI
CARDIOLOGIE
1
S
MEDICI
CARDIOLOGIE
2
S
MEDICI
CARDIOLOGIE
5
ALT PERSONAL SANITAR
S
SUPERIOR
PROFESOR CFM
1
ALT PERSONAL SANITAR
S
SUPERIOR
PROFESOR CFM
1
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
13
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
2
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1

PL
M
M
M

MEDICI
MEDICI
MEDICI
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR

ASISTENT APARATURĂ
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICALĂ
PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL
REGISTRATOR
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
INFIRMIERĂ

Pagina 2

1
1
1
5

142
146

147
149
150
157
158
159
161
162

PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
SECȚIA CARDIOLOGIE - COMPARTIMENT TERAPIE INTENSIVĂ CORONARIENI 10 PATURI
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
CARDIOLOGIE
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
CARDIOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
SECȚIA ONCOLOGIE MEDICALĂ
29 PATURI
INFIRMIERĂ DEBUTANT

M

163
166
167
168

MEDIC ȘEF SECȚIE
MEDIC PRIMAR
MEDIC SPECIALIST
MEDIC REZIDENT AN I

S
S
S
S

169

ASISTENT MEDICAL ȘEF
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

S

172
182
186
188
190
196
197
201

202
203
204
207
212
217

218
220
221
222

ASISTENT MEDICAL
STATISCIAN MEDICAL
PRINCIPAL
REGISTRATOR MEDICAL
PRINCIPAL

S
PL
PL

ONCOLOGIE MEDICALĂ
ONCOLOGIE MEDICALĂ
ONCOLOGIE MEDICALĂ
ONCOLOGIE MEDICALĂ
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASIST MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
MEDICI
MEDICI
MEDICI
MEDICI
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR

M

PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL
REGISTRATOR
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ DEBUTANT
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
SECȚIA ONCOLOGIE MEDICALĂ - COMPARTIMENT ÎNGRIJIRI PALIATIVE
6 PATURI
ONCOLOGIE MEDICALĂ
CU COMPARTIMENT
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICISANITAR PALEAȚIE
ALT PERSONAL
PSIHOLOG SPECIALIST
S
SUPERIOR
PSIHOLOG
ASISTENT SOCIAL
ALT PERSONAL SANITAR
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
ASISTENT SOCIAL
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
INFIRMIERĂ
M
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
Nr. total posturi
COMPARTIMENT HEMATOLOGIE
5 PATURI
MEDIC COORDONATOR
S
MEDICI
HEMATOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
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1
4
40
1
2
1
7
1
1
2
1
16

1
3
1
1
1
3
10
4
2
2
6
1
4
39

1
1
1
3
5
5
16
1
2
1
1

239
246

Nr. total posturi
COMPARTIMENT DIABET ZAHARAT, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE
17 PATURI
DIABET ZAHARAT,
NUTRIȚIE ȘI BOLI
MEDIC COORDONATOR
S
MEDICI
METABOLICE
DIABET ZAHARAT,
NUTRIȚIE ȘI BOLI
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
METABOLICE
DIABET ZAHARAT,
NUTRIȚIE ȘI BOLI
MEDIC REZIDENT AN I
S
MEDICI
METABOLICE
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASIST MED
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT COORDONATOR
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
DEBUTANT
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
SECȚIA CHIRURGIE GENERALĂ
40 PATURI
MEDIC ȘEF SECȚIE
S
MEDICI
CHIRURGIE GENERALĂ
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
CHIRURGIE
CHIRURGIE GENERALĂ

247
248

MEDIC SPECIALIST
MEDIC REZIDENT AN IV

S
S

MEDICI
MEDICI

249

ASISTENT MEDICAL ȘEF
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

PL
S

PERSONAL SANITAR MEDIU
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
REGISTRATOR MEDICAL
PRINCIPAL

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

223

224

225
226
227
231
232
233
236
238

252
267
268
269
270
277
278
282

284
285
287
288
289
292
293

M

PEDIATRICĂ
CHIRURGIE TORACICĂ
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
REGISTRATOR
MEDICAL

PERSONAL SANITAR MEDIU
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
BRANCARDIER
G
SANITAR
BRANCARDIER
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
SECȚIA CHIRURGIE GENERALĂ - COMPARTIMENT NEUROCHIRURGIE
8 PATURI
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
NEUROCHIRURGIE
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
NEUROCHIRURGIE
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
BRANCARDIER
G
SANITAR
BRANCARDIER
Nr. total posturi
SECȚIA CHIRURGIE GENERALĂ - COMPARTIMENT CHIRURGIE PLASTICĂ
MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVĂ
7 PATURI
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5

1

1

1
1
1
4
1
1
3
2
16
1
7
1
1
1
3
15
1
1
1
7
1
4
44
2
1
2
1
1
3
1
11

294
295
296
297

298
299
300

301
302
303
304
305
306
311
313
314
317
318
320

321
328
329
330
332
333
350
357
358
359
360
361
369
370
378

CHIRURGIE PLASTICĂ
CHIRURGIE PLASTICĂ
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
Nr. total posturi
SECȚIA CHIRURGIE GENERALĂ- COMPARTIMENT CHIRURGIE VASCULARĂ 5 PATURI
CHIRURGIE
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
VASCULARĂ
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
Nr. total posturi
COMPARTIMENT UROLOGIE
20 PATURI
MEDIC COORDONATOR
S
MEDICI
UROLOGIE
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
UROLOGIE
MEDIC REZIDENT AN V
S
MEDICI
UROLOGIE
MEDIC REZIDENT AN II
S
MEDICI
UROLOGIE
MEDIC REZIDENT AN I
S
MEDICI
UROLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT COORDONATOR
S
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
REGISTRATOR
REGISTRATOR MEDICAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ DEBUTANT
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
SECȚIA OBSTETRICĂ GINECOLOGIE
62 PATURI
OBSTETRICĂ
MEDIC ȘEF SECȚIE
S
MEDICI
GINECOLOGIE
OBSTETRICĂ
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
GINECOLOGIE
OBSTETRICĂ
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
GINECOLOGIE
OBSTETRICĂ
ASISTENT MEDICAL ȘEF
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GINECOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR OBSTETRICĂ
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GINECOLOGIE
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
OBSTETRICĂ
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GINECOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
MOAŞĂ DEBUTANTĂ
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MOAŞĂ
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
DEBUTANT
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ DEBUTANTĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
MEDIC PRIMAR
MEDIC SPECIALIST
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

S
S

MEDICI
MEDICI
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1
1
1
1
4

1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
5
2
1
3
1
2
20

1
7
1
1
2
1
17
7
1
1
1
1
8
1
8
58

379
381
382
385
387
388
389
391
392
393

394
395
396
402
403
407

408
409
410
414
415

416
420
423
424
426
434
435
436
437
438
439
445
446
448

449

MEDIC ȘEF SECȚIE
MEDIC SPECIALIST
MEDIC REZIDENT AN IV
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
STATISCIAN MEDICAL
PRINCIPAL

S
S
S
PL
PL
PL

SECȚIA NEONATOLOGIE
MEDICI
MEDICI
MEDICI

15 PATURI
NEONATOLOGIE
NEONATOLOGIE
NEONATOLOGIE

PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE
ASISTENT MEDICAL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST

M

PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ DEBUTANT
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
SECȚIA NEONATOLOGIE - COMPARTIMENT TERAPIE INTENSIVĂ
5 PATURI
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
NEONATOLOGIE
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
NEONATOLOGIE
ASISTENT MEDICAL ȘEF
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
Nr. total posturi
SECȚIA NEONATOLOGIE - COMPARTIMENT PREMATURI
10 PATURI
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
NEONATOLOGIE
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
NEONATOLOGIE
MEDIC REZIDENT AN V
S
MEDICI
NEONATOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE
Nr. total posturi
SECȚIA PEDIATRIE
38 PATURI
MEDIC ȘEF SECȚIE
S
MEDICI
PEDIATRIE
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
PEDIATRIE
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
PEDIATRIE
ALT PERSONAL SANITAR
ASISTENT MEDICAL ȘEF
S
SUPERIOR
PEDIATRIE
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
PEDIATRIE
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU NUTRIŢIE ŞI DIETETICĂ
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
INSTRUCTOR MEDICAL
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU INSTRUCTOR MEDICAL
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ DEBUTANT
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
SECȚIA PEDIATRIE - COMPARTIMENT TERAPIE ACUTĂ
5 PATURI
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
PEDIATRIE
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1
2
1
3
2
1
1
2
1
1
15
1
1
1
6
1
4
14
1
1
1
4
1
8
1
4
3
1
2
8
1
1
1
1
1
6
1
2
33
1

453

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

454

INFIRMIERA

455

MEDIC ȘEF SECȚIE

459

MEDIC PRIMAR

462

MEDIC SPECIALIST
KINETOTERAPEUT
PRINCIPAL

463
464
466
477
479

ASISTENT MEDICAL ȘEF
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

481
482
485

ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
REGISTRATOR MEDICAL
PRINCIPAL
GIPSAR PRINCIPAL
GIPSAR MEDICAL

489

INFIRMIERĂ

492

INFIRMIERĂ DEBUTANT

494

BRANCARDIER

498

ÎNGRIJITOARE

499
501
502

MEDIC COORDONATOR
MEDIC PRIMAR
MEDIC REZIDENT AN I

503

ASISTENT COORDONATOR
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

480

506
507

509

ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
REGISTRATOR MEDICAL
PRINCIPAL

510

INFIRMIERĂ

513

ÎNGRIJITOARE

514
517
518
519

MEDIC ȘEF SECȚIE
MEDIC PRIMAR
MEDIC REZIDENT AN IV
MEDIC REZIDENT AN I

520
525

ASISTENT MEDICAL ȘEF
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

526

ASISTENT MEDICAL

508

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE
PERSONAL AUXILIAR
M
SANITAR
INFIRMIERA
Nr. total posturi
SECȚIA ORTOPEDIE ȘI TRAUMATOLOGIE
35 PATURI
ORTOPEDIE ȘI
S
MEDICI
TRAUMATOLOGIE
ORTOPEDIE ȘI
S
MEDICI
TRAUMATOLOGIE
ORTOPEDIE ȘI
S
MEDICI
TRAUMATOLOGIE
ALT PERSONAL SANITAR ORTOPEDIE ȘI
S
SUPERIOR
TRAUMATOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
S
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
S
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
REGISTRATOR
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU GIPSAR
M
PERSONAL SANITAR MEDIU GIPSAR
PERSONAL AUXILIAR
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
BRANCARDIER
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
COMPARTIMENT OFTALMOLOGIE
15 PATURI
S
MEDICI
OFTALMOLOGIE
S
MEDICI
OFTALMOLOGIE
S
MEDICI
OFTALMOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
REGISTRATOR
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
PERSONAL AUXILIAR
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
SECȚIA ORL
20 PATURI
S
MEDICI
ORL
S
MEDICI
ORL
S
MEDICI
ORL
S
MEDICI
ORL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
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4
1
6

1
4
3
1
1
2
11
2
1
1
1
3
4
3
2
4
44
1
2
1
1
3
1
1
1
1
3
15
1
3
1
1
1
5
1

527
530
532
534

535
536
537

538
545
550
551
552
553
561
608
611
613
614
615
624
630
634

635
641
642
643
644
645
667
668
669
670
671
672
688

REGISTRATOR MEDICAL
PRINCIPAL

REGISTRATOR
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ DEBUTANT
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
SECȚIA ORL - COMPARTIMENTCHIRURGIE MAXILO-FACIALĂ 5 PATURI
CHIRURGIE MAXILOMEDIC PRIMAR
S
MEDICI
FACIALĂ
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
Nr. total posturi
SECȚIA ATI
28 PATURI
MEDIC ȘEF SECȚIE
S
MEDICI
ATI
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
ATI
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
ATI
MEDIC REZIDENT AN II
S
MEDICI
ATI
ALT PERSONAL SANITAR
KINETOTERAPEUT
S
SUPERIOR
KINETOTERAPEUT
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL ȘEF
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
STATISCIAN MEDICAL
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU STATISTCIAN MEDICAL
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
DEBUTANT
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERA DEBUTANT
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
SECȚIA NEUROLOGIE
63 PATURI
MEDIC ȘEF SECȚIE
S
MEDICI
NEUROLOGIE
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
NEUROLOGIE
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
NEUROLOGIE
MEDIC REZIDENT AN II
S
MEDICI
NEUROLOGIE
KINETOTERAPEUT
ALT PERSONAL SANITAR
DEBUTANT
S
SUPERIOR
KINETOTERAPEUT
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL ȘEF
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
MASEUR PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MASEUR
REGISTRATOR
REGISTRATOR MEDICAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
DEBUTANT
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
M
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1
3
2
2
21

1
1
1
3
1
7
5
1
1
1
8
47
3
2
1
1
9
6
4
97
1
6
1
1
1
1
22
1
1
1
1
1
16

689
692
698

699
700
701

702
704

705
709
712
713
716
727
730
733
735
736
742
743
749

750
751
752
753
756

757
759
760
764
765
766

PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
BRANCARDIER
G
SANITAR
BRANCARDIER
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
SECȚIA NEUROLOGIE - COMPARTIMENT TERAPIE ACUTĂ
5 PATURI
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
NEUROLOGIE
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ DEBUTANT
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
Nr. total posturi
SECȚIA NEUROLOGIE - COMPARTIMENT CRONICI
5 PATURI
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
NEUROLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
Nr. total posturi
SECȚIA BOLI INFECȚIOASE
42 PATURI
MEDIC ȘEF SECȚIE
S
MEDICI
BOLI INFECȚIOASE
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
BOLI INFECȚIOASE
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
BOLI INFECȚIOASE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL ȘEF
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
PERSONAL AUXILIAR
SPĂLĂTOREASĂ
G
SANITAR
SPĂLĂTOREASĂ
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERA DEBUTANT
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
SECȚIA BOLI INFECȚIOASE - COMPARTIMENT TI
4 PATURI
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
ATI
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
ATI
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERA DEBUTANT
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
Nr. total posturi
COMPARTIMENT DERMATO-VENEROLOGICE
8 PATURI
DERMATOMEDIC COORDONATOR
S
MEDICI
VENEROLOGICE
DERMATOMEDIC PRIMAR
S
MEDICI
VENEROLOGICE
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
ASISTENT COORDONATOR
S
SUPERIOR
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
INFIRMIERA DEBUTANT

M

Pagina 9

1
3
6
64
1
1
1
3
1
2
3
1
4
3
1
3
11
3
3
2
1
6
1
6
45
1
1
1
1
3
7

1
2
1
4
1
1

767

INFIRMIERĂ DEBUTANT

768
774
775

MEDIC ȘEF SECȚIE
MEDIC PRIMAR
MEDIC REZIDENT AN II

777

PSIHOLOG SPECIALIST

778

798

ASISTENT MEDICAL ȘEF
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
STATISCIAN MEDICAL
PRINCIPAL
REGISTRATOR MEDICAL
PRINCIPAL

799

INSTRUCTOR ERGOTERAP

812

INFIRMIERĂ

814

BRANCARDIER

818

ÎNGRIJITOARE

819

MEDIC ȘEF SECȚIE

782
796
797

821

MEDIC PRIMAR

PERSONAL AUXILIAR
M
SANITAR
Nr. total posturi
SECȚIA PSIHIATRIE ACUȚI
S
MEDICI
S
MEDICI
S
MEDICI
ALT PERSONAL SANITAR
S
SUPERIOR
PL
S
PL

50 PATURI
PSIHIATRIE
PSIHIATRIE
PSIHIATRIE

PSIHOLOG
ASISTENT MEDICAL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
SUPERIOR
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST

PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL
REGISTRATOR
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
INSTRUCTOR
M
PERSONAL SANITAR MEDIU ERGOTERAP
PERSONAL AUXILIAR
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
BRANCARDIER
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
SECȚIA RECUPERARE MEDICINĂ FIZICĂ ȘI BALNEO
25 PATURI
RECUPERARE
MEDICINĂ FIZICĂ ȘI
S
MEDICI
BALNEO

S

MEDIC REZIDENT AN III

S

823

PROFESOR CFM PRINCIPAL

S

824

S

834

ASISTENT MEDICAL ȘEF
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
MASEUR PRINCIPAL
REGISTRATOR MEDICAL
PRINCIPAL

837

INFIRMIERĂ

839

ÎNGRIJITOARE

832
833

1
11

M

822

826

INFIRMIERĂ

MEDICI

MEDICI
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR

S

PERSONAL SANITAR MEDIU
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR

PL
M

PERSONAL SANITAR MEDIU
PERSONAL SANITAR MEDIU

M

1
6
1
2
1
4
14
1
1
1
13
2
4
51

1

RECUPERARE
MEDICINĂ FIZICĂ ȘI
BALNEO

2

RECUPERARE
MEDICINĂ FIZICĂ ȘI
BALNEO

1

PROFESOR CFM
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
MASEUR
REGISTRATOR
MEDICAL

PERSONAL SANITAR MEDIU
PERSONAL AUXILIAR
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi

1
1
2
6
1
1
3
2
21

SECȚIA RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ȘI BALNEOLOGIE
- COMPARTIMENT RECUPERARE MEDICALA ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE
7 PATURI
RECUPERARE
MEDICINĂ FIZICĂ ȘI
840
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
BALNEO
1
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
841
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
2
Nr. total posturi
COMPARTIMENT RECUPERARE NEUROLOGICĂ
15 PATURI
RECUPERARE
MEDICINA FIZICĂ ȘI
842
MEDIC COORDONATOR
S
MEDICI
BALNEO
1
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843
844
845
847
848
854
855
856
859
862
865

866
866
867
873
874
879
880
881
882
883

884
885
888
889
890
891
893
895

MEDIC PRIMAR
KINETOTERAPEUT
PRINCIPAL

S

PROFESOR CFM
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

S
S

MEDICI
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR

ASISTENT COORDONATOR
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
MASEUR PRINCIPAL
MASEUR

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

S

PL
M
M

RECUPERARE
MEDICINĂ FIZICĂ ȘI
BALNEO

1

KINETOTERAPEUT

1

PROFESOR CFM
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
MASEUR
MASEUR

1

PERSONAL SANITAR MEDIU
PERSONAL SANITAR MEDIU
PERSONAL SANITAR MEDIU
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ DEBUTANTĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
COMPARTIMENT PSIHIATRIE CRONICI (BAIA DE ARIEȘ)
22 PATURI
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
PSIHIATRIE
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
PSIHIATRIE
MEDIC REZIDENT AN IV
S
MEDICI
PSIHIATRIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ DEBUTANTĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
PERSONAL AUXILIAR
BRANCARDIER
G
SANITAR
BRANCARDIER
MUNCITOR CALIFICAT III
G
MUNCITORI
BUCĂTAR
Nr. total posturi
STAȚIE HEMODIALIZĂ
4 APARATE
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
NEFROLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
G
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ DEBUTANTĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
UNITATEA DE PRIMIRE URGENȚE
MEDICINĂ DE 5 PATURI

896

MEDIC ȘEF SECȚIE

S

MEDICI

905
908

MEDIC PRIMAR
MEDIC PRIMAR

S
S

MEDICI
MEDICI

909
917
917

MEDIC PRIMAR
MEDIC SPECIALIST
MEDIC SPECIALIST

S
S
S

MEDICI
MEDICI
MEDICI
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URGENȚĂ
MEDICINĂ DE
URGENȚĂ
PEDIATRIE
MEDICINĂ DE FAMILIE
CU COMPETENțĂ ÎN
UPU
MEDICINĂ
DE
URGENȚĂ
MEDICINĂ DE FAMILIE

2
1
6
1
1
3
3
3
24
0.5
0.5
1
6
1
5
1
1
1
1
18
1
1
3
1
1
1
2
2
12
1
9
3

1
7.5
0.5

919

MEDIC SPECIALIST

S

MEDICI

925

MEDIC SPECIALIST

S

MEDICI

929

MEDIC REZIDENT AN V

S

MEDICI

930

MEDIC

S

MEDICI

931

MEDIC

S

932

ASISTENT MEDICAL ȘEF
ASISTENT SOCIAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

S

MEDICI
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR

937
945

952
985
999
1000
1001
1001
1002
1006
1008
1023
1036
1038
1048

1052
1053

1055

1056
1064
1070
1078
1083

TEHNICIAN DE
RADIOLOGIE ŞI
IMAGISTICĂ LICENŢIAT
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

S
S

PEDIATRIE
RADIOLOGIE ȘI
IMAGISTICĂ MEDICALĂ
CU COMPETENŢĂ ÎN
TOMOGRAFIE
COMPUTERIZATĂ
MEDICINĂ DE
URGENȚĂ
MEDICINĂ DE
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6
4

URGENȚĂ
GENERALIST CU
COMPETENȚĂ ÎN UPU
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST

1

ASISTENT SOCIAL
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST

5

TEHNICIAN DE
RADIOLOGIE ŞI
S
IMAGISTICĂ LICENŢIAT
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
INSPECTOR DE
ALT PERSONAL SANITAR
SPECIALITATE GRADUL IA
S
SUPERIOR
ANALIST PROGRAM
INSPECTOR DE
ALT PERSONAL SANITAR
SPECIALITATE GRADUL IA
S
SUPERIOR
INGINER DE SISTEM
SECRETAR DACTILOGRAF I
SECRETAR
A
M
PERSONAL SANITAR MEDIU DACTILOGRAF
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
REGISTRATOR
REGISTRATOR MEDICAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
PERSONAL AUXILIAR
BRANCARDIER
G
SANITAR
BRANCARDIER
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
G
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ DEBUTANT
G
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
UNITATEA DE PRIMIRE URGENȚE - CABINET MEDICAL DENTARĂ DE URGENȚĂ
MEDIC DENTIST
S
MEDICI
STOMATOLOG
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
Nr. total posturi
SPITALIZARE DE ZI
25 PATURI
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
Nr. total posturi
Izolare COVID
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
G
SANITAR
INFIRMIERĂ
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR

2

1
1

8

7
33
14
1
0.5
0.5
1
4
2
15
13
2
10
153
4
1
5

2
2

1
8
6
8
5

1088

INFIRMIERĂ

1091

BRANCARDIER

1095

ÎNGRIJITOARE

1096

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

1098

1099

1100

1101

1102

1103

1104
1105

1106

1107

1108

1109

1110

1111

1113
1114

1115

1116

1117

PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
Nr. total posturi
AMBULATORIUL INTEGRAT SPITALULUI
CABINET MEDICINĂ INTERNĂ
G

INFIRMIERĂ

5

BRANCARDIER

3

ÎNGRIJITOARE

4
40

ASISTENT MEDICAL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET CARDIOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET GASTROENTEROLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET REUMATOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET NEFROLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET ENDOCRINOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET PEDIATRIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET CHIRURGIE GENERALĂ
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET CHIRURGIE PLASTICĂ ȘI MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVĂ
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET NEUROCHIRURGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET NEUROLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET DERMATO - VENEROLOGICE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET PSIHIATRIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET UROLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET ORTOPEDIE - TRAUMATOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
GIPSAR MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GIPSAR
CABINET CHIRURGIE MACILO-FACIALĂ
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET OFTALMOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
CABINET ORL
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
SSD
SUPERIOR
GENERALIST
CABINET OBSTETRICĂ GINECOLOGIE
PL
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1

2

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

2
1

1

1

1

1118

1119

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

1120

ASISTENT COORDONATOR
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

1121

ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT

1122
1123
1124
1125
1126

1127
1128

1129
1130

1131

1132

1133

1134
1135
1136
1137

1141

1142

1143
1150
1152
1153

S

S
S

ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
CABINET PSIHIATRIE
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
CABINET NEUROPSIHIATRIE

ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST

ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET RECUPERARE MEDICINĂ FIZICĂ ȘI BALNEOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
SALA DE GIMNASTICĂ
PROFESOR PRINCIPAL CFM
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU PROFESOR CFM
CABINET MEDICINĂ SPORTIVĂ
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
MEDICINĂ SPORTIVĂ
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET GERIATRIE ȘI GERONTOLOGIE
GERIATRIE ȘI
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
GERONTOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET DE ALERGOLOGIE ȘI IMUNITATE CLINICĂ
ALERGOLOGIE ȘI
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
IMUNITATE CLINICĂ
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET PNEUMOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET HEMATOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PUNCT DE RECOLTARE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
FIȘIER INFORMAŢII
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
REGISTRATOR
REGISTRATOR MEDICAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
DEBUTANT
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
STATISTICIAN MEDICAL
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL
ÎNGRIJITOARE CURĂȚENIE
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
CABINET CHIRURGIE VASCUILARĂ
ASISTENT MEDICAL
ASIST MED
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
Nr. total posturi
ALTE STRUCTURI FUNCȚIONALE
BLOC OPERATOR
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL ȘEF
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR OBSTETRICĂ
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GINECOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
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1

1
1

1

1
1
1
1
1

1
1

1
1

1

1

1

1
1
1
1

4

1
47

1
7
2
1

1154
1169
1173
1175

TEHNICIAN SUPERIOR DE
IMAGISTICĂ, RADIOLOGIE,
RADIOTERAPIE ŞI
RADIODIAGNOSTIC
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

SSD

ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

TEHNICIAN SUPERIOR
DE IMAGISTICĂ,
RADIOLOGIE,
RADIOTERAPIE ŞI
RADIODIAGNOSTIC
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
OBSTETICĂ
GINECOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST

15

INFIRMIERĂ

12

INFIRMIERĂ

4

BRANCARDIER

2

ÎNGRIJITOARE

8
62

MEDIC

1
1

1

4

1178

ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT

1190

INFIRMIERĂ

1194

INFIRMIERĂ DEBUTANT

1196

BRANCARDIER

1204

ÎNGRIJITOARE

1205

MEDIC PRIMAR

1206

ASISTENT MEDICAL ȘEF

PL

ASISTENT APARATURĂ
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICALĂ

1

1215

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

PL

ASISTENT APARATURĂ
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICALĂ

9

1216

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

PL

ASISTENT APARATURĂ
MEDICALĂ

1

1217

ÎNGRIJITOARE

1218

FARMACIST ȘEF SECȚIE

1220

FARMACIST PRIMAR

1222

FARMACIST SPECIALIST
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
REFERENT IA

1233
1235
1236
1237

1238
1239
1240
1242
1243

1245
1246

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
Nr. total posturi
UTS
S
MEDICI
Nr. total posturi
STERILIZARE

PERSONAL SANITAR MEDIU
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
Nr. total posturi
FARMACIE SPITAL
ALT PERSONAL SANITAR
S
SUPERIOR
ALT PERSONAL SANITAR
S
SUPERIOR
ALT PERSONAL SANITAR
S
SUPERIOR

PL

2
3

ÎNGRIJITOARE

1
12

FARMACIE

1

FARMACIE

2

FARMACIE

2

PERSONAL SANITAR MEDIU FARMACIE

11

PL
M

PERSONAL SANITAR MEDIU FARMACIE
PERSONAL SANITAR MEDIU REFERENT
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
LABORATOR ANALIZE MEDICALE - BACTERIOLOGIE
MEDIC ȘEF LABORATOR
S
MEDICI
LABORATOR
ALT PERSONAL SANITAR
CHIMIST PRINCIPAL
S
SUPERIOR
LABORATOR
ASISTENT MEDICAL ȘEF
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
Nr. total posturi
LABORATOR ANALIZE MEDICALE
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
LABORATOR
ALT PERSONAL SANITAR
BIOLOG PRINCIPAL
S
SUPERIOR
LABORATOR
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2
1
1
20
1
1
1
2
1
6
2
1

1251
1252

1253
1254
1255
1256

1257
1260

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
REGISTRATOR MEDICAL
PRINCIPAL

PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR
REGISTRATOR
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
Nr. total posturi
LABORATOR ANALIZE MEDICALE - IMUNOSEROLOGIE, CONTAGIOASE ȘI PLANIFICARE
ALT PERSONAL SANITAR
BIOLOG PRINCIPAL
S
SUPERIOR
LABORATOR
ALT PERSONAL SANITAR
CHIMIST PRINCIPAL
S
SUPERIOR
LABORATOR
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
LABORATOR ANALIZE MEDICALE - BIOCHIMIE
ALT PERSONAL SANITAR
BIOLOG PRINCIPAL
S
SUPERIOR
LABORATOR
ALT PERSONAL SANITAR
CHIMIST PRINCIPAL
S
SUPERIOR
LABORATOR

1263

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

1264

MEDIC PRIMAR

1265

1269

CHIMIST
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

1270

1271

1261

1268

PL

PL

ASISTENT APARATURĂ
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICALĂ

PL
PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR
Nr. total posturi
LABORATOR ANALIZE MEDICALE - HEMATOLOGIE
S
MEDICI
LABORATOR
ALT PERSONAL SANITAR
S
SUPERIOR
LABORATOR
PL

5
1
9

1
1
1
1
4

1
3

1
2
7
1
1
3

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR
ASISTENT MEDICAL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST

STATISCIAN MEDICAL
PRINCIPAL

M

PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL

1

ÎNGRIJITOARE

G

PERSONAL AUXILIAR
SANITAR

ÎNGRIJITOARE

1

1

8

Nr. total posturi

LABORATOR RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ

1272

MEDIC ȘEF LABORATOR

S

MEDICI

1276

MEDIC PRIMAR

S

MEDICI

1277

ASISTENT MEDICAL ȘEF

PL

1283

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

PL

1285

RADIOLOGIE ȘI
IMAGISTICĂ MEDICALĂ
RADIOLOGIE ȘI
IMAGISTICĂ MEDICALĂ

RADIOLOGIE ȘI
PERSONAL SANITAR MEDIU IMAGISTICĂ MEDICALĂ

1
4

1

6

PL

RADIOLOGIE ȘI
PERSONAL SANITAR MEDIU IMAGISTICĂ MEDICALĂ
ASISTENT MEDICAL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST

M

PERSONAL SANITAR MEDIU STATISTCIAN MEDICAL

1

REGISTRATOR
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL

1

1286

ASISTENT MEDICAL
STATISTICIAN MEDICAL
PRINCIPAL

1287

REGISTRATOR MEDICAL
PRINCIPAL

M

1288

ÎNGRIJITOARE

G

PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
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ÎNGRIJITOARE

2

1

17

Nr. total posturi

LABORATOR RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ - COMPUTER TOMOGRAF - SPITAL ȘI AMBULATORIUL DE
SPECIALITATE
RADIOLOGIE ȘI
1291
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
IMAGISTICĂ MEDICALĂ
3
RADIOLOGIE ȘI
IMAGISTICĂ MEDICALĂ

1

PL

RADIOLOGIE ȘI
PERSONAL SANITAR MEDIU IMAGISTICĂ MEDICALĂ

5

PL

RADIOLOGIE ȘI
PERSONAL SANITAR MEDIU IMAGISTICĂ MEDICALĂ

1

1292

MEDIC SPECIALIST

S

1297

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

1298

ASISTENT MEDICAL

1299

ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT

1300

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

1300

ASISTENT MEDICAL

MEDICI

ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
11
Nr. total posturi
LABORATOR RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ - RMN SPITAL ȘI AMBULATORIUL DE SPECIALITATE

1301

1303
1304
1305

1306
1307
1308

1309
1311
1313
1315
1319
1320
1322
1323

PL

RADIOLOGIE ȘI
PERSONAL SANITAR MEDIU IMAGISTICĂ MEDICALĂ

RADIOLOGIE ȘI
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU IMAGISTICĂ MEDICALĂ
Nr. total posturi
LABORATOR EXPLORĂRI FUNCȚIONALE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
Nr. total posturi
LABORATOR ENDOSCOPIE DIGESTIVĂ DIAGNOSTICĂ ȘI TERAPEUTICĂ
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ DEBUTANT
G
SANITAR
INFIRMIERĂ
Nr. total posturi
LABORATOR ENDOSCOPIE BRONŞICĂ
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
PNEUMOFIZIOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
Nr. total posturi
LABORATOR DIAGNOSTIC MOLECULAR
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
LABORATOR
ALT PERSONAL SANITAR
BIOLOG PRINCIPAL
S
SUPERIOR
LABORATOR
ALT PERSONAL SANITAR
BIOLOG
S
SUPERIOR
LABORATOR
ALT PERSONAL SANITAR
BIOCHIMIST PRINCIPAL
S
SUPERIOR
LABORATOR
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR
REGISTRATOR
REGISTRATOR MEDICAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
DEBUTANT
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
SERVICIUL JUDEȚEAN DE MEDICINA LEGALĂ
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0.5

0.5
1

1
1

2
1
1
4
1
1
1
3
1
2
2
2
4
1
2
1
15

1324
1327
1328
1329

1333
1334
1335
1336
1337

1338

1339
1340

1341

1342

1343
1344

1345
1347

1348
1349
1351

1352
1353
1354
1356
1357
1360
1363
1364

MEDIC ȘEF SERVICIU
MEDICINA LEGALĂ
MEDIC PRIMAR
FARMACIST PRIMAR
MEDICINA LEGALĂ
CHIMIST PRNCIPAL
MEDICINA LEGALĂ
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL MEDICINA
LEGALĂ
ASISTENT MEDICAL
MEDICINA LEGALĂ
REGISTRATOR MEDICAL

S
S
S
S

MEDICI
MEDICI
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR

MEDICINA LEGALĂ
MEDICINA LEGALĂ
FARMACIST MEDICINA
LEGALĂ
CHIMIST MEDICINA
LEGALĂ

PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICINA LEGALĂ
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICINA LEGALĂ
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
PERSONAL AUXILIAR
BRANCARDIER
G
SANITAR
BRANCARDIER
Nr. total posturi
SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICĂ - COMPARTIMENT CITOLOGIE
BIOLOG PRINCIPAL
ALT PERSONAL SANITAR
ANATOMIE PATOLOGICĂ
S
SUPERIOR
BIOLOG
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL ANATOMIE
ASISTENT MEDICAL
PATOLOGICĂ
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICĂ - COMPARTIMENT HISTOPATOLOGIE
ANATOMIE
ASISTENT COORDONATOR
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU PATOLOGICĂ
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL ANATOMIE
ANATOMIE
PATOLOGICĂ
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU PATOLOGICAĂ
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL ANATOMIE
PATOLOGICĂ
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU FARMACIE
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
INGRIJITOARE
Nr. total posturi
SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICĂ - PROSECTURA
MEDIC ȘEF SERVICIU
ANATOMIE
ANATOMIE PATOLOGICĂ
S
MEDICI
PATOLOGICĂ
MEDIC PRIMAR ANATOMIE
ANATOMIE
PATOLOGICĂ
S
MEDICI
PATOLOGICĂ
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL ANATOMIE
ANATOMIE
PATOLOGICĂ
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU PATOLOGICĂ
REGISTRATOR MEDICAL
ANATOMIE
DEBUTANT
M
PERSONAL SANITAR MEDIU PATOLOGICAĂ
ANATOMIE
AUTOPSIER DEBUTANT
M
PERSONAL SANITAR MEDIU PATOLOGICA
Nr. total posturi
SERVICIUL DE PREVENIRE A INFECŢIILOR ASOCIATE ASISTENŢEI MEDICALE
MEDIC ȘEF SERVICIU
S
MEDICI
EPIDEMIOLOGIE
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
BOLI INFECȚIOASE
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU IGIENĂ
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PERSONAL AUXILIAR
AGENT D.D.D.
G
SANITAR
AGENT D.D.D.
PERSONAL AUXILIAR
AGENT D.D.D. DEBUTANT
G
SANITAR
AGENT D.D.D.
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
MUNCITOR
MUNCITOR NECALIFICAT I
G
MUNCITORI
NECALIFICAT
PL
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1
3
1
1

4
1
1
1
1
14

1

1
1
3

1

1

1
1
4

1
2

1
1
2
7
1
1
1
2
1
3
3
1

13

MEDIC SPECIALIST
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
REGISTRATOR MEDICAL
DEBUTANT

Nr. total posturi
CABINET PLANIFICARE FAMILIALĂ
MEDICINĂ DE FAMILIE
COMPETENŢĂ
PLANIFICARE
S
MEDICI
MEDICALĂ
PL

1

1369

MEDIC PRIMAR

1370

PSIHOLOG PRACTICANT
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

Nr. total posturi
CABINET MEDICINA MUNCII
S
MEDICI
ALT PERSONAL SANITAR
S
SUPERIOR

1365
1366
1367

1372

1374
1375
1375
1376

1377

1378

1379

1380

1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388

1389
1391
1392

M

PERSONAL SANITAR MEDIU OCROTIRE
REGISTRATOR
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL

1
3

MEDICINA MUNCII

PSIHOLOG
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
Nr. total posturi
CABINET ONCOLOGIE MEDICALĂ
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
DEBUTANT
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
Nr. total posturi
CABINET BOLI INFECȚIOASE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
Nr. total posturi
CABINET DIABET ZAHARAT, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE
ASISTENT MEDICAL
S
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
Nr. total posturi
CABINET DIABET ZAHARAT, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE (EDUCAȚIE SPECIFICĂ)
STATISCIAN MEDICAL
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL
Nr. total posturi
CABINET DIABET ZAHARAT, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE (PICIOR DIABETIC)
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
Nr. total posturi
CENTRU SĂNĂTATE MINTALĂ ADULȚI CU STAȚIONARE DE ZI - 35 LOCURI
MEDIC COORDONATOR
S
MEDICI
PSIHIATRIE
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
PSIHIATRIE
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
PSIHIATRIE
ALT PERSONAL SANITAR
PSIHOLOG
S
SUPERIOR
PSIHOLOG
ALT PERSONAL SANITAR
ASISTENT SOCIAL
S
SUPERIOR
ASISTENT SOCIAL
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
CENTRU SĂNĂTATE MINTALĂ COPII
PSIHIATRIE
MEDIC ȘEF CSM
S
MEDICI
PEDIATRICA
PSIHIATRIE
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
PEDIATRICA
NEUROLOGIE
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
PEDIATRICĂ
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1

2
1
2
5

2
0.5
0.5
1
4

1
1
1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8

1
2
1

1393

MEDIC REZIDENT AN V

S

1394

PSIHOLOG PRINCIPAL

S

1395

PSIHOLOG SPECIALIST
ASISTENT SOCIAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

S

PSIHIATRIE
PEDIATRICA

1

PSIHOLOG

1

PSIHOLOG

1

ASISTENT SOCIAL
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
REGISTRATOR
REGISTRATOR
MEDICAL

1

PNEUMOFIZIOLOGIE
PNEUMOFIZIOLOGIE
PNEUMOFIZIOLOGIE
PNEUMOLOGIE

1
1
2
1

BIOLOG
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST

1

S

MEDICI
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR MEDICAL
DEBUTANT

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

PL
M

PERSONAL SANITAR MEDIU
PERSONAL SANITAR MEDIU

1406
1407
1409
1410

MEDIC ȘEF DISPENSAR TBC
MEDIC PRIMAR
MEDIC SPECIALIST
MEDIC REZIDENT AN II

S
S
S
S

1411

BIOLOG PRINCIPAL

S

1412

ASISTENT COORDONATOR
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

S

1396
1398
1399
1400
1401
1402
1403

1404

1405

1421

1422
1423
1424
1425

1426
1427
1428
1429
1430
1431

1432

M

2
1
1
1

PERSONAL SANITAR MEDIU
1
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
1
15
Nr. total posturi
COMPARTIMENT ERGOTERAPIE
1
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU ASISTENT MEDICAL
1
Nr. total posturi
COMPARTIMENT RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ŞI BALNEOLOGIE (BAZA DE TRATAMENT)
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
1
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
Nr. total posturi
DISPENSAR TBC

PL

MEDICI
MEDICI
MEDICI
MEDICI
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR

ASISTENT APARATURĂ
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICALĂ
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
REGISTRATOR
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
CENTRU DE SĂNĂTATE MULTIFUNCŢIONAL OCNA MUREŞ
SPITALIZARE DE ZI
20 PATURI
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
MEDICINĂ INTERNĂ
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
PEDIATRIE
OBSTETRICA
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
GINECOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT COORDONATOR
S
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
DEBUTANT
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
CABINETE MEDICALE
CABINET MEDICINĂ INTERNĂ
ASISTENT MEDICAL
ASIST MED
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET PEDIATRIE
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
REGISTRATOR MEDICAL
PRINCIPAL

PL
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1
9

1
1
1
1
20

1
1
1
1
1
1

1

1447

ASIST MED
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET OBSTETRICĂ GINECOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
Nr. total posturi
SERVICIUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR DE SĂNĂTATE
ALT PERSONAL CU STUDII JURIST/ECONOMIST/ING
ȘEF SERVICIU
S
SUPERIOARE
INER/SOCIOLOG
SĂNĂTATE PUBLICĂ ŞI
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
MANAGEMENT
MEDIC
S
MEDICI
MEDICINĂ GENERALĂ
REFERENT DE
ALT PERSONAL SANITAR
SPECIALITATE GRADUL IA
S
SUPERIOR
ŞTIINŢE ECONOMICE
ŞTIINŢE
REFERENT DE
ALT PERSONAL SANITAR ECONOMICE/JURIDICE/
SPECIALITATE GRADUL I
S
SUPERIOR
SOCIALE
REFERENT DE
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENTĂ MEDICALĂ
SPECIALITATE GRADUL I
S
SUPERIOR
GENERALIST
ALT PERSONAL SANITAR
CONSILIER GRADUL IA
S
SUPERIOR
ŞTIINŢE ECONOMICE
ALT PERSONAL CU STUDII
CONSILIER GRADUL I
S
SUPERIOARE
CONSILIER JURIDIC
Nr. total posturi
COMPARTIMENT DE INTERNĂRI - INFORMAȚII
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
REGISTRATOR
REGISTRATOR MEDICAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
Nr. total posturi
DIETETICA
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST

1448

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL COORDONATOR

1433

1434

1435
1436
1437
1438

1440
1441
1442
1443

1445
1446

ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT

PL

ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
Nr. total posturi

1

1
9

1
1
1
1

2
1
1
1
9

2
1
3

1

1
2

COMPARTIMENT ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI RELIGIOSĂ
1449

PREOT I

S

1450

ASISTENT SOCIAL
PRINCIPAL

S

ALT PERSONAL CU STUDII
SUPERIOARE
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
Nr. total posturi

GARDEROBĂ
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
Nr. total posturi

1453

GARDEROBIER

1454

SPĂLĂTOREASĂ CU
GESTIUNE

1464

SPĂLĂTOREASĂ

1465

ȘEF SERVICIU
INSPECTOR DE
SPECIALITATE GRADUL IA
INSPECTOR DE
SPECIALITATE GRADUL I
REFERENT CASIER IA

PREOT

1

ASISTENT SOCIAL

1
2

GARDEROBIER

3
3

SPĂLĂTORIE

1471
1472
1473

PERSONAL AUXILIAR
M
SANITAR
SPĂLĂTOREASĂ
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
SPĂLĂTOREASĂ
Nr. total posturi
B. STRUCTURI FUNCȚIONALE - APARAT FUNCȚIONAL
SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE
S
TESA
ECONOMIST
S

TESA

1
10
11

1

ECONOMIST

6

S
TESA
ECONOMIST
M
TESA
CASIER
Nr. total posturi
SERVICIUL INFORMATICĂ ȘI STATISTICĂ MEDICALĂ

1
1
9
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1474
1475
1476
1477
1478
1479

1480
1485
1487

ȘEF SERVICIU
INSPECTOR DE
SPECIALITATE GRADUL IA
INSPECTOR DE
SPECIALITATE GRADUL II
REFERENT I A
REGISTRATOR MEDICAL
PRINCIPAL
REGISTRATOR MEDICAL
DEBUTANT

S

TESA

ANALIST
PROGRAMATOR

1

S

TESA

INGINER DE SISTEM

1

S
M

TESA
TESA

ANALIST
REFERENT
REGISTRATOR
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
REGISTRATOR
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
Nr. total posturi
SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE APROVIZIONARE ȘI TRANSPORT
S
TESA
INGINER/ECONOMIST

ȘEF SERVICIU
INSPECTOR DE
SPECIALITATE GRADUL IA
INSPECTOR DE
SPECIALITATE GRADUL IA

S

TESA

S

TESA

ECONOMIST
ECONOMIST/INGINER/J
URIST

Nr. total posturi
1488
1489
1491

1493
1496
1497

1498

1503

1505
1506
1507

1508

1509
1510

MAGAZIE
M
TESA
ȘEF DEPOZIT I
M
TESA
MAGAZIONER
M
MUNCITORI
MANIPULANT BUNURI
Nr. total posturi
CONDUCĂTORI AUTO
MUNCITOR CALIFICAT I
MUNCITORI
CONDUCATORI AUTO
MUNCITOR CALIFICAT II
MUNCITORI
CONDUCATORI AUTO
MUNCITOR CALIFICAT III
MUNCITORI
CONDUCATORI AUTO
Nr. total posturi
SERVICIUL RESURSE UMANE ȘI RELATII CU PUBLICUL
ȘEF SERVICIU
S
TESA
ECONOMIST
RESURSE UMANE
INSPECTOR DE
SPECIALITATE GRADUL IA
S
TESA
ECONOMIST
RELAȚII CU PUBLICUL ȘI CONSILIERE
INSPECTOR DE
SPECIALITATE GRADUL IA
S
TESA
ECONOMIST
INSPECTOR DE
SPECIALITATE GRADUL II
S
TESA
ECONOMIST/SOCIOLOG
SOCIOLOG
S
TESA
SOCIOLOG
Nr. total posturi
ȘEF DEPOZIT I
MAGAZIONER
MANIPULANT BUNURI

ȘEF SERVICIU
INSPECTOR DE
SPECIALITATE GRADUL IA
INSPECTOR DE
SPECIALITATE GRADUL IA

1512
1513

INSPECTOR DE
SPECIALITATE GRADUL I
INSPECTOR DE
SPECIALITATE DEBUTANT
ARHIVAR DEBUTANT

1514
1520
1523
1525
1532
1533
1534
1535

MUNCITOR CALIFICAT I
MUNCITOR CALIFICAT I
MUNCITOR CALIFICAT I
MUNCITOR CALIFICAT I
MUNCITOR CALIFICAT I
MUNCITOR CALIFICAT IV
MUNCITOR CALIFICAT II
MUNCITOR CALIFICAT I

1536

MUNCITOR CALIFICAT III

1511

SERVICIUL TEHNIC ADMINISTRATIV ȘI PSM
JURIST/ECONOMIST/ING
S
TESA
INER
TEHNIC ADMINISTRATIV ȘI PSM

1
1
1
1
6
1
5
2
8
1
1
2
4
2
3
1
6
1

5

2
1
1
10

1

S

TESA

INGINER

1

S

TESA

ECONOMIST

1

S

TESA

INGINER

1

S
M

TESA
INGINER
TESA
ARHIVAR
MUNCITORI INDIRECT PRODUCTIVI
M
MUNCITORI
INSTALATOR
G
MUNCITORI
ELECTRICIAN
G
MUNCITORI
INSTALATOR
G
MUNCITORI
MECANIC
G
MUNCITORI
FOCHIST
G
MUNCITORI
FOCHIST
G
MUNCITORI
ZUGRAV
G
MUNCITORI
TÂMPLAR
CENTRALA TELEFONICĂ
G
MUNCITORI
TELEFONISTĂ
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1
1
1
6
3
2
7
1
1
1
1

1538
1542
1543

1544
1545

MUNCITOR SPAȚII VERZI
MUNCITOR NECALIFICAT I
G
MUNCITORI
ACTIVITATE DE ÎNTREȚINERE REVIZIE TEHNICĂ ASCENSOARE
MUNCITOR CALIFICAT II
G
MUNCITORI
LIFTIERA
MUNCITOR CALIFICAT IV
G
MUNCITORI
LIFTIERA
Nr. total posturi
COMPARTIMENT CONFECȚIONARE, REPARARE ŞI ÎNTREŢINERE INVENTAR MOALE
MUNCITOR CALIFICAT II
MUNCITOR CALIFICAT III

G
G

MUNCITORI
MUNCITORI

CONSILIER JURIDIC
GRADUL IA

1549

AUDITOR GRADUL IA

1556
1557
1562
1565
1566

MUNCITOR CALIFICAT I
MUNCITOR CALIFICAT II
MUNCITOR CALIFICAT III
MUNCITOR CALIFICAT IV
MUNCITOR NECALIFICAT I

PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

S

TESA
Nr. total posturi
COMPARTIMENT AUDIT
S
TESA
Nr. total posturi
BLOCUL ALIMENTAR
G
MUNCITORI
G
MUNCITORI
G
MUNCITORI
G
MUNCITORI
G
MUNCITORI
Nr. total posturi
TOTAL POSTURI UNITATE
Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

Pagina 23

4
1
36

CROITOR
CROITOR

1
1
2

JURIST

2
2

AUDITOR

2
2

Nr. total posturi
COMPARTIMENT JURIDIC
1547

2

BUCĂTAR
BUCĂTAR
BUCĂTAR
BUCĂTAR
NECALIFICAT

7
1
5
3
1
17
1566

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT - Județul Alba
prin Consiliul Județean Alba și Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA
- Direcția Silvică Alba, în vederea desfăşurării activității de identificare, prevenție,
intervenție de urgență și recoltare a arborilor de pe terenurile
administrate/aflate în proprietatea Consiliului Județean Alba sau
a ROMSILVA, din zona drumurilor județene, care prezintă un potențial
pericol asupra participanților la traficul rutier

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna mai 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
Regia Națională a Pădurilor - Romsilva - Direcția Silvică Alba, în vederea desfăşurării
activității de identificare, prevenție, intervenție de urgență și recoltare a arborilor de pe
terenurile administrate/aflate în proprietatea Consiliului Județean Alba sau a ROMSILVA, din
zona drumurilor județene, care prezintă un potențial pericol asupra participanților la traficul
rutier.
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. 46/2008 - Codul Silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră;
- Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, cu
modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și
completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 85/2006 privind stabilirea modalităților de evaluare a pagubelor produse
vegetației forestiere din păduri și din afara acestora, cu modificările și completările ulterioare;
- O.G. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor
publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, 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. 229/04.03.2009, privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor ROMSILVA și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare, cu modificările și
completările ulterioare;
- Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate
publică aprobat prin H.G. nr. 715/2017 cu modificările şi completările ulterioare;
- Normelor tehnice privind evaluarea volumului de lemn destinat comercializării
aprobate prin Ordinul ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 1651/31
octombrie 2000, 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 încheierea Protocolul de colaborare între UAT - Județul Alba prin
Consiliul Județean Alba și Regia Națională a Pădurilor - Romsilva - Direcția Silvică Alba, în
vederea desfăşurării activității de identificare, prevenție, intervenție de urgență și recoltare a
arborilor de pe terenurile administrate/aflate în proprietatea Consiliului Județean Alba sau a
ROMSILVA, din zona drumurilor județene, care prezintă un potențial pericol asupra
participanților la traficul rutier, conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea
patrimoniului din aparatul 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 Județului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează și se comunică: Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba,
Regiei Naționale a Pădurilor – ROMSILVA - Direcția Silvică Alba, Direcției juridică și
administraţie publică, Direcției amenajării teritoriului și urbanism, Direcției gestionarea
patrimoniului din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 113
Alba Iulia, 14 mai 2021
Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat
cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare către
următoarele comisii de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 1 - Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare
rurală, prognoze şi strategii
Comisia de specialitate nr. 2 - Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi
urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al
județului
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 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 113/14 mai 2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
Consiliul Judeţean Alba
Nr.______ din _________

ROMÂNIA
REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA
Direcția Silvică Alba
Nr. _______ din_________

PROTOCOL DE COLABORARE

Temei legal:
 Legea nr. 46/2008 - Codul Silvic, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
 Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura
rutieră;
 Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, cu
modificările și completările ulterioare;
 O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și
completările ulterioare;
 O.U.G. nr. 85/2006 privind stabilirea modalităților de evaluare a pagubelor produse
vegetației forestiere din păduri și din afara acestora, cu modificările și completările ulterioare;
 O.G. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
 H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor
publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, 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. 229/2009, privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor - ROMSILVA
și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare, cu modificările și completările
ulterioare;
 Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate
publică aprobat prin H.G. nr. 715/2017 cu modificările şi completările ulterioare;
 Normele tehnice privind evaluarea volumului de lemn destinat comercializării
aprobate prin Ordinul ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 1651/31
octombrie 2000, cu modificările și completările ulterioare;
UAT - JUDEŢUL ALBA prin Consiliul Județean Alba cu sediul în municipiul Alba Iulia,
Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1, județul Alba, telefon 0258/813380, fax 0258/813325, e-mail
cjalba@cjalba.ro, cod fiscal 4562583, cont IBAN nr. RO95TREZ24A840301203030X, deschis
la Trezoreria Municipiului Alba Iulia, reprezentat prin d-nul DUMITREL Ion - Preşedinte, în
calitate de partener, pe de o parte
și
Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA - Direcția Silvică Alba, cu sediul în
municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 9, judeţul Alba, telefon: 0258812138; 0748297075,
Fax: 0258813006, e-mail:office@alba.rosilva.ro, număr de înmatriculare la Oficiul Registrul
Comerțului J40/450/1991, cod unic de înregistrare RO: 1590120, cod IBAN RO64 RZBR
0000060000760594, deschis la Raiffeisen Bank - Agenția Alba Iulia, reprezentată legal prin
d-nul BOARIU Gheorghe Dan - director, în calitate de partener pe de altă parte,
denumite în continuare Părți, au convenit încheierea prezentului protocol de colaborare, denumit
în continuare Protocol, cu următoarele clauze:

Art. 1. Obiectul Protocolului de colaborare
(1) Stabilirea modalităţilor şi procedurilor de colaborare a Părţilor în scopul identificării
şi recoltării arborilor care reprezintă un potenţial pericol asupra participanţilor la traficul rutier
pe drumurile judeţene din judeţul Alba, aflate în administrarea Consiliului Judeţean Alba.
(2) Identificarea arborilor menţionaţi la alin. 1 se realizează pe terenuri
administrate/aflate în proprietatea C.J. Alba, a Romsilva şi celor care aparţin altor proprietari
pentru care Romsilva asigură administrarea/serviciile silvice pe bază de contract, în zona de
protecţie prevăzută la lit. d din anexa nr. 1 a O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, măsurată în linie dreaptă (orizontală) de
la marginea părţii carosabile a drumurilor menţionate la alin. 1.
Art. 2. Cadrul legislativ
Realizarea obiectului prezentului Protocol se face în condiţiile şi cu obligaţia respectării
prevederilor de către părţi a actelor normative enumerate anterior, care constituie temeiul legal al
prezentului protocol:
Art. 3. Domeniul de cooperare
(1) Pentru realizarea obiectului Protocolului, Consiliul Judeţean Alba şi Romsilva vor
întreprinde următoarele acţiuni:
a.) de prevenţie, când se constată existenţa unor arbori cu potenţial pericol de
cădere, pentru care nu se estimează un risc iminent de cădere pe partea carosabilă/ampriza
drumului;
b.) de urgenţă, când se constată existenţa unor arbori cu potenţial pericol de
cădere, pentru care se estimează un risc ridicat de cădere pe partea carosabilă/ampriza drumului;
c.) de intervenţie, când există arbori căzuţi pe partea carosabilă/ampriza drumului
care afectează circulaţia rutieră;
(2) Solicitarea şi participarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Alba se realizează
prin intermediul funcţionarilor publici/personalului contractual din compartimentul de
specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Alba:
(3) Participarea reprezentanţilor Romsilva se realizează la nivel teritorial, prin ocoalele
silvice din structura sa;
(4) Acţiunile de identificare a arborilor cu potenţial pericol pentru siguranţa circulaţiei
rutiere se realizează în echipe comune ale Romsilva şi Consiliului Judeţean Alba, la care pot
participa, în calitate de invitaţi, alţi administratori/proprietari ai terenurilor verificate;
(5) Acţiunile se realizează în baza unei solicitări scrise din partea Consiliului Judeţean
Alba adresată Direcţiei Silvice Alba/ocoalelor silvice din structura Romsilva;
(6) Organizarea acţiunilor se efectuează, de comun acord, de entităţile prevăzute la alin.
5.
Art. 4. Acţiunea de prevenţie
(1) Acţiunea de prevenţie, se realizează, anual, în perioadele martie - mai şi octombrie noiembrie, prin verificarea în echipe comune ale părţilor a stării arborilor aflaţi pe terenurile
prevăzute la art. 1. La verificare pot fi invitaţi şi alţi administratori/proprietari ai terenurilor
verificate.
(2) Prin verificările din cadrul acestei acţiuni se identifică arborii cu potenţial pericol de
cădere, pentru care nu se estimează un risc iminent de cădere pe partea carosabilă/ampriza
drumului.
(3) Arborii care prezintă un potenţial pericol de cădere, prevăzuţi la alin. 2, sunt acei
arbori care:
a.) sunt uscaţi;
b.) sunt în curs de uscare sau prezintă stare de vegetaţie lâncedă;
c.) se află în zone cu risc de alunecare (rupere) a terenului;
d.) au ancorare slabă în sol;
e.) sunt rupţi;
f.) prezintă defecte evidente de structură (putregai, scorburi) care pot determina
ruperea lor sau a unor părţi (ramuri);
g.) alte situaţii în afara celor prevăzute la lit. a-f constatate de echipele comune
(4) În cazul în care se constată existenţa unor arbori cu potenţial pericol de cădere,

pentru care nu se estimează un risc iminent de cădere pe partea carosabilă/ampriza drumului,
echipele comune stabilesc următoarele măsuri:
a.) procedează la însemnarea arborilor identificaţi în condiţiile alin. 3 cu un semn
distinctiv, de regulă vopsea, în vederea marcării lor ulterioare în conformitate cu normele tehnice
în vigoare;
b.) încheie un proces verbal în care se menţionează următoarele constatări:
 denumirea drumului, poziţia kilometrică
 amplasamentul: judeţul, raza de activitate a ocolului silvic, unitatea de producţie,
unitatea amenajistică, etc
 numărul arborilor cu potenţial pericol de cădere şi însemnaţi cu vopsea
 măsurile care trebuie întreprinse: natura lucrărilor ce se impun a fi executate
 alte elemente considerate necesare de către părţi
(5) După încheierea procesului verbal prevăzut la alin. 4 lit. b se iniţiează acţiunile legale
pentru recoltarea arborilor, dacă terenul se află în administrarea/proprietatea uneia dintre părţi.
(6) Dacă arborii prevăzuţi la alin. 3 sunt situaţi pe terenuri ale altor persoane proprietari
care au contract de administrare/servicii silvice cu Romsilva, se notifică proprietarul terenului de
către Romsilva, cu privire la situaţia consemnată în procesul verbal.
(7) Notificările menţionate la alin. 6 vor prevedea termene de finalizare de cel mult 3 luni
de la comunicare.
(8) Dacă arborii prevăzuţi la alin. 3 sunt situaţi pe terenuri aflate în administrarea
Consiliului Judeţean Alba, autorizaţia de exploatare se emite pentru un operator economic atestat
în lucrări de exploatare a lemnului comunicat de către Consiliul Judeţean Alba.
(9) În cazul în care se constată arbori cu potenţial pericol de cădere, pentru care se
estimează un risc ridicat de cădere pe partea carosabilă/ampriza drumului, echipele comune
stabilesc măsurile prevăzute la art. 5.
Art. 5. Acţiunea de urgenţă
(1) Acţiunea de urgenţă se realizează în toată perioada anului, la solicitarea scrisă a
structurilor prevăzute la art. 3 alin. 2, în cazul semnalării unor situaţii de urgenţă.
(2) În situaţia în care una din părţi este sesizată cu privire la existenţa unor arbori care
prezintă potenţial pericol de cădere, aceasta poate efectua o verificare prealabilă a celor sesizate
şi, dacă se constată că sesizarea este reală, informează cealaltă parte în vederea verificării în
echipă comună în maxim 24 ore.
(3) Verificarea în echipe comune se efectuează cu prioritate maximă (24 de ore de la data
informării), având în vedere potenţialul de risc ridicat al căderii arborilor pe partea carosabilă
/ampriza drumului şi producerii unui eveniment rutier.
(4) În cadrul acestei acţiuni se identifică arborii pentru care se estimează un risc ridicat de
cădere pe partea carosabilă/ampriza drumului.
(5) Arborii care prezintă un potenţial pericol, pentru care se estimează un risc ridicat de
cădere pe partea carosabilă/ampriza drumului, sunt acei arbori care:
a.) sunt în curs de rupere a trunchiurilor sau crăcilor
b.) sunt în curs de cădere ca urmare a unei alunecări de teren, a slabei ancorări în
sol, ori prezintă alte cauze care pot provoca căderea
c.) alte situaţii în afara celor prevăzute la lit. a-b constatate de echipele comune
(6) În cazul arborilor cu potenţial pericol pentru care se estimează un risc ridicat de
cădere pe partea carosabilă/ampriza drumului, echipele comune stabilesc următoarele măsuri, în
regim de urgenţă:
a.) procedează la însemnarea arborilor cu un semn distinctiv, de regulă vopsea, în
vederea marcării ulterioare a acestora în conformitate cu normele tehnice în vigoare care se
realizează în maxim 24 ore
b.) întocmeşte procesul verbal de constatare, cu conţinut similar celui prevăzut la
art. 4alin. 4 lit. b, în care se menţionează detaliat modul de acţiune.
(7) Recoltarea arborilor aflaţi în situaţia prevăzută la art. 5 alin. 5 se face de către:
a.) structurile prevăzute la art. 3 alin. 2 cu operatori economici atestaţi
comunicaţi de către C.J. Alba pe terenurile aflate în administrarea acestuia
b.) structurile prevăzute la art. 3 alin. 3 cu sprijinul structurilor prevăzute la art.
3 alin. 2, pentru fondul forestier administrat de către Romsilva

(8) Dacă arborii prevăzuţi la alin. 3 sunt situaţi pe terenuri ale altor proprietari care au
contract de administrare/servicii silvice cu Romsilva, se notifică proprietarul terenului de către
Romsilva, cu privire la situaţia consemnată în procesul verbal.
(9) Notificările menţionate la alin. 8 vor prevedea termene de finalizare de cel mult 48
ore de la comunicare.
Art. 6. Acţiunea de intervenţie
(1) Acţiunea de intervenţie se realizează atunci când există arbori căzuţi pe partea
carosabilă/ampriza drumului care afectează circulaţia rutieră, cu/fără producerea de evenimente
rutiere.
(2) În cazul constatării existenţei situaţiei prevăzută la alin. 1, acţiunea de intervenţie se
realizează de către structurile prevăzute la art. 3 alin. 2, prin degajarea părţii carosabile şi
înştiinţarea ocolului silvic pentru emiterea documentelor legale.
(3) În situaţia prevăzută la alin. 2, structurile prevăzute la art. 3 alin. 3, ulterior degajării
părţii carosabile, vor efectua marcarea arborilor şi evaluarea masei lemnoase.
(4) Emiterea autorizaţiei de exploatare se va face către:
a.) structurile prevăzute la art. 3 alin. 3, în cazul fondului forestier administrat de
Romsilva
b.) operatorul economic atestat pentru lucrări de exploatare forestieră comunicat de
Consiliul Judeţean Alba în cazul terenurilor aflate în administrarea Consiliului Judeţean Alba
Art. 7. Dispoziţii finale
(1) În cazul identificării de către echipele comune a unor situaţii neprevăzute de prezentul
Protocol, părţile se vor informa reciproc şi vor stabili de comun acord, măsurile şi soluţiile ce se
impun.
(2) În cadrul fiecărei acţiuni definită de prezentul protocol, părţile vor acţiona conform
competenţelor şi prevederilor legale în domeniul specific de activitate.
(3) Demersurile pentru întreruperea temporară a circulaţiei rutiere în vederea desfăşurării
acţiunii de prevenţie se efectuează de către Consiliul Judeţean Alba, după un program stabilit de
comun acord potrivit prevederilor legale, la propunerea ocolului silvic/operatorului economic
care a contractat lemnul pe picior.
(4) Demersurile pentru întreruperea temporară a circulaţiei rutiere în vederea desfăşurării
acţiunii de urgenţă şi de intervenţie prevăzute la art. 5 şi art. 6 se efectuează de către Consiliul
Judeţean Alba.
(5) Partizile de masă lemnoasă constituite în condiţiile art. 5 şi art. 6 se autorizează la
exploatare, urmând a fi introduse în lista de partizi în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la
constituire.
(6) Masa lemnoasă rezultată din aplicarea prezentului Protocol se valorifică de către
administratorii/proprietarii terenurilor, potrivit prevederilor legale.
(7) În cazul în care după efectuarea tuturor procedurilor de valorificare nu se reuşeşte
valorificarea partizilor constituite pentru acţiunea de prevenţie şi nu există posibilităţi de
exploatare de către ocoalele silvice din structura regiei, unităţile ROMSILVA vor înştiinţa
Consiliul Judeţean Alba în vederea identificării soluţiilor adecvate.
(8) Punerea în aplicare a prezentului Protocol se realizează de către reprezentanţii
Consiliului Judeţean Alba şi Romsilva, pe raza de competenţă a fiecărei unităţi.
(9) Cheltuielile efectuate pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului
Protocol vor fi suportate conform prevederilor legale.
(10) Dacă arborii prevăzuți la art. 4-6 din protocol, sunt situați pe suprafețele de fond
forestier, preluate de ocoalele silvice din structura Direcției Silvice Alba, pe bază de Act de
constatare (conform prevederilor art. 16 alin. 4-7 din Legea 46/2008, modificată și completată,
se aplică următoarea procedură:
a.) Ocolul Silvic înștiințează Garda Forestieră semnatară a Actului de Constatare, cu
privire la situația de excepție apărută pe suprafața preluată în pază (arbori cu potențial pericol de
cădere)
b.) Punerea în valoare și recoltarea acestor arbori se face potrivit celor stipulate în
protocol pentru fiecare situație în parte (prevenție, urgențe, intervenție).
Art. 8. Eventualele divergenţe care apar din aplicarea prezentului protocol se vor rezolva
între părţi pe cale amiabilă, la nivelul structurilor teritoriale sau centrale.

Art. 9. Părţile se obligă să se informeze reciproc, în scris, despre orice situaţie care
îngreunează/împiedică aplicarea prezentului protocol şi să procedeze cu buna credinţă la
soluţionarea acestor situaţii.
Art. 10. Prezentul Protocol poate fi denunţat unilateral de oricare dintre părţi printr-o
notificare scrisă, cu aplicarea în 60 de zile de la primirea acesteia.
Art. 11. Orice modificare a prevederilor prezentului protocol poate avea loc numai prin
încheierea unui Act adiţional, convenit de către părţi.
Art. 12. Prezentul Protocol se completează cu prevederile legale în vigoare. În cazul
apariţiei unor neclarităţi sau neconcordanţe faţă de legislaţia în vigoare, se aplică dispoziţiile
legale.
Art. 13. În cazul în care apar noi prevederi legislative care modifică sau fac imposibilă
aplicarea prezentului Protocol, acesta poate fi modificat prin încheierea unui Act adiţional. În
cazul în care modificarea/aplicarea prezentului protocol nu este posibilă, acesta îşi încetează
aplicabilitatea.
Art. 14. (1) Prezentul Protocol intră în vigoare la data semnării şi înregistrării de către
ambele părţi şi este valabil până la data de 31 decembrie 2022.
(2) Dacă nici una din părţi nu a notificat cealaltă parte cu cel puţin 30 zile
anticipat datei de 31 decembrie a anului calendaristic, prezentul protocol se prelungeşte automat
ca valabilitate cu câte un an calendaristic.
Art. 15. Prezentul Protocol s-a încheiat în 2 două exemplare originale, câte un exemplar
pentru fiecare parte şi se comunică de către acestea structurilor teritoriale pentru aplicare.
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Nr. 10864/14 mai 2021
REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare
între UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Regia Națională a Pădurilor ROMSILVA- Direcția Silvică Alba, în vederea desfăşurării activității de identificare,
prevenție, intervenție de urgență și recoltare a arborilor de pe terenurile
administrate/aflate în proprietatea Consiliului Județean Alba sau
a ROMSILVA, din zona drumurilor județene, care prezintă un potențial
pericol asupra participanților la traficul rutier

I. Expunere de motive
Drumurile fac parte din sistemul naţional de transport și sunt căi de comunicaţie terestră
special amenajate pentru circulaţia vehiculelor şi pietonilor.
Fac parte integrantă din drum: ampriza şi zonele de siguranţă, suprastructura şi
infrastructura drumului, podurile, podeţele, şanţurile, rigolele, viaductele, pasajele denivelate,
zonele de sub pasajele rutiere, tunelurile şi alte lucrări de artă, construcţiile de apărare, protecţie
şi consolidare, trotuarele, pistele pentru ciclişti, locurile de parcare, oprire şi staţionare, staţiile de
taxare, bretelele de acces, drumurile tehnologice amenajate pentru întreţinerea autostrăzilor,
indicatoarele de semnalizare rutieră şi alte dotări pentru siguranţa circulaţiei, sistemele
inteligente de transport şi instalaţiile aferente, spaţiile de serviciu sau control, spaţiile cuprinse în
triunghiul de vizibilitate din intersecţii, spaţiile cuprinse între autostradă şi/sau drum şi bretelele
de acces, sistemele pentru protecţia mediului, terenurile şi plantaţiile din zona drumului şi
perdelele de protecţie, mai puţin zonele de protecţie.
Conform prevederilor art. 22 din O.G. 43/1997 privind regimul drumurilor cu
modificările și completările ulterioare, drumurile care sunt clasificate județene sunt administrate
de consiliile județene, pe raza administrativ-teritorială a acestora, în speță Consiliul Județean
Alba administrează rețeaua de drumuri județene de pe raza UAT-Județul Alba.
Administratorul drumurilor județene iși propune asigurarea siguranței circulației rutiere
în scopul îndepărtării din zona drumurilor publice a arborilor care prezintă un pericol pentru
siguranța circulației rutiere.
II. Descrierea situaţiei actuale
Proiectul de act administrativ inițiat vizează încheierea Protocolului de colaborare între
UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVADirecția Silvică Alba, în vederea activității de identificare, prevenție, intervenție de urgență și
recoltare a arborilor de pe terenurile administrate/aflate în proprietatea Consiliului Județean
Alba, a ROMSILVA din zona drumurilor județene, care prezintă un potențial pericol asupra
participanților la traficul rutier.
Conform prevederilor O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, drumurile publice sunt drumuri de utilitate publică și/sau
de interes public destinate circulației rutiere și pietonale, în scopul satisfacerii cerintelor generale
de transport, ale economiei, ale populației și de apărare a țării. Drumurile publice sunt
proprietate publică și sunt întreținute din fonduri publice, precum și din alte surse legal
constituite.
Consiliul Judeţean Alba este administratorul drumurilor județene din Județul Alba.
Adminstrarea drumurilor publice are ca obiect proiectarea, construirea, modernizarea,
reabilitarea, repararea, întreținerea și exploatarea drumurilor.
Obiectul protocolului îl reprezintă identificarea, prevenția, intervenție de urgență și
recoltare a arborilor de pe terenurile administrate/aflate în proprietatea Consiliului Județean
Alba, a ROMSILVA din zona drumurilor județene, care prezintă un potențial pericol asupra
participanților la traficul rutier.

Prin acțiunile ROMSILVA împreună cu reprezentanții Consiliului Județean Alba se
încearcă o identificare preventivă a arborilor din zona drumurilor județene, care pun în pericol
siguranța circulației rutiere și diminuarea riscului de a cădea în partea carosabilă.
În acest scop administratorul drumului are rolul de a întreprinde măsuri de întreținere a
suprafețelor care fac parte din zona drumului prin eliminarea oricărui tip de vegetație ce poate
apărea pe carosabil.
Arborii care vor fi identificați în teren sunt cei de pe terenurile administrate/aflate în
proprietatea Consiliului Județean Alba și/sau a Regiei Naționale a Pădurilor - ROMSILVADirecția Silvică Alba.
Pentru îndepărtarea plantațiilor rutiere (arborilor) din zona drumurilor județene trebuiesc
respectate proceduri legislative pentru ca masa lemnoasă să poată fi degajată, motiv pentru care
se inițiază încheierea prezentului protocol de colaborare.
III. Reglementări anterioare
Nu este cazul
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 46/2008 - Codul Silvic, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră;
- Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, cu
modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și
completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 85/2006 privind stabilirea modalităților de evaluare a pagubelor produse
vegetației forestiere din păduri și din afara acestora, cu modificările și completările ulterioare;
- O.G. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor
publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, 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. 229/04.03.2009, privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor ROMSILVA și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare, cu modificările și
completările ulterioare;
- Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate
publică aprobat prin H.G. nr. 715/2017 cu modificările şi completările ulterioare;
- Normele tehnice privind evaluarea volumului de lemn destinat comercializării
aprobate prin Ordinul ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 1651/31
octombrie 2000, 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
Modelul Anexă - Protocol de colaborare între UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean
Alba și Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA- Direcția Silvică Alba, în vederea activității
de identificare, prevenție, intervenție de urgență și recoltare a arborilor de pe terenurile
administrate/aflate în proprietatea Consiliului Județean Alba, a ROMSILVA din zona
drumurilor județene, care prezintă un potențial pericol asupra participanților la traficul rutier, a
fost trimis în vederea vizualizării, completării și/sau modificării, acceptării formei finale și la
Direcția Silvică 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, 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, în conformitate cu prevederile art. 240 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, care dispun că aprecierea necesității și oportunitatea adoptării actelor
administrative aparțin exclusiv autorităților deliberative, propunem iniţierea proiectului de
hotărâre înregistrat cu nr. 113 din 14 mai 2020.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 10866/14 mai 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 aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT - Județul Alba
prin Consiliul Județean Alba și Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA
- Direcția Silvică Alba, în vederea desfăşurării activității de identificare, prevenție,
intervenție de urgență și recoltare a arborilor de pe terenurile
administrate/aflate în proprietatea Consiliului Județean Alba sau
a ROMSILVA, din zona drumurilor județene, care prezintă un potențial
pericol asupra participanților la traficul rutier
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 18 mai 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 27 mai 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 113/14 mai 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 Regia
Națională a Pădurilor - Romsilva - Direcția Silvică Alba, în vederea desfăşurării activității de
identificare, prevenție, intervenție de urgență și recoltare a arborilor de pe terenurile
administrate/aflate în proprietatea Consiliului Județean Alba sau a ROMSILVA, din zona
drumurilor județene, care prezintă un potențial pericol asupra participanților la traficul rutier;
- modelul Protocolului de colaborare între UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean
Alba și Regia Națională a Pădurilor - Romsilva - Direcția Silvică Alba, în vederea desfăşurării
activității de identificare, prevenție, intervenție de urgență și recoltare a arborilor de pe
terenurile administrate/aflate în proprietatea Consiliului Județean Alba sau a ROMSILVA, din
zona drumurilor județene, care prezintă un potențial pericol asupra participanților la traficul
rutier.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 11188 /19 mai 2021
RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT - Județul Alba
prin Consiliul Județean Alba și Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA
- Direcția Silvică Alba, în vederea desfăşurării activității de identificare, prevenție,
intervenție de urgență și recoltare a arborilor de pe terenurile
administrate/aflate în proprietatea Consiliului Județean Alba sau
a ROMSILVA, din zona drumurilor județene, care prezintă un potențial
pericol asupra participanților la traficul rutier
1. Generalități
Drumurile fac parte din sistemul naţional de transport și sunt căi de comunicaţie terestră
special amenajate pentru circulaţia vehiculelor şi pietonilor.
Fac parte integrantă din drum: ampriza şi zonele de siguranţă, suprastructura şi infrastructura
drumului, podurile, podeţele, şanţurile, rigolele, viaductele, pasajele denivelate, zonele de sub
pasajele rutiere, tunelurile şi alte lucrări de artă, construcţiile de apărare, protecţie şi consolidare,
trotuarele, pistele pentru ciclişti, locurile de parcare, oprire şi staţionare, staţiile de taxare,
bretelele de acces, drumurile tehnologice amenajate pentru întreţinerea autostrăzilor,
indicatoarele de semnalizare rutieră şi alte dotări pentru siguranţa circulaţiei, sistemele
inteligente de transport şi instalaţiile aferente, spaţiile de serviciu sau control, spaţiile cuprinse în
triunghiul de vizibilitate din intersecţii, spaţiile cuprinse între autostradă şi/sau drum şi bretelele
de acces, sistemele pentru protecţia mediului, terenurile şi plantaţiile din zona drumului şi
perdelele de protecţie, mai puţin zonele de protecţie.
Conform Art.22 din O.G. 43/1997 Privind regimul drumurilor cu modificările și
completările ulterioare, drumurile care sunt clasificate județene sunt administrate de consiliile
județene, pe raza administrativ-teritorială a acestora, în speță Consiliul Județean Alba
administrează rețeaua de drumuri județene de pe raza UAT județul Alba.
Administratorul drumurilor județene își propune asigurarea siguranței circulației rutiere în
scopul îndepărtării din zona drumurilor publice a arborilor care prezintă un pericol pentru
siguranța circulației rutiere. Prin acțiunile ROMSILVA împreună cu reprezentanții Consiliului
Județean Alba se încearcă o identificare preventivă a arborilor din zona drumurilor județene, care
pun în pericol siguranța circulației rutiere și diminuarea riscului de a cădea în partea carosabilă.
În acest scop administratorul drumului are rolul de a întreprinde măsuri de întreținere a
suprafețelor care fac parte din zona drumului prin eliminarea oricărui tip de vegetație ce poate
apărea pe carosabil.
Arborii care vor fi identificați în teren sunt cei de pe terenurile administrate/aflate în
proprietatea Consiliului Județean Alba și/sau a Regiei Naționale a Pădurilor - ROMSILVADirecția Silvică Alba.
Identificarea arborilor se realizează pe terenuri administrate/aflate în proprietatea C.J. Alba, a
Romsilva şi celor care aparţin altor proprietari pentru care Romsilva asigură
administrarea/serviciile silvice pe bază de contract, în zona de protecţie prevăzută la litera d) din
anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, măsurată în linie dreaptă(orizontală) de la marginea părţii
carosabile a drumului județean.
Pentru îndepărtarea plantațiilor rutiere (arborilor) din zona drumurilor județene trebuiesc
respectate proceduri legislative pentru ca masa lemnoasă să poată fi degajată, motiv pentru care
se inițiază încheierea prezentului protocol de colaborare.
Activitățile de bază din cadrul Protocolului de colaborare între UAT - Județul Alba prin
Consiliul Județean Alba și Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA- Direcția Silvică Alba, în
vederea activității de identificare, prevenție, intervenție de urgență și recoltare a arborilor de pe
terenurile administrate/aflate în proprietatea Consiliului Județean Alba, a ROMSILVA din zona

drumurilor județene, care prezintă un potențial pericol asupra participanților la traficul rutier se
vor canaliza pe:
 acțiuni de prevenție - când se constată arbori cu potențial pericol de cădere, pentru care
nu se estimează un risc iminent de cădere pe partea carosabilă/ampriza drumului;
 acțiuni de urgență - când se constată arbori cu potențial pericol de cădere pentru care se
estimează un risc ridicat de cădere pe partea carosabilă/ampriza drumului;
 acțiuni de intervenție - când există arbori căzuți pe partea carosabilă/ampriza drumului
care afectează circulația rutieră;
Arborii care prezintă un potențial pericol cu risc de cădere în partea carosabilă/ampriza
drumului, sunt acei arbori care:
 sunt în curs de rupere a trunchiurilor sau crăcilor;
 sunt în curs de cădere ca urmare a unei alunecări de teren, a slabei ancorări în sol, ori
prezintă alte cauze care pot provoca căderea;
 prezintă o poziție nefirească, foarte aproape de planul orizontal;
 sunt rupți ori dezrădăcinați și se sprijină pe alți arbori;
 alte situații în afara celor de mai sus, constatate de echipele comune ale celor două
instituții care sunt parte a prezentului protocol;
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.
Având în vedere Referatul de aprobare al inițiatorului nr....... / .............2021 și a notei
Secretarului general nr............. din ........... mai 2021, precum și prevederile art. 173 alin. 1 lit. e
din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ”consiliul judeţean are
atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern”, prevederile art.173
alin.(1) lit.c), art. 182 alin. (1), art. 286 alin. (3), art. 289 alin. (4), art. 294 alin.(2), alin. (5) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, constatăm că sunt
îndeplinite condițiile legale pentru ca Proiectul de Hotărâre privind aprobarea încheierii
Protocolului de colaborare între UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Regia
Națională a Pădurilor - ROMSILVA- Direcția Silvică Alba, în vederea activității de identificare,
prevenție, intervenție de urgență și recoltare a arborilor de pe terenurile administrate/aflate în
proprietatea Consiliului Județean Alba, a ROMSILVA din zona drumurilor județene, care
prezintă un potențial pericol asupra participanților la traficul rutier, protocol conform Anexei,
să fie supus analizei și dezbaterii în ședința ordinară a Consiliului Județean Alba.
Șef serviciu
ing. Perța Floare

Întocmit,
ing. Pohonțu Sebastian

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
VICEPREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
cu privire la acordarea unui mandat special, reprezentantului Judeţului Alba în
Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna mai 2021;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat
special reprezentatului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea
„Drumuri și Poduri Locale Alba” SA;
- adresa nr. 3058/13 mai 2021 a Societății „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA privind
acordarea unui mandat special reprezentatului Judeţului Alba în Adunarea Generală a
Acționarilor la Societatea „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA, înregistrată la registratura
Consiliului Județean Alba cu nr. 10729/13 mai 2021;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 64/25 martie
2021 privind desemnarea reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor
la Societatea Drumuri şi Poduri Locale Alba SA şi aprobarea mandatului acestuia;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 2 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
- O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile
naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile
autonome, cu modificările şi completările ulterioare;
- Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile
financiare anuale consolidate aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802 din
29 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se acordă mandat special domnului COMȘA Cătălin Răzvan în calitate de
reprezentant al Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „Drumuri şi
Poduri Locale Alba” SA pentru aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la data de 31
decembrie 2020, repartizarea profitului aferent exercițiului financiar 2020 și evaluarea
performanțelor Consiliului de Administrație în anul 2020.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează reprezentantul
Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor a Societăţii „Drumuri şi Poduri Locale
Alba” SA, domnul COMȘA Cătălin Răzvan.
Art. 3. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se publică
în Monitorul Oficial Local al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează și se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba,
Societății „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA, domnului COMȘA Cătălin Răzvan, Direcției
juridică și administraţie publică, Direcției dezvoltare și bugete şi Biroului resurse umane din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba
Avizat pentru legalitate
VICEPREŞEDINTE,
SECRETAR GENERAL,
Marius Nicolae HAȚEGAN
Vasile BUMBU
Înregistrat cu nr. 114
Alba Iulia, 18 mai 2021

Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat cu
art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare către
următoarele comisii de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 1 - Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală,
prognoze şi strategii
Comisia de specialitate nr. 3 - Comisia juridică, administrație publică locală, etică și
apărarea ordinii publice
Comisia de specialitate nr. 5 - Comisia servicii publice de interes judeţean, cooperare
interinstituțională, turism şi relaţii internaţionale, agricultură și mediu de afaceri

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
VICEPREŞEDINTE
Nr. 11026/18 mai 2021
REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special,
reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la
Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA
Expunere de motive
Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA funcţionează ca persoană juridică cu
capital integral deţinut de Judeţul Alba şi are ca obiect de activitate principal executarea
lucrărilor specifice de drumuri şi poduri (construcţia, întreţinerea, repararea, modernizarea şi
exploatarea acestora).
Potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățiile, cu modificările și completările
ulterioare și a Actului Constitutiv al Societăţii, „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA,
Adunarea Generală a Acţionarilor aprobă situațiile financiare anuale, aprobă repartizarea
profitului, monitorizează și evaluează performanța consiliului de adminsitrație.
Consiliul Județean Alba în calitate de acționar unic, exercită toate drepturile acţionarului
în numele Judeţului Alba, prin reprezentant mandatat potrivit Hotărârii Consiliului Județean
Alba nr. 64/25 martie 2021 privind desemnarea reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea
Generală a Acţionarilor la Societatea Drumuri şi Poduri Locale Alba SA şi aprobarea
mandatului acestuia.
Descrierea situației actuale
Prin adresa nr. 3058/13 mai 2021 înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu
nr. 10729/13 mai 2021, Societatea „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA, solicită acordarea unui
mandat special domnului Comșa Cătălin Răzvan, în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce decurg din
calitatea de mandatar desemnat să reprezinte interesele Județului Alba în Adunarea Generală a
Acționarilor, pentru:
 aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2020;
 aprobarea repartizării profitului realizat în exercițiul financiar 2020;
 evaluarea performanțelor consiliului de administrație în anul 2020;
Baza legală
- art. 173 alin. 2 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
- O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile
naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile
autonome, cu modificările şi completările ulterioare;
- Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile
financiare anuale consolidate aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802 din
29 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57 /2019 privind
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în
condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 114 din 18 mai 2021.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
VICEPREŞEDINTE
Marius Nicolae HAȚEGAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 11027/18 mai 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 redactării raportului de specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
cu privire la acordarea unui mandat special, reprezentantului Judeţului Alba în
Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA

Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 19 mai 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 27 mai 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 114/18 mai 2021 şi are ataşate următoarele
documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat
special reprezentatului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea
„Drumuri și Poduri Locale Alba” SA;
- adresa nr. 3058/13 mai 2021 a Societății „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA privind
acordarea unui mandat special reprezentatului Judeţului Alba în Adunarea Generală a
Acționarilor la Societatea „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA, înregistrată la registratura
Consiliului Județean Alba cu nr. 10729/13 mai 2021.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA DE DEZVOLTARE ŞI BUGETE
Nr. 11002/19.05.2021

Raport de specialitate
la proiectul de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special,
reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la
Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA
Societatea „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA funcţionează ca persoană juridică cu
capital integral deţinut de Judeţul Alba şi are ca obiect de activitate principal: construcția,
întreținerea, reparare și modernizarea drumurilor și podurilor.
Prin adresa nr.3058/13 mai 2021 înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu
nr. 10729/13 mai 2021, Societatea „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA, solicită acordarea unui
mandat special Domnului Comșa Cătălin Răzvan, în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce decurg
din calitatea de mandatar desemnat să reprezinte interesele Județului Alba în Adunarea Generală
a Acționarilor, pentru:
 Aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2020;
 Aprobarea repartizării profitului realizat în exercițiul financiar 2020;
 Evaluarea performanțelor consiliului de administrație pentru anul 2020;
Conform Actului Constitutiv al societăţii, Adunarea Generală a Acţionarilor aprobă
situațiile financiare anuale în baza rapoartelor prezentate de către consiliul de administrație și
auditorul financiar independent.
De asemenea în baza prevederilor Ordonanţei nr. 64/2001 privind repartizarea profitului
la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau
majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, cu modificările şi completările ulterioare și la
propunera Consiliului de administrație, Adunarea Generală a Acţionarilor aprobă repartizarea
profitului.
Potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 109/2011 privind guvernanța
corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Adunarea
Generală a Acţionarilor evaluează anual activitatea adminstratorilor.
Consiliul Județean Alba exercită toate drepturile acţionarului în numele Judeţului Alba,
prin reprezentantul mandatat potrivit Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 64/25 martie 2021
privind desemnarea reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la
Societatea Drumuri şi Poduri Locale Alba SA şi aprobarea mandatului acestuia.
Potrivit prevederilor contractului de mandat nr.7221 din 29 martie 2021, mandantul
înţelege a împuternici mandatarul pentru a îndeplini atribuţiile stabilite, pe baza unui mandat
special prealabil din partea mandantului pentru aprobarea situațiilor financiare anuale, aprobarea
repartizării profitului și evaluarea performanței consiliului de adminstrație conform art. 4. lit. b și
lit.e.
Având în vedere aspectele de mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete prezintă spre
aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Director executiv,
Marian Florin AITAI

Întocmit,
Ana Androne

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcții şi a
Regulamentului de organizare şi funcţionare
ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinarăˮ în luna mai 2021;
Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea
modificării Organigramei, Statului de funcții şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare
ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
Având în vedere prevederile art. 173 alin. 1 lit. a, art. 173 alin. 2 lit. c şi art. 507 alin. 6
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 modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba, după cum urmează:
a.) La Compartimentul sistem de control intern managerial se mută definitiv o funcţie
publică ocupată de consilier, clasa I, grad profesional superior de la Compartimentul
administraţie publică - mutare cu repartizarea postului corespunzător funcţiei deţinute de
funcţionarul public.
b.) La Compartimentul autoritatea judeţeană de transport se mută definitiv o funcţie
publică ocupată de consilier, clasa I, grad profesional asistent de la Biroul turism - mutare cu
repartizarea postului corespunzător funcţiei deţinute de funcţionarul public.
Art. 2. Organigrama aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, cu
modificările prevăzute la art. 1 va avea structura prevăzută în anexa nr. 1 - parte integrantă a
prezentei hotărâri.
Art. 3. Statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, cu
modificările prevăzute la art. 1 va avea structura prevăzută în anexa nr. 2 - parte integrantă a
prezentei hotărâri.
Art. 4. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Alba, urmând să aibă conținutul prevăzut în anexa nr. 3 parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 5. Anexa nr. 3 a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 183/27 august 2019,
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 116/28 mai 2020 şi Hotărârea Consiliului Judeţean
Alba nr. 68/25 martie 2021 își încetează aplicabilitatea începând cu data intrării în vigoare a
prezentei hotărâri.
Art. 6. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Biroului resurse umane
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art. 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,
direcţiilor, serviciilor şi birourilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Alba.
Avizat pentru legalitate
PREŞEDINTE,
SECRETAR GENERAL,
Ion DUMITREL
Vasile BUMBU
Nr. 115
Alba Iulia, 19 mai 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
 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. 3 - Comisia juridică, administrație publică locală, etică și
apărarea ordinii publice

Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 115/19 mai 2021
STAT DE FUNCȚII
AL APARATULUI DE SPECIALITATE
AL CONSILIULUI JUDEȚEAN ALBA
Denumirea funcţiei
Număr posturi
Preşedinte
1
Vicepreşedinte
2
Administrator public
1
CABINETUL PREȘEDINTELUI
5-7
Consilier
3
APARATUL DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN ALBA
8
Secretar general al judeţului
1
BIROUL RESURSE UMANE
9
Şef birou
1
10-13
Consilier, grad profesional superior
4
14
Inspector, grad profesional superior
1
BIROUL AUDIT PUBLIC INTERN
15
Șef birou
1
16-20
Auditor, grad profesional superior
5
SISTEM DE CONTROL INTERN MANAGERIAL
21-22
2
Consilier, grad profesional superior
23
1
Consilier juridic, grad profesional superior
INFORMATICĂ
24-25
2
Consilier, grad profesional superior
SERVICIUL ADMINISTRATIV
26
Şef serviciu
1
27
Inspector de specialitate gradul I A
1
28
Inspector de specialitate gradul I
1
29
Referent IA
1
30-32
Îngrijitor
3
Îngrijitor (Sâncrai)
1
33
Şofer I (din care un post cu ½ normă)
9
34-42
43
Muncitor calificat I
1
44
Muncitor calificat I (Sâncrai)
1
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
45
Director executiv
1
SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS
46
Şef serviciu
1
47-51
Consilier juridic, grad profesional superior
5
52
Consilier juridic, grad profesional principal
1
53
Consilier juridic, grad profesional asistent
1
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
54-57
Consilier, grad profesional superior
4
REGISTRATURĂ, ARHIVĂ
58
1
Consilier, grad profesional superior

Nr. crt.
1
2-3
4

59

1
Inspector de specialitate gradul IA
AUTORITATEA JUDEŢEANĂ DE TRANSPORT
60-61
2
Consilier, grad profesional superior
62
1
Consilier, grad profesional asistent
UNITĂȚI DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ, SOCIALĂ, ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL
63-64
2
Consilier, grad profesional superior
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
65
Director executiv
1
66
Director executiv adjunct
1
Contabilitate-financiar
67-71
Consilier, grad profesional superior
5
SERVICIUL DEZVOLTARE, PROGRAME ȘI GUVERNANȚA CORPORATIVĂ
72
Şef serviciu
1
Dezvoltare economică și rurală
73
Inspector, grad profesional superior
1
74-76
Consilier, grad profesional superior
3
Programe şi guvernanţa corporativă
77-78
Consilier, grad profesional superior
79
Consilier, grad profesional principal
SERVICIUL ACCESARE ȘI COORDONARE PROIECTE
80
Şef serviciu
81-86
Consilier, grad profesional superior
87
Inspector de specialitate gradul IA
SERVICIUL BUGET VENITURI
88
Şef serviciu
Buget
89-91
Consilier, grad profesional superior
Urmărire, încasare venituri şi executare silită
92-94
Consilier, grad profesional superior
95
Consilier juridic, grad profesional principal
SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE
ȘI MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII CONTRACTELOR
96
Şef serviciu
97-101
Consilier achiziţii publice, grad profesional superior
102
Consilier achiziţii publice, grad profesional principal
103
Consilier achiziţii publice, grad profesional asistent
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
104
Director executiv
SERVICIUL PROGRAME, LUCRĂRI, ÎNTREȚINERE DRUMURI
105
Şef serviciu
Administrare drumuri judeţene
106-109
Consilier, grad profesional superior
110
Consilier, grad profesional principal
111-112
Consilier, grad profesional asistent
Siguranţa circulaţiei pe drumurile judeţene
113-114
Consilier, grad profesional superior
115-116
Referent IA
Întreţinere drumuri judeţene
117
Inspector de specialitate gradul II
118-123
Muncitor calificat I

2
1
1
6
1
1
3
3
1

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

SERVICIUL ADMINISTRARE DOMENIUL PUBLIC ŞI PRIVAT
124
Şef serviciu
1
125-129
Consilier, grad profesional superior
5
130
Inspector de specialitate gradul I
1
131
Referent IA
1
DIRECȚIA AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM
132
Arhitect şef
1
Amenajarea teritoriului, urbanism
133-136
Consilier, grad profesional superior
4
137-138
Consilier, grad profesional principal
2
139
Consilier, grad profesional debutant
1
Autorizare, disciplina în construcţii, cadastru, GIS
140-143
Consilier, grad profesional superior
4
144
Consilier, grad profesional principal
1
145-146
Consilier, grad profesional asistent
2
147
Consilier, grad profesional debutant
1
SERVICIUL INVESTIŢII, DEZVOLTARE, PROMOVARE PATRIMONIALĂ ŞI
MANAGEMENTUL UNITĂŢILOR DE CULTURĂ
148
Şef serviciu
1
Investiţii
149-151
Consilier, grad profesional superior
3
Dezvoltare promovare patrimonială şi Managementul unităţilor de cultură
152-155
Consilier, grad profesional superior
4
156
Inspector, grad profesional superior
1
BIROUL RELAŢII INTERNAŢIONALE, DIASPORA, RELAŢII PUBLICE ŞI
COMUNICARE
157
Şef birou
1
158-160
Consilier, grad profesional superior
3
161
Inspector de specialitate gradul IA
1
162
Inspector de specialitate gradul II
1
BIROUL TURISM
163
Şef birou
1
164-165
Consilier, grad profesional superior
2
166
Inspector, grad profesional superior
1
167
Inspector, grad profesional asistent
1
168
Inspector de specialitate gradul IA
1
Tineret, învățământ, sport și relaţii interinstituţionale
169
Consilier, grad profesional superior
1
SERVICIUL MEDIU
170
Șef serviciu
1
Strategii, programe, proiecte mediu
Consilier, grad profesional principal
171-172
2
Sistem de management integrat al deşeurilor
Consilier, grad profesional superior
173-175
3
Consilier, grad profesional asistent
176
1
Consilier, grad profesional debutant
177
1
Factori de mediu şi schimbări climatice
Inspector de specialitate gradul IA
178
1
Inspector de specialitate gradul I
179-180
2
TOTAL
180

1-3
4

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

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

3
1
4
184

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 11122/19 mai 2021

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

I. Expunere de motive
Prin proiectul de hotărâre iniţiat se propune modificarea Organigramei şi a Statului de
funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba în sensul mutării a doi
funcţionari publici de la un compartiment la altul, cu repartizarea postului corespunzător funcției
publice deținute. Totodată s-a propus şi aprobarea modificării Regulamentului de organizare şi
funcţionare prin modificarea şi/sau completarea atribuţiilor specifice ale unor compartimente.
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. 68/25 martie 2021 au fost aprobate
Organigrama şi Statul de funcţii, iar prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 183/27 august
2019 şi Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 116/28 mai 2020 a fost aprobat Regulamentul
de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba
III. Reglementări anterioare
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 68/25 martie 2021 privind aprobarea
modificării Organigramei şi a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 116/28 mai 2020 privind aprobarea
modificării Organigramei, Statului de funcții şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare
ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 183/27 august 2019 privind aprobarea
modificării Organigramei, Statului de funcții şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare
ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. a, art. 173 alin. 2 lit. c şi art. 507 alin. 6 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. 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. 105 din 12 aprilie 2021
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.
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. 115 din 19 mai 2021.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, şi ale Legii nr. 24/2000
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.

PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 11123/19 mai 2021

APROB,
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
BIROUL RESURSE UMANE
Domnului Horaţiu Zaharia SUCIU - şef birou

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcții şi a
Regulamentului de organizare şi funcţionare
ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 19 mai 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 27 mai 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 115/19 mai 2021 şi are ataşat referatul de
aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de
funcții şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
Biroul resurse umane
Nr. ___/___ mai 2021
Raport de specialitate
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de
funcții şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Alba
Conform art. 173 alin. 1 lit. a şi art. 173 alin. 2 lit. c din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul județean îndeplinește: „atribuţii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor publice de interes judeţean şi
ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean”, respectiv “aprobă, în condiţiile legii,
la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, regulamentul de organizare şi funcţionare a
consiliului judeţean, organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare
ale aparatului de specialitate al consiliului judeţean, precum şi ale instituţiilor publice de interes
judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean”.
Prin Proiectul de hotărâre iniţiat, s-au propus modificări la Organigrama şi Statul de
funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, astfel:
- Mutarea definitivă a unui funcţionar public, cu repartizarea postului
corespunzător funcţiei deţinute de funcţionarul public – prin dispoziţie a
Preşedintelui Consiliului Judeţean un funcţionar public (ID 206112) a fost mutat
definitiv cu repartizarea postului ocupat, de la Compartimentul administraţie publică
– Direcţia juridică şi administraţie publică la Compartimentul sistem de control intern
managerial.
- Mutarea definitivă a unui funcţionar public, cu repartizarea postului
corespunzător funcţiei deţinute de funcţionarul public – prin dispoziţie a
Preşedintelui Consiliului Judeţean un funcţionar public (ID 537119) a fost mutat
definitiv cu repartizarea postului ocupat, de la Biroul turism la Compartimentul
autoritatea judeţeană de transport - Direcţia juridică şi administraţie publică.
În conformitate cu prevederile art. 507 alin. 6 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, „În cazuri
temeinic justificate, mutarea definitivă a unui funcţionar public de execuţie se poate dispune de
conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, motivat, cu repartizarea postului corespunzător
funcţiei deţinute de funcţionarul public şi cu acordul scris al funcţionarului public, în măsura în
care nu este afectată organigrama autorităţii sau instituţiei publice”.
Modificările intervenite asupra Organigramei şi Statului de funcţii ale aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Alba nu conduc la modificarea numărului total de posturi față
de structura aprobată în organigrama anterioară.
De asemenea s-a propus aprobarea modificării Regulamentului de organizare şi
funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, ca urmare a modificărilor
legislative intervenite de la aprobarea acestuia.
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, Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale aparatului
de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
Şef birou,
Horaţiu Zaharia SUCIU

Total posturi, din care:

184

- Aparatul de specialitate:

173

◊ conducere

Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Alba nr. 115 din 19 mai 2021

20

→ functii publice

19

→ contractuali
◊ executie
→ functii publice
→ contractuali

1

CONSILIUL JUDEȚEAN ALBA

153
116
37

- Manageri cultura:

4

PREȘEDINTE

CABINETUL
3

MANAGEMENTUL
INSTITUȚIILOR DE
CULTURĂ

PRESEDINTELUI

VICEPREȘEDINTE

VICEPREȘEDINTE

ADMINISTRATOR PUBLIC

APARATUL DE SPECILIATATE
AL CONSILIULUI JUDEŢEAN ALBA

SECRETAR GENERAL
AL JUDEŢULUI

ARHITECT SEF

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI
BUGETE

DIRECȚIA
GESTIONAREA
PATRIMONIULUI
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Anexa nr. 3 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 115/19 mai 2021

REGULAMENTUL
DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE
AL CONSILIULUI JUDEŢEAN ALBA

TITLUL I.
DISPOZIŢII GENERALE
1. Dispoziții generale privind Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului
de specialitate al Consiliului Județean Alba
Art. 1.
(1) În conformitate cu prevederile art. 173 alin. 1 lit. a și art. 173 alin. 2 lit. c din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, consiliul județean îndeplinește atribuții
privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al acestuia, sens în care aprobă
organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale aparatului de
specialitate.
(2) Dispoziţiile prezentului Regulament de organizare şi funcţionare, denumit în
continuare Regulament, se aplică personalului (funcționari publici și personal contractual)
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, denumit în continuare aparat
de specialitate.
(3) Aparatul de specialitate este o structură organizatorică permanentă care asigură
realizarea atribuțiilor consiliului județean stabilite prin legi și alte acte normative, precum și a
celor cuprinse în hotărârile Consiliului Județean Alba și respectiv în dispozițiile președintelui.
(4) Potrivit organigramei, aparatul de specialitate cuprinde structuri funcționale –
direcții, servicii, birouri și compartimente.
(5) Prezentul Regulament este instrumentul de reglementare și de management care
vizează funcțiile și atribuțiile structurilor funcționale din cadrul aparatului de specialitate,
servind atât personalului din aparatul de specialitate cât și altor părți interesate.
(6) Regulamentul reprezintă o concentrare a atribuțiilor și activităților funcțiilor de
conducere și a structurilor funcționale, care, ulterior vor fi detaliate în fișele de post precum
și în procedurile formalizate pe procese și/sau activități elaborate în cadrul sistemului de
control intern managerial, în vederea îndeplinirii obiectivelor Consiliului Județean Alba în
condiții de regularitate, eficacitate, economicitate și eficiență.
(7) Prezentul Regulament cuprinde norme care privesc organizarea, funcționarea și
atribuțiile generale și specifice, responsabilitățile structurilor funcționale din cadrul
aparatului de specialitate, ale funcțiilor de conducere, el fiind elaborat în baza
propunerilor acestora, care răspund de necesitatea, oportunitatea şi legalitatea atribuţiilor
cuprinse în acesta.
(8) Dispoziţiile prezentului Regulament sunt elaborate în temeiul legislaţiei incidente
cu privire la organizarea, funcţionarea, atribuţiile, competențele și responsabilitățile
Consiliului Județean Alba, legislație care are prioritate în aplicare, iar documentele
subsecvente emise în aplicarea Regulamentului (fișe de post, proceduri formalizate etc.) vor fi
elaborate în conformitate cu legislația aplicabilă la momentul elaborării acestora.
(9) Fiecare structură funcțională din cadrul aparatului de specialitate răspunde de
punerea în aplicare a atribuțiilor prevăzute de legislaţia aplicabilă domeniului de competență
respectiv, care nu au fost cuprinse în prezentul Regulament.
(10) În cazul intervenţiei unor evenimente legislative cu privire la legislația care a
stat la baza elaborării prezentului Regulament, documentele subsecvente emise în aplicarea
Regulamentului, vor fi modificate și/sau completate ca urmare a modificărilor legislative în
cauză.

2. Rolul, misiunea, atribuțiile și responsabilitățile generale ale aparatului de
specialitate
Art. 2.
Rolul aparatului de specialitate este acela de a sprijinii funcţionarea consiliului judeţean,
acesta având abilitatea legală de a fundamenta prin documente (rapoarte, studii, referate, opinii,
informări etc.), sub aspect legal, tehnic, economic, de eficienţă şi/sau eficacitate, procesul
decizional în baza competenţelor proprii, pe care o exercită elaborând proiecte de acte
administrative şi operaţiuni tehnico-materiale.
Art. 3.
(1) Misiunea aparatului de specialitate privește:
a.) funcţionarea conformă cu legislaţia în vigoare;
b.) îmbunătăţirea transparenţei actului decizional;
c.) realizarea unor procese şi activităţi fundamentate şi ţinute sub control;
d.) birocraţia eficace și orientată spre cerinţele publicului;
e.) creşterea eficacităţii şi calităţii muncii administrative;
f.) descurajarea posibilităţilor de corupere a sistemului şi angajaţilor;
g.) asigurarea integrităţii, imparţialităţii şi eficacităţii personalului.
(2) Realizarea misiunii precizate la alineatul (1) se face prin dezvoltarea Sistemului de
control intern managerial în conformitate cu legislația incidentă.
Art. 4.
(1) În vederea realizării rolului și a misiunii sale, aparatul de specialitate îndeplineşte
următoarele atribuţii generale:
a.) punerea în aplicare a legilor şi a celorlalte acte normative, a hotărârilor adoptate
de Consiliul Județean Alba şi a dispoziţiilor emise de preşedintele acestuia;
b.) elaborarea și avizarea proiectelor de acte administrative, precum şi fundamentarea
tehnică, economică și juridică a acestora și a altor acte juridice încheiate de Județul Alba
și/sau Consiliul Județean Alba în exercitarea competențelor legale sau în administrarea
bunurilor ce aparțin domeniului public sau privat al unității administrativ teritoriale;
c.) elaborarea documentelor (studii, analize, informări, propuneri, rapoarte etc.) pe
care se fundamentează procesul decizional din cadrul Consiliul Județean Alba;
d.) asigură informarea conducerii cu privire la atribuțiile și competențele ce revin
consiliului județean
e.) elaborarea și implementarea proiectelor politicilor şi strategiilor, a programelor, a
studiilor, analizelor şi statisticilor necesare realizării şi implementării politicilor publice,
precum şi a documentaţiei necesare executării actelor normative, în vederea realizării
competenţelor autorităţii publice;
f.) realizarea de activităţi şi acțiuni, precum şi elaborarea de propuneri și măsuri pentru
implementarea strategiilor și planurilor de acțiune incidente fiecărui domeniu de activitate;
g.) acordarea, la cererea instituțiilor/serviciilor publice din subordinea Consiliului
Județean Alba sau a autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ, de asistenţă juridică,
economică, tehnică şi în alte domenii specifice de specialitate;
h.) exercitarea de activităţi de îndrumare, consiliere, audit şi control, conform
prevederilor legale în vigoare şi în condiţiile prezentului Regulament;
i.) asigurarea, în conformitate cu dispoziţiile legale, a unui serviciu stabil, profesionist,
transparent şi eficient în interesul cetăţenilor, precum şi al autorităţii administraţiei publice;
j.) gestionarea resurselor umane şi a resurselor financiare;
k.) colectarea creanţelor bugetare;
l.) reprezentarea intereselor autorităţii publice în raporturile acesteia cu persoane fizice
şi juridice de drept public sau privat, din ţară şi din străinătate, în limita competenţelor stabilite
de Președintele Consiliului județean;
m.) realizarea de activităţi în conformitate cu strategia de informatizare a administraţiei
publice.
Art. 5.
Personalul din cadrul aparatului de specialitate are următoarele responsabilități generale:
a.) asigură cunoaşterea, însușirea, aplicarea și respectarea legislaţiei și a
reglementărilor specifice domeniului de activitate cu privire la atribuțiile, acţiunile,
activităţile, procesele de muncă și sarcinile specifice postului pe care îl ocupă;

b.) exercită atribuţiile stabilite în acte normative, reglementări, standarde, normative,
instrucțiuni, metodologii, proceduri, acte administrative, fişa postului, etc.;
c.) realizează, la timp şi întocmai, activitățile, acțiunile, atribuţiile sau sarcinile ce-i
revin și raportează asupra modului de realizare a acestora;
d.) răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor,
informaţiilor şi măsurilor incluse, respectiv propuse, în documentele întocmite;
e.) întocmește răspunsuri la cereri, petiții, plângeri, reclamații și adrese repartizate;
asigură transmiterea răspunsului către persoanele fizice sau juridice solicitante;
f.) se documentează, elaborează și fundamentează tehnic, economic sau juridic
proiectele de acte administrative și acte juridice ale unității administrative
teritoriale/Consiliului județean/Președintelui Consiliului județean;
g.) întocmește rapoartele prevăzute de lege; avizează și/sau contrasemnează actele
administrative și actele juridice emise în exercitarea atribuțiilor specifice de serviciu;
h.) fundamentează tehnic, economic sau juridic refuzul de a semna, respectiv de a
contrasemna ori aviza actele administrative sau actele juridice pe care le consideră nelegale;
i.) îndeplinește îndatoririle de serviciu cu profesionalism, imparțialitate, loialitate,
corectitudine şi în mod conştiincios, cu obligaţia de a se abţine de la orice faptă care ar putea să
aducă prejudicii autorității;
j.) păstrează secretul de serviciu, datele şi informaţiile cu caracter confidenţial deţinute
sau la care are acces ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu;
k.) respectă normele de conduită;
l.) adoptă o ţinută morală în relaţiile cu colegii de serviciu, cât şi în relaţiile
profesionale cu persoanele din afara autorității;
m.) răspunde de înregistrarea, evidența și păstrarea documentelor de lucru, precum și de
baza tehnico-materială din dotarea autorității;
n.) propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea
compartimentului sau a autorităţii, în general;
o.) semnalează conducerii structurii funcționale din care face parte orice probleme
deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii
sarcinilor sau în afara acestora;
p.) propune măsuri pentru prevenirea, înlăturarea şi sancţionarea nerespectării
prevederilor legale care reglementează domeniul de activitate al compartimentului din care
face parte;
q.) semnează documentele pe care le întocmeşte;
r.) gestionează documentele specifice elaborate în format letric și efectuează
operațiunile necesare în programul informatic de înregistrare a corespondenței;
s.) respectă prevederile legale cu privire la prelucrarea și protejarea datelor cu caracter
personal;
t.) furnizează datele cu caracter personal necesare întocmirii dosarelor profesionale şi
a dosarelor personale, precum şi actualizarea acestora, când este cazul;
u.) elaborează proiecte de hotărâri/dispoziţii pentru în domeniul de competenţa al
compartimentului/biroului/serviciului;
v.) elaborează rapoartele compartimentelor de resort la proiectele de hotărâre
înregistrate, ţinând cont de obiectul şi domeniul reglementat prin acestea, cu respectarea
termenelor stabilite în acest sens de către secretarul general al județului, care să nu depăşească
termenul de 30 de zile prevăzut de lege pentru emiterea rapoartelor;
w.) participă la ședințele de lucru ale comisiilor de specialitate ale Consiliului județean
la care este invitat și comunică datele și informațiile solicitate de consilierii județeni, în funcţie
de natura problemei avute în dezbatere;
x.) comunică compartimentului de specialitate necesitatea promovării acțiunilor de
chemare în judecată și pune la dispoziția acestuia date, informaţii, documente justificative
pentru fundamentarea cererii de chemare în judecată (contracte, acte financiar-contabile,
hotărâri ale consiliului judeţean, dispoziţii ale preşedintelui, documentaţii tehnice, etc.);
y.) comunică compartimentului de specialitate date, informaţii, documente
justificative deţinute în domeniul specific de activitate pentru fundamentarea apărării în
termenele stabilite de instanțele judecătorești și întocmește note de fundamentare în vederea
apărării intereselor Județului Alba, Consiliului Județean Alba și a Președintelui Consiliului
Județean Alba;

z.) aplică și duce la îndeplinire hotărârile Consiliului Județean Alba și a dispozițiile
Președintelui Consiliului Județean Alba, care le sunt repartizate;
aa.) furnizează date și informaţii care urmează să fie publicate pe site-ul autorității, prin
intermediul compartimentului de specialitate din cadrul consiliului județean cu atribuții în acest
sens;
bb.) asigură păstrarea în bune condiţii a lucrărilor elaborate sau rezolvate și predarea
acestora la arhivă;
cc.) efectuează controalele medicale proprii (periodic şi la schimbarea postului, a
locului de muncă sau a condiţiilor în care îşi desfăşoară activitatea, în alte condiţii stabilite de
medicul de medicina muncii), certificate prin fişa de aptitudine în muncă efectuarea acestora;
dd.) participă la instruirea periodică şi suplimentară în domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă, îşi însuşește şi respectă cu stricteţe prevederile legislaţiei de securitate şi sănătate în
muncă şi măsurile stabilite pentru prevenirea producerii accidentelor de muncă şi/sau a
îmbolnăvirilor profesionale;
ee.) urmează programele de perfecționare profesională, conform prevederilor legale.
Art. 6.
Întocmirea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare prevăzute de lege,
contrasemnarea sau avizarea pentru legalitate şi semnarea documentelor de fundamentare
angajează răspunderea administrativă, civilă sau penală, după caz, a semnatarilor - funcţionari
publici sau personal contractual din aparatul de specialitate, în cazul încălcării legii, în raport
cu atribuţiile specifice.
Art. 7.
Hotărârile Consiliului Județean Alba și dispozițiile Președintelui Consiliului Județean
Alba, adoptate, respectiv emise (Actele autorităţilor administraţiei publice locale) angajează, în
condiţiile legii, răspunderea administrativă, civilă sau penală, după caz, a funcţionarilor publici
şi personalului contractual din aparatul de specialitate al consiliului judeţean care, cu încălcarea
prevederilor legale, fundamentează din punct de vedere tehnic şi al legalităţii emiterea sau
adoptarea lor sau contrasemnează ori avizează, după caz, pentru legalitate aceste acte.
Art. 8.
În cazul în care printr-un act administrativ al autorităţii administraţiei publice locale
emis sau adoptat fără a fi fundamentat, contrasemnat sau avizat din punct de vedere tehnic sau
al legalităţii s-au produs consecinţe vătămătoare, este angajată răspunderea juridică a autorităţii
executive sau autorităţii deliberative, după caz, în condiţiile legii şi ale Codului administrativ
aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019.
Art. 9.
(1) Structurile organizatorice din cadrul aparatului de specialitate asigură
funcționalitatea acestuia pe coordonatele stabilite de locul, rolul, funcțiile și atribuțiile
încredințate Consiliului județean prin actele normative în vigoare, prin activități specifice.
(2) Activitățile profesionale desfășurate de către personalul din cadrul aparatului de
specialitate se realizează prin următoarele atribuții principale:
a.) elaborarea şi implementarea procedurilor formalizate/instrucţiunilor de
lucru/manualelor, în cadrul Sistemului de control intern managerial proiectat şi implementat
la nivelul Consiliului Județean;
b.) întocmirea şi prezentarea rapoartelor solicitate, împreună cu documentele
justificative aferente, organelor de control;
c.) analizarea documentelor elaborate de către instituțiile cu rol de reglementare și
control în domeniul de activitate specific și asigurarea preluării reglementărilor, recomandărilor,
măsurilor, procedurilor, strategiilor, instrucțiunilor elaborate;
d.) colaborarea cu celelalte compartimente din cadrul aparatului de specialitate, pentru
soluționarea sarcinilor profesionale care necesită soluționare în cooperare sau colaborare pentru
buna desfășurare a proceselor de muncă;
e.) elaborarea necesităţilor specifice domeniului de activitate în vederea elaborării
Strategiei anuale de achiziții publice şi al Programului anual al achiziţiilor publice şi
transmiterea acestora către compartimentul de specialitate;
f.) elaborarea referatelor de necesitate cu descrierea justificării pentru achizițiile pe
care le solicită și a caietelor de sarcini corespunzătoare în domeniul lor de competență, pe care le
supune avizării și aprobării potrivit competențelor;
g.) participarea împreună a compartimentelor de specialitate: achiziții, tehnic,

financiar, juridic la derularea procedurilor de atribuire, a achiziţiilor de produse, servicii sau
lucrări, inclusiv participarea în comisiile de evaluare în vederea atribuirii contractelor de
achiziţii/acordurilor cadru potrivit legislaţiei în vigoare;
h.) participarea în comisii, comitete, grupuri și echipe de lucru constituite atât în
interiorul autorității sau în cadrul altor autorităţi/instituţii publice și entități, în baza unor
prevederi legale sau a mandatului primit din partea coordonatorului activității sau a președintelui
Consiliului județean;
i.) soluționarea sarcinilor profesionale din competență și/sau dispuse de personalul
ierarhic cu funcții de conducere, precum și răspunderea cu privire la calitatea, volumul și
termenele la care sunt solicitate;
j.) monitorizarea contractelor/comenzilor inițiate, urmărirea încadrării plăților în
prevederile contractelor/comenzilor, inclusiv prin desemnarea unei persoane responsabile,
precum și constituirea comisiilor de recepție din cadrul structurii care gestionează derularea
contractelor;
k.) avizarea operațiunilor supuse angajării, lichidării şi ordonanţării cheltuielilor;
l.) realizarea unei bune gestiuni financiare, prin asigurarea legalităţii, regularităţii,
economicităţii, eficacităţii şi eficienţei în utilizarea fondurilor publice şi în administrarea
patrimoniului public;
m.) fundamentarea necesarului de fonduri de la bugetul local, din credite interne sau
externe, precum şi din alte surse de finanţare legal constituite pentru domeniile sale de activitate;
n.) propunerea și fundamentarea asigurării finanţării activităţii din domeniile specifice
de activitate și gestionarea resurselor financiare alocate;
o.) contractarea, în condiţiile legii, a serviciilor specializate în vederea obţinerii
documentelor, studiilor, colectării datelor şi informaţiilor necesare realizării atribuţiilor, precum
şi a serviciilor de consultanţă, inclusiv a serviciilor de evaluare, prognoză şi statistică;
p.) organizarea şi sprijinirea, în condiţiile legii, a activităţilor şi manifestărilor pentru
promovarea şi susţinerea proiectelor din domeniile specifice de activitate;
q.) monitorizarea, evaluarea și implementarea politicilor publice/strategiilor
sectoriale cu impact asupra domeniilor de activitate;
r.) asigurarea fundamentării politicilor de dezvoltare regională şi locală, prin
elaborarea de analize teritoriale şi utilizarea instrumentelor de monitorizare şi analiză a stării
teritoriului;
s.) participarea, cu expertiza în domeniul urbanismului şi arhitecturii, la realizarea
activităţilor necesare pentru realizarea proiectelor integrate de regenerare şi dezvoltare urbană și
de utilitate publică din competenţa Consiliului județean;
t.) implementarea programelor județene care finanţează activităţi şi acţiuni necesare
asigurării dezvoltării durabile și echilibrate a teritoriului; întărirea coeziunii economice,
sociale şi teritoriale; protejarea şi promovarea patrimoniului naţional, precum şi creşterii calităţii
locuirii în cadrul aşezărilor umane;
u.) aplicarea principiului autocontrolului (verificarea unor informații prin alte
informații furnizate de diverse documente, controlul reciproc –verificări, corelări ale
informațiilor obținute din diverse surse, regula celor “patru ochi”);
v.) asigurarea informării conducerii cu privire la atribuțiile și competențele stabilite
prin actele normative din domeniul de activitate
w.) întocmirea rapoartelor de activitate la solicitarea coordonatorilor activității sau a
Președintelui Consiliului Județean Alba;
x.) participarea la schimburi de experiență în regiuni din țară și din statele membre
ale Uniunii Europene, după caz şi alte regiuni externe, urmare a desemnării de către
Preşedintele Consiliului Judeţean Alba;
y.) participarea la diferite evenimente specifice pentru care se primesc invitații de
participare, organizate de structuri publice sau private, din țară sau străinătate (conferințe,
seminarii, workshop-uri, cursuri) urmare a desemnării de către Preşedintele Consiliului
Judeţean Alba
z.) organizarea unor programe de audienţe şi de lucru cu publicul, în condiţiile legii,
de către compartimentele și persoanele care îndeplinesc funcții ce presupun lucrul cu
persoane fizice şi juridice.
Art. 10.
(1) Atribuțiile și sarcinile personalului din cadrul aparatului de specialitate se

stabilesc prin fișele de post, întocmite pe baza legislației specifice pentru fiecare domeniu
de activitate, ale prevederilor prezentului Regulament și ale procedurilor formalizate.
(2) Compartimentele din aparatul de specialitate îndeplinesc și orice alte activităţi
stabilite de lege, potrivit specificului, altele decât cele cuprinse în prezentul regulament.
3. Categoriile de personal din cadrul aparatului de specialitate
Art. 11.
(1) Aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba cuprinde două
categorii de personal care sunt:
a.) funcţionari publici, cărora le sunt aplicabile dispoziţiile O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, care se completează cu prevederile legislaţiei muncii;
b.) personal angajat cu contract individual de muncă, căruia îi sunt aplicabile
prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi Codului muncii.
(2) Ambelor categorii de personal precizate la alineatul (1) li se aplică, în mod
corespunzător, dispoziţiile prezentului Regulament.
(3) Numirea, sancţionarea, precum şi suspendarea, modificarea şi încetarea
raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, ale personalului din cadrul
aparatului de specialitate se face de către preşedintele Consiliului judeţean, în condiţiile legii.
Art. 12.
(1) Activitatea funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate se
desfăşoară în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
(2) Ocuparea unei funcţii publice, pe durată nedeterminată, se face în condiţiile
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, şi după caz ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor
privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi
completările ulterioare.
(3) Salarizarea funcţionarilor publici se efectuează potrivit legislației privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și a actelor administrative
referitoare la salarizarea personalului plătit din fonduri publice, după caz.
(4) Răspunderea disciplinară a funcţionarilor publici și sancţiunile disciplinare
aplicabile sunt reglementate de O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ şi de Hotărârea Guvernului nr. 1344/2007 privind
normele de organizare şi funcţionarea comisiilor de disciplină, cu modificările şi
completările ulterioare.
Art. 13.
(1) Activitatea personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate se
desfășoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare și ale O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
(2) Recrutarea şi promovarea personalului contractual, cu excepţia personalului
încadrat la Cabinet președinte, se efectuează conform Hotărârii Guvernului nr. 286/2011
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual
din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,
precum şi conform altor norme ori proceduri interne.
(3) Salarizarea personalului contractual se efectuează potrivit legislației privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și a actelor administrative
referitoare la salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
(4) Răspunderea disciplinară a personalului contractual şi sancţiunile disciplinare
aplicabile sunt reglementate de Titlul XI - Capitolul II - Răspunderea disciplinară - din Legea
nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
4. Structura organizatorică
Art. 14.
(1) Aparatul de specialitate este structurat și organizat în funcţie de specificul

activităților, în direcții, servicii, birouri şi compartimente, care asigură realizarea
obiectivelor și atribuţiilor Consiliului judeţean, așa cum sunt stabilite acestea în legislație,
precum și punerea în aplicare a prevederilor hotărârilor Consiliului județean şi a dispoziţiilor
Președintelui Consiliului județean.
(2) In cadrul direcţiilor sunt organizate servicii, birouri și compartimente.
(3) În structura organizatorică a aparatului de specialitate este organizat şi
funcţionează, în subordinea președintelui Consiliului județean, compartimentul Cabinet
președinte.
(4) Fiecare structură din cadrul aparatului de specialitate are o competenţă proprie,
rezultată fie direct din lege, fie din prezentul Regulament, pe care o exercită realizând acte și
fapte administrative, precum şi operaţiuni tehnico-materiale, însă nu are capacitatea
decizională şi nici dreptul de a propune proiecte de hotărâre, ci doar abilitatea legală de a
fundamenta, prin rapoarte, studii, analize, referate etc., sub aspect legal, tehnic și economic,
formal, de eficienţă şi/sau eficacitate, procesul decizional realizat de Consiliul Judeţean Alba
şi de Preşedintele Consiliului Judeţean Alba.
(5) Aparatul de specialitate este organizat după cum urmează:
1. Secretar general al judeţului
2. Biroul resurse umane
3. Biroul audit public intern
4. Compartimentul sistem de control intern managerial
5. Compartimentul informatică
6. Serviciul administrativ
7. Direcţia juridică şi administrație publică
7.1. Serviciul juridic contencios
7.2. Compartimentul Administrație publică
7.3. Compartimentul Registratură, arhivă
7.4. Compartimentul autoritatea județeană de transport
7.5. Compartimentul unități de asistență medicală, socială, învățământ special
8. Direcţia dezvoltare şi bugete
8.1. Compartimentul Contabilitate financiar
8.2. Serviciul dezvoltare, programe și guvernanța corporativă
8.2.1. Compartimentul dezvoltare economică şi rurală
8.2.2. Compartimentul programe și guvernanța corporativă
8.3. Serviciul accesare şi coordonare proiecte
8.4. Serviciul buget venituri
8.4.1. Compartimentul buget
8.4.2. Compartimentul urmărire, încasare venituri şi executare silită
8.5. Serviciul achiziții publice și monitorizarea implementării contractelor
9. Direcţia gestionarea patrimoniului
9.1. Serviciul programe, lucrări, întreţinere drumuri
9.1.1. Compartimentul administrare drumuri județene
9.1.2. Compartimentul siguranța circulației pe drumurile județene
9.1.3. Compartimentul întreținere drumuri județene
9.2. Serviciul administrare domeniul public și privat
10. Direcția amenajarea teritoriului și urbanism
9.1. Compartimentul amenajarea teritoriului, urbanism
9.2. Compartimentul autorizare, disciplina in construcții, cadastru, GIS
11. Serviciul investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de
cultură
11.1. Compartimentul investiții
11.2.Compartimentul Dezvoltare promovare patrimonială și Managementul
unităților de cultură
12. Biroul relații internaționale, diaspora, relații publice și comunicare
13. Biroul turism
14. Compartimentul Tineret, învăţământ, sport, relaţii interinstituţionale
15. Serviciul mediu
15.1.Compartimentul strategii, programe, proiecte mediu
15.2.Compartimentul sistem de management integrat al deșeurilor

16. Compartimentul Factori de mediu şi schimbări climatice
Art. 15.
(1) În aplicarea unor prevederi legale și pentru asigurarea managementului unor
activități sau investiții, precum și pentru implementarea/monitorizarea post implementare a
proiectelor finanţate din fonduri rambursabile sau nerambursabile, în cadrul aparatului de
specialitate se pot înfiinţa și funcționează colective temporare de lucru (echipe/unități de
implementare ale proiectelor/activităților/investițiilor și/sau post implementare), care sunt
organisme fără personalitate juridică, conduse de un manager de proiect sau un coordonator
de echipă/unitate, după caz.
(2) Managerul/coordonatorul prevăzut la alin. (1) este persoana desemnată care
asigură implementarea/monitorizarea proiectului/activității/investiției, în vederea atingerii
scopului şi obiectivelor asumate și are următoarele atribuţii principale:
a.) coordonează, monitorizează, evaluează, controlează derularea proiectului/
activităților/ investițiilor conform specificului activității/ investiției/contractului/contractului de
finanțare, sens în care întreprinde toate demersurile necesare în vederea atingerii scopului și
propune măsurile necesare în vederea atingerii obiectivelor activității/investiției/proiectului,
b.) organizează activitatea echipei/unității de implementare a proiectului/activităților/
investițiilor în conformitate cu prevederile legislației specifice incidente, a contractelor/
contractului de finanţare, în scopul realizării indicatorilor asumaţi, cu încadrarea în limitele
bugetare aprobate, asigură distribuirea echilibrată a sarcinilor;
c.) asigură fundamentarea tehnică, economică, juridică a documentelor elaborate
pentru implementarea investiției/proiectului/activității, a măsurilor propuse, precum și a
deciziilor adoptate pe parcursul realizării, implementării și monitorizării acestora;
d.) exercită autoritatea privind planificarea, organizarea şi verificarea activităţilor cu
privire la atribuţiile ce vizează derularea proiectului/activității/investiției;
e.) asigură elaborarea respectiv actualizarea şi implementarea procedurilor formalizate
/instrucţiunilor de lucru/ manualelor, în cadrul Sistemului de control intern managerial
proiectat şi implementat la nivelul Consiliului Județean Alba;
f.) determină principalele riscuri care pot influența activitatea/investiția/proiectul,
identifică activităţile și perioada de timp în care pot apărea, împreună cu echipa/unitatea de
proiect, stabilește măsurile de gestionare/reducere/evitare a riscurilor și desemnează persoanele
cu responsabilităţi în controlul riscurilor;
g.) monitorizează și controlează activitățile și rezultatele realizate în raport cu cele
planificate, atât din punct de vedere al calității, cât și din punct de vedere al resurselor alocate și
întocmește rapoarte periodice de monitorizare și control a activităților și a rezultatelor realizate
în raport cu cele planificate, evidenţiind stadiul, gradul de îndeplinire a scopului și rezultatelor
acestuia, dificultăţile întâmpinate și măsurile luate sau propuse a fi luate în cadrul echipei sau,
după caz, la nivelul Consiliului județean pentru buna derulare a proiectului/activității/investiției;
h.) efectuează analize privind activitatea desfășurată, timpul și costurile alocate pentru
activitățile programate și realizate; evaluează impactul proiectului/activității/investiției şi îl
comunică conducerii Consiliului județean;
i.) aduce la cunoştinţa superiorului ierarhic orice eveniment petrecut sau potenţial,
care ar putea conduce la distorsionarea scopului pentru care a fost încheiat contractul sau care ar
putea dăuna interesului public;
j.) coordonează și aplică procedurile privind parcurgerea celor 4 faze ale execuţiei
bugetare a cheltuielilor, respectiv angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor, pe
parcursul derulării proiectului;
k.) asigură constituirea unui fişier auditabil privind întreaga implementare a
proiectului/activității/investiției, după semnarea acestuia şi până la efectuarea ultimei plăţi,
fişier care va conţine o copie a contractului şi a tuturor documentelor care au legătură cu
implementarea acestuia;
l.) arhivează originalul dosarului proiectului/activității/investiției şi urmăreşte
înscrierea operaţiunilor legate de acesta în registrele specifice, predând la arhivă toate
documentele elaborate în executarea şi în legătură cu acestea, conform procedurii elaborate în
acest sens;
m.) asigură monitorizarea proiectului și realizarea indicatorilor în perioada post
implementare sau în cazul unor activități/investiții/contracte propune măsuri și urmărește

realizarea și finalizarea acestora.
Art. 16.
(1) În aplicarea prevederilor legale specifice activității, la nivelul fiecărui
compartiment de specialitate, beneficiar al unui contract încheiat de către Județul Alba,
precum și în cadrul unităţilor/echipelor de implementare a proiectelor precum și post
implementare, se desemnează un responsabil de contract care asigură gestionarea
contractului.
(2) Responsabilul de contract are următoarele atribuţii principale:
a.) urmăreşte derularea contractului, conform clauzelor contractuale, respectarea
termenelor, întreprinde toate demersurile necesare în vederea atingerii scopului pentru care
contractul a fost încheiat şi întocmeşte rapoarte periodice privind derularea contractului;
b.) aduce la cunoştinţa șefului ierarhic superior orice eveniment petrecut sau potenţial,
care ar putea conduce la distorsionarea scopului pentru care a fost încheiat contractul, sau care
ar putea dăuna interesului public (acest eveniment poate consta în întârziere în executarea
contractului, descoperirea unor acte simulate sau orice alte situaţii asemănătoare).
c.) iniţiază propuneri şi înştiinţează șeful de serviciu/managerul, după caz, despre
necesitatea/oportunitatea încheierii unor acte adiţionale;
d.) urmărește respectarea termenelor de plată, iniţiază procedura de aplicare a
penalităţilor sau de reziliere a contractului dacă situaţia o impune;
e.) iniţiază şi elaborează propuneri cu privire la corespondenta cu operatorul
economic pe parcursul derulării contractului;
f.) urmăreşte înscrierea contractului şi a operaţiunilor legate de acesta în registrul
contractelor, evidențele financiar contabile etc.;
g.) elaborează documentele necesare pentru recepția bunurilor/serviciilor/lucrărilor.
5. Principalele relații funcționale din cadrul aparatului de specialitate
Art. 17.
Tipurile de relații funcționale principale din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului județean se stabilesc după cum urmează:
a.)
Relații de autoritate ierarhice, astfel:
1. subordonarea secretarului general al județului, a arhitectului-șef, a directorilor
executivi, a directorului executiv adjunct și a șefilor serviciilor independente față de
Președintele Consiliului Județean Alba;
2. subordonarea întregului personal al aparatului de specialitate faţă de Președintele
Consiliului Județean Alba;
3. subordonarea șefilor de serviciu și de birou fată de secretarul general al județului,
arhitectul-șef directorii executivi, directorului executiv adjunct, după caz;
4. subordonarea funcționarilor publici de execuție și a personalului contractual de
execuție față secretarul general al județului, arhitectul-șef directorii executivi, directorului
executiv adjunct, șefii de serviciu sau birou, după caz.
Secretarul general al județului/arhitectul șef/directorul/şefii serviciilor independente,
în exercitarea atribuţiilor ce revin direcţiei/serviciului independent, se consultă cu şefii
serviciilor şi/sau birourilor, respectiv cu personalul din cadrul serviciului/compartimentului
independent pentru adoptarea unor decizii corecte.
b.)
Relații de autoritate funcționale: se stabilesc de către compartimentele din
aparatul de specialitate specializate într-un anumit domeniu, cu alte compartimente din cadrul
acestuia sau cu entitățile din subordinea/coordonarea/autoritatea Consiliului județean sau, în
limitele dispoziţiilor legale, constând în recomandări, informări, puncte de vedere şi
precizări. Relaţiile de autoritate funcțională se pot stabili și ca urmare a mandatului acordat
de către Președintele Consiliului județean (delegare de sarcini și responsabilități) unor
persoane sau colective în vederea soluționării unor probleme complexe în domeniul de
activitate;
c.)
Relații de cooperare la nivel intern: se stabilesc între structurile din cadrul
aparatului de specialitate situate pe același nivel ierarhic sau între acestea și structurile
organizatorice corespondente din cadrul entităților din subordinea/coordonarea/autoritatea
Consiliului
județean.
În
cadrul
relaţiilor
de
cooperare
interne,
direcţiile

generale/direcţiile/serviciile/compartimentele din cadrul aparatului de specialitate au obligaţia
de a primi şi răspunde cu celeritate la solicitări, în limita competenţei legale sau stabilite prin
prezentul Regulament;
d.)
Relații de cooperare la nivel extern: se stabilesc între compartimente şi
entități ce desfăşoară activităţi în domeniul de activitate al Consiliului județean ori cu
implicaţii în acestea, numai pe baza atribuţiilor de serviciu încredinţate, a competenţelor
acordate de Președinte şi în limitele dispoziţiilor legale. Acestea se stabilesc și urmare
cooperări sau asocierii Consiliului județean cu alte consilii județene din țară (Uniunea
Națională a Consiliilor Județene din România) sau prin aderarea la asociații naționale și
internaționale ale autorităților administrației publice locale, în vederea promovării unor interese
comune;
e.)
Relații de reprezentare: în limitele dispozițiilor legale și/sau a mandatului dat
de către Președintele Consiliului județean, prin dispoziție;
f.)
Relații de control: se stabilesc între compartimentele specializate în control,
respectiv Biroul audit public intern și alte structuri organizatorice din cadrul aparatului de
specialitate sau a entităților din subordinea/coordonarea/autoritatea Consiliului județean, pe
baza competențelor acordate de lege sau a mandatului acordat de Președintele Consiliului
Județean Alba.
Art. 18.
(1) Pentru coerența activității toate compartimentele funcționale se vor informa
reciproc și vor colabora în realizarea acțiunilor lor.
(2) Circuitele fluxurilor de informații în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
județean sunt proiectate astfel:
a.) la nivelul organizării structurale:
1) circuite descendente - de la conducerea executivă a Consiliului Județean Alba
către structurile organizatorice;
2) circuite ascendente - de la baza organigramei către conducerea executivă a
Consiliului județean, trecând prin toate nivelurile ierarhice necesare;
b.) la nivelul organizării procesuale (cooperarea între direcții):
1) circuite orizontale - urmăresc, în funcție de problematică, informarea și cooperarea
între direcții.
(3) Informarea reciprocă și colaborarea dintre compartimente se realizează, în principal,
prin:
a.) discuții/convorbiri/consultări care se consemnează în minute ale întâlnirilor
sau prin intermediul corespondenței electronice;
b.) stabilirea procedurilor de lucru și a colectivelor;
c.) schimb de materiale/documente/informații și date;
d.) clarificarea/eliminarea punctelor de vedere divergente;
e.) analiza rezultatelor parțiale și finale.
(4) În cadrul întâlnirilor de lucru se dezbat problemele referitoare la activităţile în
derulare, se realizează o informare asupra activităţilor desfăşurate şi asupra activităților/
proiectelor viitoare şi se identifică soluţii sau se fac recomandări care vor fi supuse deciziei
Președintelui Consiliului Județean Alba.
Art. 19.
(1) În cazul în care un compartiment apreciază că o informație primită de la alte
entități sau din alte surse, inclusiv audiențe, prezintă interes pentru un alt compartiment din
aparatul de specialitate, compartimentul care a luat cunoștință de o asemenea informație se
asigură că ea a fost difuzată sau o aduce la cunoștința compartimentului în cauză, în timp util.
(2) În cazul în care o problemă trece de la un compartiment la altul, spre competentă
soluționare, compartimentul trimițător se asigură că toate documentele pe care le deține și
care sunt utile continuării rezolvării problemei sunt transmise împreună cu orice alte
informații necesare.
Art. 20.
(1) Dispoziţiile cu caracter general pentru structurile organizatorice pot fi date cu
respectarea legii numai de Președintele Consiliului județean și de persoanele care ocupă
funcții de conducere, în limitele competenţelor ce le sunt stabilite, prin intermediul
rezoluțiilor aplicate pe lucrările repartizate, al întâlnirilor de lucru sau procedurilor
formalizate.

(2) Președintele Consiliului județean și persoanele care ocupă funcții de conducere
transmit, în scris, rezoluţii pe lucrările repartizate spre soluţionare compartimentelor.
(3) Dispozițiile scrise sau verbale ale Președintelui Consiliului județean sunt
obligatorii. De asemenea, sunt obligatorii și termenele de soluționare a acestor dispoziții.
Neîndeplinirea acestor dispoziții, îndeplinirea defectuoasă a acestora, precum și
nerespectarea termenelor dispozițiilor constituie abatere disciplinară.
Art. 21.
(1) În îndeplinirea atribuţiilor, conducătorii compartimentelor din aparatul de
specialitate sau personalul din cadrul acestora, cu acordul conducătorilor compartimentelor,
pot lua legătura direct cu entitățile din subordinea/coordonarea/autoritatea Consiliului
județean, precum și cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi/sau locale, în
scopul soluționării lucrărilor repartizate.
(2) Colaborarea dintre compartimentele din structura organizatorică a aparatului de
specialitate se realizează prin conducătorii direcțiilor sau serviciilor independente.
(3) În situaţia în care, potrivit reglementărilor în vigoare sau sarcinilor stabilite de
conducerea executivă a Consiliului județean, pentru realizarea unei lucrări este necesară
colaborarea dintre direcții/servicii, conducătorii acestora pot desemna persoane care să
participe la efectuarea lucrării.
(4) Lucrările la a căror elaborare este necesară colaborarea mai multor
compartimente, în raport cu atribuţiile specifice, se verifică şi se semnează de toţi şefii
compartimentelor implicate. În cazul în care şefii de compartimente nu ajung la un acord in
legătură cu modul de soluţionare a lucrării, fiecare dintre aceștia își prezintă punctul de
vedere într-o notă de informare motivată, care se transmite funcției ierarhic superioare, care
dispune asupra modului de soluţionare a acesteia.
Art. 22.
(1) Pentru problemele a căror soluționare necesită colaborarea între mai multe
compartimente pot fi constituite temporar grupuri de lucru pe domenii de activitate,
programe sau proiecte, prin note de serviciu ale conducătorilor direcțiilor/serviciilor, după
caz.
(2) Constituirea grupurilor de lucru nu afectează responsabilitatea compartimentelor
în ceea ce privește atribuțiile ce le revin.
(3) În compunerea grupurilor de lucru trebuie să se regăsească personal care să aibă
competența și experiența necesare pentru rezolvarea problemei stabilite și să poată gestiona
date și informații specifice.
Art. 23.
(1) Pentru rezolvarea problemelor complexe, care exced competențelor/atribuțiilor
unui compartiment, pot fi constituite comisii, prin dispoziția Președintelui Consiliului
județean.
(2) La constituirea comisiilor precizate la alineatul (1) se stabilesc: denumirea,
componența, mandatul, autoritatea și competențele, persoana desemnată în calitate de
coordonator, tipul relațiilor de lucru, modul de lucru, durata de funcționare și, după caz, locul
de desfășurare a activității.
(3) Constituirea comisiilor precizate la alineatul (1) se face cu respectarea
următoarelor reguli:
a.) problematica să fie limitată temporar și corespunzător din punctul de vedere al
complexității, astfel încât să se evite depășirea competențelor membrilor comisiei;
b.) selecția specialiștilor să vizeze, după caz, și cuprinderea domeniilor conexe celui în
a cărui sferă se află problema de rezolvat;
c.) eliberarea, totală sau parțială, a membrilor comisiei de obligațiile de serviciu
curente sau cel puțin acordarea de prioritate colaborării în cadrul comisiei față de celelalte
activități;
d.) participarea fiecărui membru al comisiei la rezolvarea problemelor în ansamblu;
e.) obligația tuturor compartimentelor de a sprijini activitatea comisiei, prin punerea la
dispoziție a documentelor și datelor solicitate;
f.) obligația președintelui/ coordonatorului comisiei de a prezenta rezultatele,
nemijlocit, conducerii executive a Consiliului județean;
g.) asigurarea spațiilor de lucru și a sprijinului logistic necesar.
Art. 24.

(1) Lucrările prezentate conducerii executive a Consiliului județean vor avea în mod
obligatoriu avizul tuturor compartimentelor implicate, ale căror puncte de vedere au
relevanță pentru acțiunile respective.
(2) Avizele se obțin de către compartimentele emitente ale lucrărilor.
(3) Lucrările care nu vor dispune de avizele necesare vor fi considerate incomplete și
vor fi returnate emitentului.
Art. 25.
Fiecare compartiment din cadrul aparatului de specialitate va lua măsuri pentru
consultarea din timp și obținerea avizelor altor compartimente, în cazul în care problemele de
rezolvat prezintă aspecte care intră în competența acestora din urmă.
Art. 26.
(1) Dacă un compartiment are observații, propuneri sau neclarități cu privire la o
lucrare primită pentru aviz/raport, intră în legătură cu conducerea compartimentului care a
întocmit lucrarea și urmărește să clarifice situația prin discuții directe.
(2) În cazul în care, în urma acestor discuții, rămân observații/neclarități sau
propuneri nepreluate de compartimentul inițiator, compartimentul avizator formulează o notă
de observații pe care o atașează la lucrarea care este trimisă în continuare pe circuitul de
semnare, iar compartimentul inițiator are obligația de a întocmi o notă justificativă privind
nepreluarea acestor observații.
(3) Decizia cu privire la includerea aspectelor prevăzute în nota de observații aparține
persoanei din conducerea executivă a Consiliului județean care aprobă lucrarea.

TITLUL II
FUNCȚIILE DE CONDUCERE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE
1. Atribuțiile funcției de secretar general al județului
Art. 27.
(1) Secretarul general al Judeţului Alba, denumit în continuare secretarul general al
judeţului, este funcţionar public de conducere, nu poate fi membru al unui partid politic,
sub sancţiunea destituirii din funcţie şi nu poate fi soţ, soţie sau rudă până la gradul al II-lea
cu preşedintele sau vicepreşedinţii Consiliului judeţean, sub sancţiunea eliberării din funcţie.
(2) Recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea, încetarea raportului de serviciu şi
regimul disciplinar ale secretarului general al judeţului se fac în conformitate cu
prevederile Părţii a VI-a, titlul II din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Art. 28.
(1) Secretarul general al județului este subordonat direct preşedintelui consiliului
judeţean.
(2) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia vor fi delegate unui
funcţionar public din cadrul Direcției juridice și administrație publică.
(3) Secretarul general al judeţului îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a.) avizează proiectele de hotărâri şi contrasemnează pentru legalitate dispoziţiile
preşedintelui consiliului judeţean şi hotărârile consiliului judeţean;
b.) participă la şedinţele consiliului judeţean;
c.) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul
judeţean şi preşedintele acestuia, precum şi între aceştia şi prefect;
d.) coordonează organizarea arhivei şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului
judeţean şi a dispoziţiilor preşedintelui consiliului judeţean;
e.) asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi
persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a);
f.) asigură procedurile de convocare a consiliului judeţean, şi efectuarea lucrărilor de
secretariat, comunicarea ordinii de zi, întocmirea procesului-verbal al şedinţelor consiliului
judeţean, şi redactarea hotărârilor consiliului judeţean;
g.) asigură pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii consiliului judeţean, şi comisiilor de
specialitate ale acestuia;
h.) poate atesta, prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu
privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu

modificările şi completările ulterioare, actul constitutiv şi statutul asociaţiilor de dezvoltare
intercomunitară din care face parte unitatea administrativ-teritorială în cadrul căreia
funcţionează;
i.) poate propune preşedintelui consiliului judeţean înscrierea unor probleme în
proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale consiliului judeţean;
j.) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţele consiliului
judeţean a consilierilor judeţeni;
k.) numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui
de şedinţă, respectiv preşedintelui consiliului judeţean sau, după caz, înlocuitorului de drept al
acestuia;
l.) informează preşedintele de şedinţă, respectiv preşedintele consiliului judeţean sau,
după caz, înlocuitorul de drept al acestuia, cu privire la cvorumul şi la majoritatea necesare
pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului judeţean;
m.) asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi
ştampilarea acestora;
n.) urmăreşte ca la deliberarea şi adoptarea unor hotărâri ale consiliului judeţean să nu
ia parte consilierii judeţeni care se încadrează în dispoziţiile art. 228 alin. (2); informează
preşedintele de şedinţă, sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia cu privire la asemenea
situaţii şi face cunoscute sancţiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri;
o.) certifică conformitatea copiei cu actele originale din arhiva unităţii/subdiviziunii
administrativ-teritoriale;
p.) alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date prin acte administrative de
consiliul judeţean sau de preşedintele consiliului judeţean, după caz.
q.) asigură dezvoltarea unui sistem de elaborare de acte administrative și acte juridice
fundamentate, de la momentul inițierii până la implementare;
r.) asigură coordonarea activității Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea şi
îndrumarea metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial;
s.) asigură coordonarea activităţii Comisiei pentru protecţia copilului şi a Colegiului
director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului;
t.) asigură stabilitatea funcţionării aparatului de specialitate, precum și continuitatea
conducerii şi realizării legăturilor funcţionale între structurile aparatului de specialitate;
u.) coordonează următoarele instituții/servicii publice din subordinea Consiliului
Județean Alba:
 Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba
 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba
v.) coordonează activitatea Direcţiei juridică şi administraţie publică, Serviciului
Administrativ, Compartimentului sistem de control intern managerial şi Compartimentul
informatică din cadrul aparatului de specialitate.
w.) exercită alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de Consiliul judeţean
sau de Preşedintele Consiliului judeţean, după caz;
2. Atribuții comune ale funcțiilor de conducere de secretar general al județului,
arhitect-șef, director executiv, director executiv adjunct
Art. 29.
(1) Personalul care ocupă funcții de conducere de secretar general al județului,
arhitect-șef, director executiv, director executiv adjunct a structurilor organizatorice din cadrul
aparatului de specialitate, organizează, coordonează, îndrumă, monitorizează, controlează şi
răspund de activitatea compartimentelor aflate în subordine şi asigură buna colaborare cu
alte compartimente, în temeiul legii, al prezentului Regulament si al procedurilor formalizate.
(2) În sensul prezentului Regulament, conducerea reprezintă ansamblul activităților
prin care persoanele cu funcții de conducere stabilesc obiectivele compartimentelor și
personalului din subordine, în sensul și cu scopul realizării obiectivelor stabilite la nivelul
Consiliului județean.
(3) Cerințele conducerii constau în: cunoașterea situației existente în domeniul de
competență; identificarea formelor, metodelor, tehnicilor, procedeelor, procedurilor și
mijloacelor optime de acțiune; identificarea modalităților optime de gestionare și de motivare
a personalului în sensul contribuției efective la realizarea obiectivelor Consiliului Județean

Alba.
(4) Decizia șefului ierarhic, ca esență a atributului de conducere, trebuie
să îndeplinească următoarele condiții:
a.) să fie legală;
b.) să fie emisă în baza unei autorități instituționale;
c.) să se încadreze în perioada adecvată de elaborare și aplicare;
d.) să aibă în vedere necesitatea realizării de o manieră eficientă a
obiectivelor autorității publice;
e.) să fie formulată corespunzător, cu indicarea modalității de acțiune preconizate și,
după caz, a resurselor alocate, a decidentului și a responsabilului, și să precizeze unde se
aplică și care este perioada sau termenul de aplicare;
f.) să aibă în vedere necesitatea realizării de o manieră eficientă a obiectivelor
consiliului județean.
(5) Șeful ierarhic are obligația de a asigura condițiile care fac posibilă executarea
deciziei.
Art. 30.
Complementar activităţilor profesionale specifice funcției ocupate sau structurilor
funcționale pe care le conduc, persoanele cu funcţii publice de conducere de secretar general al
județului, arhitect șef, director executiv, director executiv adjunct, în scopul realizării
sarcinilor de către funcțiile ierarhic inferioare și funcțiile de execuţie din subordine,
îndeplinesc următoarele atribuţii comune cu caracter general:
a.) asigură aplicarea și elaborează propuneri pentru implementarea strategiilor naționale,
regionale și județene specifice domeniului de activitate;
b.) stabilesc măsurile necesare şi urmăresc îndeplinirea în mod corespunzător a
obiectivelor și activităților din programul de dezvoltare a controlului managerial intern și răspund
de implementarea măsurilor privind dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul
direcției, precum și a sistemului de management a calității;
c.) asigură activitatea managerială, în ceea ce priveşte operaţiunile, activităţile şi acţiunile
specifice, din punct de vedere al calităţii şi eficienţei actului de conducere care presupune:
programare, planificare, organizare, coordonare, conducere, monitorizare şi control;
d.) coordonează buna funcţionare a compartimentelor şi activităţilor cu caracter
funcţional din cadrul direcției şi asigură legătura operativă președinte şi conducătorii tuturor
compartimentelor din structura coordonată;
e.) verifică şi aprobă activităţile personalului, dau instrucţiunile necesare pentru a asigura
minimizarea erorilor şi pierderilor, eliminarea neregulilor, respectarea legislaţiei şi corecta
înţelegere şi aplicare a instrucţiunilor,
f.) stabilesc prin note de serviciu, activități, acțiuni, modalități, măsuri, instrucțiuni de
îndeplinire a atribuțiilor și sarcinilor personalului;
g.) organizează colaborarea şi conlucrarea pentru soluţionarea unor probleme complexe
cu celelalte compartimente din cadrul aparatului de specialitate sau cu compartimente de la
unităţile aflate în subordine, sub autoritate sau în coordonarea consiliului județean;
h.) coordonează raporturile ce trebuie stabilite cu celelalte direcții; entități din
subordinea/coordonarea/autoritatea Consiliului județean sau entități ale administraţiei publice
centrale şi locale şi ţine legătura cu conducătorii celorlalte compartimente din aparatul de
specialitate;
i.) reprezintă direcţia în raporturile cu conducerea Consiliului județean, cu celelalte
compartimente din structura de organizare a Consiliului județean şi cu alte instituţii sau
organizaţii din ţară şi din străinătate, în limita mandatului;
j.) identifică problemele-cheie, analizează şi evaluează impactul acestora pe termen
scurt, mediu şi lung, elaborând propuneri, pe baza politicilor şi strategiilor aprobate;
k.) coordonează, mobilizează personalul, controlează procesele care asigură elaborarea
propunerilor de strategii şi politici, de programe și proiecte în domeniul de competenţă, precum şi
ducerea lor la îndeplinire;
l.) stabilesc structura responsabilă și măsuri pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor
Consiliului județean, a dispozițiilor Președintelui Consiliului județean și asigură elaborarea
raportului lunar cu privire la aplicarea acestora;
m.) participă la ședințele consiliului județean și asigură participarea personalului din
subordine la ședinţe doar la solicitarea Președintelui consiliului județean;

n.) stabilesc responsabilul/coordonatorul de proiect pentru lucrările care implică
participarea mai multor compartimente din subordine şi soluţionează eventualele divergenţe
apărute în soluţionarea problemelor;
o.)planifică, organizează, analizează şi controlează realizarea în termen a activităților,
atribuţiilor ce revin structurilor coordonate şi a sarcinilor stabilite de lege, proceduri formalizate,
după caz și stabilesc măsuri de îmbunătăţire a activităţii;
p.)întocmesc planul anual de activitate a structurilor pe care le coordonează, pe care îl
prezintă spre aprobare conducerii executive a Consiliului județean, întocmesc şi prezintă
conducerii executive a Consiliului județean rapoarte de activitate;
q.)repartizează personalului din subordine, direct sau prin intermediul şefilor de
compartimente, lucrările primite de la conducerea executivă a Consiliului județean sau cuprinse în
programul de activităţi, dând îndrumările și instrucțiunile corespunzătoare pentru soluţionare;
r.) organizează întâlniri de lucru cu șefii structurilor aflate în subordine, evaluează, pe
baza comunicărilor conducătorilor compartimentelor implicate, modul şi stadiul de realizare a
activităţilor în derulare;
s.) verifică, urmăresc şi răspund de elaborarea corespunzătoare şi la termenele stabilite a
corespondenței și lucrărilor repartizate direcției precum și modul în care personalul din subordine
îşi îndeplineşte îndatoririle profesionale şi de serviciu;
t.) verifică lucrările efectuate în cadrul compartimentelor pe care le conduc, le aprobă şi
le semnează sau, când este cazul, dispun refacerea lor;
u.) asigură cunoașterea dispoziţiilor legale privind gestionarea documentelor,
utilizarea sigiliilor şi ştampilelor la nivelul Consiliului judeţean;
v.) asigură şi răspund de încărcarea echilibrată cu sarcini a personalului din subordine,
elaborând sau contrasemnând fișele de post în funcție de pregătirea profesională, complexitatea
muncii, și vechimea în muncă/specialitate, după caz;
w.) se asigură ca personalul din subordine să cunoască şi să studieze legislaţia în
vigoare care reglementează domeniul de activitate al structurilor pe care le conduc;
x.) informează şi se asigură că persoanele din subordine au luat act de strategia, de
obiectivele, de programele, de proiectele, precum și de atribuțiile și activitățile consiliului
județean, în ansamblu, precum şi de cele specifice compartimentului din care acestea fac parte;
y.) coordonează și răspund de activități care le sunt delegate, soluționează problemele de
specialitate din domeniul de activitate, realizează lucrări de o complexitate sau importanţă
deosebită și participă la elaborarea unor astfel de lucrări;
z.) în parcurgerea fazelor de angajare, lichidare şi ordonanţare a cheltuielilor persoanele
nominalizate răspund pentru certificarea privind realitatea, regularitatea şi legalitatea operaţiunilor
specifice, aferente activităţilor compartimentelor/structurilor coordonate;
aa.) persoanele nominalizate verifică și vizează pentru control financiar preventiv
documentele prezentate la viză de către compartimentele de specialitate și consemnează în
”Registrul privind operațiunile prezentate la viză de control financiar preventiv” toate
documentele prezentate la viză; obţinerea vizei de control preventiv pe documente care cuprind
date nereale sau inexacte şi/sau care se dovedesc ulterior nelegale nu exonerează de răspundere pe
şefii şi persoanele compartimentelor de specialitate care le-au întocmit;
bb.) coordonează întregul personal al direcţiei şi activitatea de elaborarea politicilor şi
strategiilor de personal şi iau măsuri pentru a asigura implementarea acestora în cadrul
structurilor din subordine;
cc.) analizează rapoartele Curții de Conturi a României - Camera de Conturi Alba și
rapoartele de audit intern şi iau măsurile necesare în vederea implementării
recomandărilor/măsurilor;
dd.) participă la identificarea nevoilor de formare la nivel organizaţional, stabilind anual
nevoile de formare profesională pentru personalul din direcţie, pe care le transmit structurii de
specialitate;
ee.) fac propuneri pentru stimularea angajaţilor cu performanţe superioare şi iau măsuri
pentru corectarea deficienţelor constatate în activitatea profesională a angajaţilor;
ff.) participă la procesul de evaluare a posturilor din cadrul structurii coordonate;
gg.) participă la procesul de recrutare şi selecţie a personalului şi fac propuneri privind
încadrarea în muncă, transferul sau eliberarea din funcţie pentru personalul din subordine;
hh.) participă la procesul de evaluare a performanţelor profesionale pentru personalul
din subordine;

ii.) asigură cunoașterea prevederilor Regulamentului intern de către personalul din
subordine și fac propuneri privind sancţionarea personalului din subordine;
jj.) asigură elaborarea planificării concediului de odihnă pentru personalul din
subordine;
kk.) se asigură că personalul din subordine respectă programul de lucru şi confirmă
evidenţa prezenței acestuia în conformitate cu Regulamentul de ordine interioară şi legislaţia în
vigoare;
ll.) efectuează instruirea la locul de muncă pentru angajaţii noi din subordinea directă
și instruirea periodică pentru ceilalți angajați din subordinea directă;
mm.) formulează propuneri referitoare la asigurarea resurselor materiale şi financiare
necesare funcţionării structurilor conduse;
3. Atribuțiile comune ale funcțiilor de conducere de șef serviciu și șef birou
Art. 31.
Personalul care ocupă funcții de conducere de șef serviciu și șef birou îndeplinește
următoarele atribuţii comune:
a.) asigură aplicarea și elaborează propuneri pentru implementarea Strategiei pentru
consolidarea administrației publice 2014-2020, a Strategiei privind mai buna reglementare 20142020, a Strategiei naţionale privind Agenda Digitală pentru România 2020, a Strategiei privind
formarea profesională pentru administrația publică 2016-2020, a Strategiei privind dezvoltarea
funcției publice 2016-2020, a Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, precum și a
strategiilor naționale, regionale și județene specifice domeniului de activitate;
b.) stabilesc măsurile necesare şi urmăresc îndeplinirea în mod corespunzător a
obiectivelor și activităților din programul de dezvoltare a controlului managerial intern și răspund
de implementarea măsurilor privind dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul
serviciului/biroului;
c.) asigură activitatea managerială, în ceea ce priveşte operaţiunile, activităţile şi
acţiunile specifice serviciului/biroului, din punct de vedere al calităţii şi eficienţei actului de
conducere care presupune: programare,
planificare, organizare, coordonare, conducere,
monitorizare şi control;
d.) organizează și stabilesc responsabilitățile, sarcinile, activitățile și atribuțiile
personalului din subordine;
e.) întocmesc planul anual de activitate a serviciului/biroului pe care îl coordonează și
pe care îl prezintă spre aprobare conducerii ierarhic superioare;
f.) stabilesc și implementează măsuri pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor
Consiliului județean, a dispozițiilor Președintelui Consiliului județean și asigură elaborarea
raportului lunar cu privire la aplicarea acestora;
g.) analizează rapoartele Curții de Conturi a României - Camera de Conturi Alba și
rapoartele de audit intern şi iau măsurile necesare în vederea implementării
recomandărilor/măsurilor;
h.) furnizează în scris şi verbal, în termenele stabilite, documentele sau informaţiile
solicitate de către auditorii interni/externi cu ocazia efectuării misiunilor de audit;
i.) urmăresc ca personalul din subordine să cunoască, să studieze și însușească legislaţia
care reglementează domeniul de activitate, organizând dezbateri cu privire la aceasta și
consemnând în minutele întâlnirilor de lucru temele analizate;
j.) informează şi se asigură că persoanele din subordine au luat act de strategia,
obiectivele, programele, proiectele și de atribuțiile și activitățile Consiliului județean, în
ansamblu, precum şi de cele specifice compartimentului din care acestea fac parte;
k.) urmărește respectarea dispoziţiilor legale privind gestionarea documentelor,
utilizarea sigiliilor şi ştampilelor la nivelul Consiliului judeţean;
l.) asigură luarea măsurilor pentru păstrarea în bune condiţii a lucrărilor elaborate sau
rezolvate în cadrul compartimentului pe care îl conduce, până la predarea acestora la arhivă;
m.) repartizează lucrările personalului din subordine și stabilesc modul de soluţionare a
acestora, prioritatea lor și, după caz, termenele în care acestea trebuie rezolvate;
n.) realizează efectiv o parte din lucrările repartizate serviciului/biroului, participă,
urmăresc și răspund de elaborarea calitativă corespunzătoare şi la termenele stabilite a lucrărilor
repartizate;

o.) verifică, urmărește şi controlează ca operațiunile, activitățile, lucrările şi
propunerile personalului din structura condusă să îndeplinească elementele de legalitate cerute de
actele normative care au stat la baza elaborării/derulării acestora;
p.) stabilesc prin note de serviciu, activități, acțiuni, modalități, măsuri, instrucțiuni de
îndeplinire a atribuțiilor și sarcinilor salariaților;
q.) verifică, avizează și semnează documentele, lucrările, documentațiile, situațiile,
rapoartele, raportările, notele etc. generate în cadrul serviciului/biroului și prezintă și susțin în
fața directorilor lucrările și corespondența elaborate la nivelul serviciului/biroului;
r.) în parcurgerea fazelor de angajare, lichidare şi ordonanţare cheltuielilor persoanele
nominalizate răspund pentru certificarea privind realitatea, regularitatea şi legalitatea
operaţiunilor specifice, aferente activităţilor din structura coordonată
s.) persoanele nominalizate verifică și vizează pentru control financiar preventiv
documentele prezentate la viză de către compartimentele de specialitate și consemnează în
”Registrul privind operațiunile prezentate la viză de control financiar preventiv” toate
documentele prezentate la viză; obţinerea vizei de control preventiv pe documente care cuprind
date nereale sau inexacte şi/sau care se dovedesc ulterior nelegale nu exonerează de răspundere
pe şefii şi persoanele compartimentelor de specialitate care le-au întocmit;
t.) urmărește respectarea normelor de etică, de conduită şi de disciplină de către
personalul din subordine;
u.) propune specialiştii din cadrul structurii conduse, ce vor reprezenta Consiliul
județean la manifestările cu caracter profesional, naţional şi/sau internaţional, organizate de
instituţii publice şi organizaţii neguvernamentale pe probleme ale administraţiei publice sau în
comisii şi/sau organisme constituite în aplicarea prevederilor unor acte normative;
v.) propune modificări ale atribuţiilor structurii conduse în corelare cu dispoziţiile
actelor normative nou apărute și cu volumul şi complexitatea activităţilor profesionale;
w.) întocmește şi actualizează, ori de câte ori este cazul, fişele de post pentru personalul
din subordine, asigurând corelarea atribuţiilor structurii conduse, cu dispozițiile actelor
normative, ale procedurilor formalizate și ale regulamentului de organizare și funcționare;
x.) asigură ca sarcinile cuprinse în fişele de post să fie clar formulate şi strâns
relaţionate cu obiectivele postului, astfel încât să se realizeze o deplină concordanţă între
conţinutul sarcinilor şi conţinutul obiectivelor postului;
y.) identifică sarcinile noi şi dificile ce revin personalului din subordine şi le acordă
sprijin în realizarea acestora;
z.) utilizează zilnic instrumentele şi tehnicile managementului resurselor umane
(evaluarea performanţelor, sprijin debutanţilor în timpul perioadei de probă, stabilirea
necesarului de formare şi perfecţionare profesională, sprijinirea carierei funcţionarilor publici,
motivare, etc.);
aa.) furnizează funcțiilor ierarhic superioare informaţii pentru managementul resurselor
umane (caracteristicile funcţiei, cerinţe, necesar de formare); participă la procesul de recrutare şi
selecţie a personalului şi face propuneri privind încadrarea în muncă, transferul sau eliberarea
din funcţie pentru personalul din subordine;
bb.) face propuneri privind echipa condusă (recompense, mobilitate, dezvoltare carieră,
formare, etc.);
cc.) participă activ la dezvoltarea competenţelor, cunoştinţelor şi abilităţilor
personalului subordonat, inclusiv desemnarea lor ca participanţi la programele de formare/
perfecţionare profesională;
dd.) efectuează acţiuni de instruire a personalului din subordine și participă la procesul
de evaluare a performanţelor profesionale pentru acesta;
ee.) asigură elaborarea planificării concediului de odihnă pentru personalul din
subordine;
ff.) asigură respectarea prevederilor Regulamentului intern de către salariaţii din
subordine și fac propuneri privind sancţionarea personalului din subordine;
gg.) se asigură că personalul din subordine respectă programul de lucru şi confirmă
evidenţa prezenței acestuia în conformitate cu Regulamentul de ordine interioară şi legislaţia în
vigoare;
hh.) efectuează instruirea la locul de muncă pentru angajaţii noi din subordine și
instruirea periodică pentru ceilalți angajați din subordine;
ii.) formulează propuneri referitoare la asigurarea resurselor materiale şi financiare

necesare funcţionării compartimentului;
TITLUL III
STRUCTURILE FUNCȚIONALE
DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE
PARTEA I
STRUCTURI PERMANENTE DE LUCRU
LA NIVELUL APARATULUI DE SPECIALITATE
Art. 32.
La nivelul aparatului de specialitate funcționează comisii/comitete și alte structuri cu
activitate permanentă a căror competențe, atribuții, regulamente de organizare și funcționare
sunt stabilite prin acte normative, hotărâri ale Consiliu județean și dispoziții ale Președintelui
Consiliului Județean Alba, după cum urmează:
a.) Comisiile de disciplină pentru funcționari publici și de cercetare disciplinară pentru
personal contractual;
b.) Comisia paritară;
c.) Comitetul de securitate şi sănătate în muncă;
d.) Comisia de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;
e.) Comisia Tehnico-Economică;
f.) Comisia pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a
implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la nivelul aparatului de
specialitate;
g.) Structura de Securitate;
h.) Comisia pentru probleme de apărare din cadrul Consiliului Judeţean Alba;
i.) alte comisii și structuri constituite în temeiul unor acte normative sau
administrative.
PARTEA a II- a
ATRIBUȚII SPECIFICE FIECĂREI STRUCTURI FUNCȚIONALE
1. BIROUL RESURSE UMANE
Art. 33.
(1) Biroul resurse umane organizează şi realizează gestiunea resurselor umane din
cadrul aparatului de specialitate.
(2) Biroul este subordonat direct preşedintelui consiliului judeţean și este condus de un
şef birou – funcție publică.
(3) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia vor fi delegate unui
funcţionar public din cadrul biroului.
(4) Biroul resurse umane îndeplinește următoarele atribuții principale:
a.) elaborează proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare, proiectul statului de
funcţii și al organigramei ale aparatului de specialitate la propunerea structurilor din cadrul
aparatului de specialitate.
b.) elaborează proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare, proiectul statului de
funcţii și al organigramei ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului
Judeţean Alba, la propunerea directorilor/managerilor, cu avizul compartimentelor cu atribuții de
coordonare a instituției/serviciului public;
c.) elaborează proiectul Regulamentului intern al aparatului de specialitate și proiectul de
dispoziție privind aprobarea acestuia;
d.) organizează, pe baza referatelor aprobate de către preşedinte, concursurile pentru
ocuparea posturilor vacante de funcţionari publici şi personal contractual din aparatul de
specialitate precum și pentru directori – personal contractual - ai serviciilor publice din
subordinea Consiliului Județean Alba, potrivit legii;
e.) asigură secretariatul comisiilor de concurs pentru ocuparea unor posturi vacante şi
a celor de soluţionare a contestaţiilor;

f.) întocmeşte documentaţia necesară în vederea numirii în funcţii publice/încadrarea
personalului contractual, încetarea raporturilor de serviciu/desfacerea contractelor de muncă,
promovarea, suspendarea, transferarea, detaşarea, numirea temporară cu delegaţie în funcţii
de conducere, schimbarea locului de muncă, pentru personalul din aparatul de specialitate funcţionari publici/personal contractual.
g.) informează noii angajaţi cu date referitoare la clauzele esenţiale ale
acordului/contractului colectiv de muncă şi ale Regulamentului intern al aparatului de
specialitate, în vederea conformării;
h.) asigură elaborarea şi redactarea proiectelor de hotărâri privind numirea şi eliberarea
din funcţie a directorilor/managerilor instituţiilor/serviciilor publice din subordinea Consiliului
Judeţean Alba.
i.) asigură elaborarea şi redactarea proiectelor de dispoziţie privind numirea și revocarea
din funcție a managerilor, a managerilor interimari ai unităților sanitare din subordinea
Consiliului Judeţean Alba precum și numirea conducerii interimare pentru funcțiile de conducere
care fac parte din comitetele directoare ale spitalelor;
j.) întocmeşte contractele de muncă/contractele de management şi actele adiţionale ale
contractelor de muncă/contractelor de management ale directorilor/managerilor
instituţiilor/serviciilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Alba.
k.) urmăreşte şi coordonează realizarea procesului de evaluare a performanţelor
profesionale individuale pentru personalul din aparatul de specialitate şi pentru personalul de
conducere de la instituţiile şi serviciile publice, cu excepţia managerilor unităţilor de cultură și ai
unităților sanitare, de sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba;
l.) colaborează cu personalul din cadrul compartimentului Dezvoltare promovare
patrimonială și Managementul unităților de cultură pentru elaborarea şi redactarea proiectelor de
hotărâri/dispoziţii privind numirea comisiilor de concurs/evaluare şi de aprobare a
regulamentelor de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului instituţiilor de cultură,
precum şi a celor de concurs;
m.) colaborează cu personalul din cadrul compartimentului Unități de asistență medicală,
socială, învățământ special pentru întocmirea proiectelor de dispoziţie privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de
manager, persoană fizică sau juridică, din unităţile sanitare publice aflate în subordinea
Consiliului Judeţean Alba;
n.) întocmeşte şi supune aprobării programul anual de perfecţionare profesională
precum şi planul de măsuri privind perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici şi a
personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate; întocmeşte raportul anual
detaliat privind formarea profesională a funcţionarilor publici (număr de participanţi,
număr cursuri, durata, costuri aferente);
o.) urmărește și coordonează activitatea de întocmire a fişei postului pentru personalul
din aparatul de specialitate și pentru directorii instituțiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea
Consiliului Judeţean Alba;
p.) urmărește și coordonează programarea și efectuarea concediilor de odihnă;
q.) întocmeşte documentaţia cu privire la promovarea în clasă şi în gradul profesional
imediat superior a funcţionarilor publici, precum şi avansarea în grad sau treaptă a persoanelor
cu contract individual de muncă;
r.) asigură cadrul organizatoric şi mijloacele necesare pentru activitatea de securitate şi
sănătate în muncă a salariaţilor în toate aspectele legate de muncă;
s.) organizează activităţile de prevenire şi protecţie a muncii în conformitate cu
prevederile legale prin:
• identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a
sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/ echipamente de
muncă şi mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru;
• elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea
reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi
ale unităţii, precum şi ale locurilor de muncă/posturilor de lucru, şi difuzarea acestora în unitate
numai după ce au fost aprobate de către angajator;
• propunerea atribuţiilor şi răspunderilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate, care se consemnează în fişa
postului, cu aprobarea angajatorului;

• elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea, în scris, a
periodicităţii instruirii adecvate pentru fiecare loc de muncă în instrucţiunile proprii, asigurarea
informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea
însuşirii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor primite;
• elaborarea programului de instruire-testare la nivelul unităţii;
• alte activităţi necesare/specifice asigurării securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la
locul de muncă.
ş.) organizează şi asigură funcţionarea Comitetului de Sănătate în Muncă la nivelul
autorității.
t.) organizează și asigură efectuarea controlul medical de medicina muncii, la angajare
şi la reluarea activităţii după perioadele de suspendare şi controlul medical periodic, la nivelul
instituţiei, prin cabinete de specialitate abilitate, pentru personalul din cadrul aparatului de
specialitate și managerii instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Județean
Alba;
ţ.) colaborează direct cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici; are acces la
portalul de management al funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici şi efectuează/transmite
toate modificările intervenite în situaţia funcţionarilor publici şi a funcţiilor publice,
transmiţând în format electronic toate documentele necesare (anexe, acte administrative);
u.) întocmeşte și actualizează Registrul general de evidenţă a salariaţilor pentru
personalul contractual din aparatul de specialitate;
v.) întocmeşte dosarul profesional pentru funcţionarii publici şi dosarul personal pentru
personalul contractual, directori/manageri ai instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea
Consiliului Județean Alba şi demnitari, actualizează şi asigură păstrarea acestora în condiţii de
siguranţă, asigură confidenţialitatea datelor cu caracter personal şi eliberează la solicitarea
acestora documente care să ateste activitatea desfăşurată de aceștia; completează şi gestionează
baza de date electronică privind evidenţa dosarelor profesionale pentru funcţionarii publici,
conform prevederilor legale.
w.) întocmeşte o bază de date cu modificările salariale începând cu data de 01.01.2011,
pentru persoanele din aparatul de specialitate precum şi pentru persoanele care ocupă funcţii
de demnitate publică alese;
x.) întocmeşte rapoarte statistice şi monitorizări lunare, trimestriale, semestriale şi anuale
privind numărul salariaţilor şi cheltuielile instituţiei cu personalul;
y.) întocmeşte situația privind transparența veniturilor salariale pentru angajații din cadrul
aparatului de specialitate;
z.) întocmeşte documentaţia necesară în vederea stabilirii drepturilor salariale pentru
aparatul de specialitate şi directorii/managerii instituţiilor/serviciilor publice din subordinea
Consiliului Judeţean Alba, conform legislaţiei în vigoare şi emiterea actelor administrative în
acest sens;
aa.) întocmeşte statele de personal şi statele de plată, documentaţia privind alimentarea
cardurilor salariaţilor din contul unic al instituţiei, declarația privind obligațiile de plată a
contribuțiilor sociale, impozitul pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate pentru:
aparatul de specialitate, consilierii judeţeni, membrii din Autoritatea Teritorială de Ordine
Publică Alba, managerii instituțiilor publice de cultură, alte comisii care îşi desfăşoară activitatea
şi sunt remunerate din bugetul local al județului Alba, conform reglementărilor legale în vigoare;
bb.) asigură întocmirea, evidența și eliberarea legitimaţiilor de serviciu pentru personalul
din aparatul de specialitate;
cc.) implementează prevederile legale referitoare la declaraţiile de avere şi interese depuse
de funcţionarii publici, personalul contractual cu funcţii de conducere precum şi personalul
contractual care administrează sau implementează programe ori proiecte finanţate din fonduri
externe sau din fonduri bugetare;
dd.) organizează activitățile privind efectuarea stagiilor de practică;
ee.) gestionează lucrările aferente programului de lucru și prezenței la serviciu;
ff.) asigură desfăşurarea procedurilor de numire a comisiei de disciplină/paritară,
conform prevederilor legale, elaborează şi redactează proiectul de dispoziţie privind numirea
comisiei de disciplină/paritară;
gg.) elaborează şi redactează proiectul de dispoziţie privind Codul de conduită etică şi
profesională a funcţionarilor publici şi a personalului contractual din cadrul aparatului de
specialitate şi-l propune spre aprobare Preşedintelui Consiliului Județean Alba;

hh.) acordă consultanţă şi asistenţă funcţionarilor publici din cadrul aparatului de
specialitate cu privire la respectarea normelor de conduită;
ii.) gestionează informațiile referitoare la respectarea normelor de conduită de către
funcționarii publici şi le comunică Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, pentru
funcţionarii publici;
jj.) întocmeşte rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de conduită precum
şi rapoarte semestriale privind situaţia implementării procedurilor disciplinare de către
funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate pe care le transmite la termenele şi
în formatul standard stabilit către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici;
kk.) monitorizează regimul incompatibilităţii şi al conflictului de interese, sesizările
adresate comisiei de disciplină şi sesizările cu privire la încălcarea prevederilor O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ la nivelul aparatului de specialitate;
ll.) asigură organizarea activităţii structurii de securitate pentru gestionarea informaţiilor
clasificate, în condiţiile legii;
mm.) solicită instituţiilor abilitate efectuarea de verificări pentru avizarea eliberării
certificatului de securitate şi autorizaţiei de acces la informaţii clasificate pentru personalul
desemnat cu atribuții privind accesul la informații clasificate;
nn.) notifică la ORNISS eliberarea certificatului de securitate sau autorizaţiei de acces
pentru personalul care lucrează cu informaţii clasificate;
oo.) propune aprobarea listelor cu personalul verificat şi avizat pentru lucrul cu
informaţiile secrete de stat, ține evidenţa deţinătorilor de certificate de securitate şi autorizaţii de
acces şi le comunică la ORNISS şi la instituţiile abilitate să coordoneze activitatea şi controlul
măsurilor privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;
pp.) întocmește lista informaţiilor secrete de stat şi a termenelor de menţinere în
nivelurile de secretizare şi o supune aprobării, potrivit legii;
qq.) propune președintelui și supune spre aprobare obiectivele, sectoarele şi locurile din
zona de competenţă care prezintă importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor secrete de
stat;
rr.) solicită asistenţă de specialitate instituţiilor abilitate să coordoneze activitatea şi să
controleze măsurile privitoare la protecţia informaţiilor secrete de stat;
ss.) supune avizării instituţiilor abilitate programul propriu de prevenire a scurgerii de
informaţii clasificate şi asigură aplicarea acestuia;
şş.) elaborează şi aplică măsurile procedurale de protecţie fizică şi de protecţie a
personalului care are acces la informaţii clasificate;
tt.) întocmește ghidul pe baza căruia se va realiza încadrarea corectă şi uniformă în
nivelurile de secretizare a informaţiilor secrete de stat, în strictă conformitate cu legea şi îl
prezintă, spre aprobare, președintelui consiliului județean;
ţţ.) supune aprobării normele interne de aplicare a măsurilor privind protecţia
informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia, şi controlează modul de respectare în
cadrul Consiliului Județean Alba;
uu.) asigură aplicarea şi respectarea regulilor generale privind evidenţa, întocmirea,
păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea
informaţiilor secrete de stat şi a interdicţiilor de reproducere şi circulaţie, în conformitate cu
actele normative în vigoare;
vv.) asigură și efectuează inventarierea anuală a documentelor clasificate;
ww.) întocmeşte Fişele de evidenţă şi Situaţia privind mobilizarea la locul de muncă
pentru perioada de pace şi de război în vederea supunerii aprobării Preşedintelui
Consiliului Judeţean Alba şi Centrului Militar Judeţean Alba.
2. BIROUL AUDIT PUBLIC INTERN
Art. 34.
(1) Biroul Audit Public Intern desfășoară o activitate funcțional independentă și
obiectivă care dă asigurări şi consiliere pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor
publice, perfecţionând activităţile instituţiei și ajutând aparatul de specialitate să îşi
îndeplinească obiectivele, printr-o abordare sistematică şi metodică care evaluează şi
îmbunătăţeşte eficienţa şi eficacitatea sistemului de conducere bazată pe gestiunea riscului, a
controlului şi a proceselor de administrare.

(2) Biroul audit public intern este structura funcțională din cadrul aparatului de
specialitate, subordonată direct preşedintelui consiliului judeţean și este condusă de un şef birou funcţie publică.
(3) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia vor fi delegate unui
funcţionar public din cadrul biroului.
(4) Biroul Audit Public Intern îndeplinește următoarele atribuţii principale:
a.) elaborează/actualizează norme metodologice privind exercitarea activităţii de audit
public intern specifice Consiliului Judeţean Alba, cu avizul structurii teritoriale U.C.A.A.P.I. –
Serviciul Audit Public Intern din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice
Brașov (D.G.R.F.P. Brașov);
b.) avizează normele metodologice privind exercitarea activităţii de audit public intern,
elaborate la nivelul entităţilor publice aflate în subordinea/în coordonarea/sub autoritatea
Consiliului Județean Alba;
c.) elaborează/actualizează Carta auditului intern, o transmite spre avizare structurii
teritoriale U.C.A.A.P.I. şi o supune spre aprobare Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba;
d.) elaborează proiectul Planului multianual de audit public intern, pe o perioadă de 3
ani, şi pe baza acestuia, proiectul Planului anual de audit public intern şi le înaintează spre
aprobare Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba;
e.) actualizează Planul multianual de audit intern, respectiv Planul anual de audit
intern aprobate, la iniţiativa şefului biroului sau la solicitarea Președintelui Consiliului
județean, ori de câte ori apar indicii sau circumstanţe care semnifică apariţia unor noi riscuri
operaţionale sau de sistem, modificarea gradului de risc al activităţilor sau operaţiunilor deja
cuprinse în plan, modificarea fondului de timp disponibil sau alte elemente decizionale,
toate de natură să indice necesitatea realocării fondului de capacitate de audit intern pe
obiectivele planului;
f.) elaborează codul privind conduita etică a auditorului intern şi-l supune spre aprobare
prin dispoziție Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba;
g.) efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de
management financiar şi control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu
normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate.
h.) evaluează şi îmbunătăţeşte eficienţa şi eficacitatea managementului riscului,
controlului şi proceselor de guvernanţă la nivelul direcţiilor, serviciilor şi compartimentelor
din cadrul Consiliului Județean Alba şi a entităţilor aflate în subordinea/coordonarea/sub
autoritatea Consiliului Județean Alba;
i.) efectuează misiuni de audit de asigurare (de regularitate/conformitate, al
performanței, de sistem);
j.) efectuează misiuni de audit de consiliere (formalizate - cuprinse în planul anual
de audit/cu caracter informal/ pentru situații excepționale);
k.) efectuează misiuni de audit de evaluare a activității de audit intern desfășurată la
entităţile aflate în subordinea/în coordonarea/sub autoritatea Consiliului Județean Alba;
l.) exercită auditul public intern asupra tuturor activităţilor desfăşurate atât în cadrul
Consiliului Județean Alba, cât şi în entităţile aflate în subordine/în coordonare/sub autoritate care
nu au asigurată funcţia de audit public intern;
m.) efectuează, cu aprobarea Preşedintelui Consiliului Județean Alba, misiuni de audit adhoc, considerate misiuni de audit public intern cu caracter excepţional, necuprinse în planul
anual de audit public intern;
n.) Biroul Audit Public Intern auditează, fără a se limita la acestea, următoarele:
• activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de entitatea publică
din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali,
inclusiv a fondurilor provenite din finanţare externă;
• plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile
comunitare;
• administrarea patrimoniului, precum şi vânzarea, gajarea, concesionarea sau
închirierea de bunuri din domeniul privat al U.A.T. Judeţul Alba;
• concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al UAT Judeţul
Alba;
• constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a
titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora;

•
•
•
•

alocarea creditelor bugetare;
sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;
sistemul de luare a deciziilor;
sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de

sisteme;
• sistemele informatice.
o.) elaborează Raportul de audit, corespunzător fiecărei misiuni aprobate prin planul
anual de audit sau celor cu caracter excepţional, îl înaintează Preşedintelui Consiliului Județean
Alba pentru analiză şi avizare și îl comunică, după avizare, entităţii/structurii auditate în vederea
implementării recomandărilor cuprinse în acesta;
p.) monitorizează implementarea recomandărilor formulate în rapoartele de audit intern,
încheiate în urma misiunilor de audit ce au fost cuprinse în planul anual de audit şi analizează
raportul de monitorizare, efectuează activităţi de asigurare, consiliere, evaluare şi verificare a
implementării recomandărilor, concepute să adauge valoare şi să îmbunătăţească activităţile
entităţii publice;
q.) raportează la structura teritorială U.C.A.A.P.I. – Serviciul Audit Public Intern din
cadrul D.G.R.F.P. Brașov progresele înregistrate în implementarea recomandărilor (inclusiv cele
neimplementate) şi informează Preşedintele Consiliului Județean Alba cu privire la stadiul
implementării recomandărilor;
r.) în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, în timpul misiunilor de
audit, raportează imediat Președintelui Consiliului Județean Alba;
s.) propune, după caz, suspendarea misiunii de audit public intern în cazul identificării
unor iregularităţi sau posibile prejudicii, cu acordul conducătorului entităţii publice care a
aprobat misiunea, dacă din analiza preliminară a verificărilor efectuate se estimează că prin
continuarea acesteia nu se ating obiectivele de audit intern (limitarea accesului, informaţii
insuficiente ş.a.);
t.) elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern şi-l înaintează
Preşedintelui Consiliului Judeţean, spre aprobare, după care îl transmite la structura teritorială a
U.C.A.A.P.I.- Serviciul Audit Public Intern din cadrul D.G.R.F.P. Brașov și Curtea de Conturi a
României - Camera de Conturi a Judeţului Alba;
u.) verifică respectarea normelor, instrucţiunilor, precum şi a Codului privind conduita
etică în cadrul compartimentelor de audit intern din entităţile publice subordonate, aflate în
coordonare sau sub autoritate şi poate iniţia măsurile corective necesare, în cooperare cu
conducătorul entităţii publice în cauză.
v.) implementează măsurile corective iniţiate de U.C.A.A.P.I. - Serviciul Audit Public
Intern din cadrul D.G.R.F.P. Braşov, în cooperare cu Preşedintele Consiliului Județean Alba,
urmare a verificării respectării normelor, instrucţiunilor precum şi a Codului privind conduita
etică.
3. COMPARTIMENTUL SISTEM DE CONTROL INTERN MANAGERIAL
Art. 35.
(1) Compartimentul Sistem de control intern managerial desfășoară activitatea de
coordonare a implementării şi dezvoltării sistemelor de control intern managerial în cadrul
entităților publice aflate în subordinea/coordonarea sau sub autoritatea Consiliului Județean
Alba.
(2) Compartimentul Sistem de control intern managerial este structura funcțională din
cadrul aparatului de specialitate, subordonată direct secretarului general al județului Alba.
(3) Compartimentul Sistem de control intern managerial îndeplinește următoarele
atribuţii principale:
a.) întocmește și propune Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea
metodologică a implementării şi dezvoltării Sistemului de control intern managerial, denumită în
continuare Comisia, proiectul Programului de dezvoltare a sistemului de control intern
managerial, care se actualizează anual, la nivelul aparatului de specialitate;
b.) elaborează și prezintă până la data de 20 februarie a anului curent, pentru anul
precedent, un raport privind stadiul implementării sistemelor de control intern managerial la
nivelul aparatului de specialitate;

c.) centralizează și analizează rapoartele anuale asupra sistemului de control intern
managerial, elaborate de conducătorii fiecărei entități publice aflate în subordinea/coordonarea
sau sub autoritatea Consiliului Județean Alba;
d.) organizează desfăşurarea şedinţelor Comisiei, întocmește procesele-verbale ale
ședințelor, redactează hotărârile Comisiei sau alte documente specifice și asigură comunicarea
lor;
e.) pregătește, întocmeşte, centralizează şi distribuie documentele necesare bunei
desfăşurări a şedinţelor Comisiei;
f.) asigură colectarea şi centralizarea informaţiilor primite de la compartimentele din
aparatul de specialitate;
g.) primeşte și înregistrează proiectele procedurilor de sistem şi operaţionale şi le
transmite spre avizare Comisiei;
h.) centralizează rapoarte/informări/situaţii în baza dispoziţiilor preşedintelui Comisiei;
i.) redactează situațiile centralizatoare trimestriale/anuale privind stadiul implementării
sistemului de control intern managerial, analizate şi aprobate de Comisie pe baza informațiilor
primite de la compartimente;
j.) coordonează și supraveghează prin activități de verificare și îndrumare metodologică
implementarea și dezvoltarea sistemelor de control intern managerial din cadrul aparatului de
specialitate și a entităților publice aflate în subordinea/coordonarea sau sub autoritatea
Consiliului Județean Alba;
k.) asigură secretariatul și gestionează documentele Comisiei, precum și originalele
procedurilor de sistem şi operaţionale pe suport de hârtie şi în format electronic și le difuzează
personalului din cadrul aparatului de specialitate;
l.) elaborează Registrul de riscuri pe entitate și Planul de implementare a măsurilor de
control din cadrul aparatului de specialitate;
m.) asigură desfăşurarea în condiţii optime a activităţii specifice cabinetului preşedintelui
Consiliului Județean Alba.
4. COMPARTIMENTUL INFORMATICĂ
Art. 36.
(1) Compartimentul informatică gestionează sistemul informatic al aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Alba
(2) Compartimentul informatică este structura funcțională din cadrul aparatului de
specialitate, subordonată direct secretarului general al județului Alba.
(3) Compartimentul informatică îndeplineşte următoarele atribuții principale:
a.) Analizează şi evaluează permanent, împreună cu celelalte compartimente din aparatul
de specialitate, sistemul informatic al Consiliului Judeţean Alba şi formulează propuneri privind
informatizarea unor activităţi şi/sau îmbunătățirea aplicațiilor utilizate;
b.) Stabileşte necesarul de tehnică de calcul şi produse software, în baza solicitărilor de
hard/soft/servicii IT - primite din partea celorlalte compartimente din aparatul de specialitate
pentru a fi cuprinse în lista de investiţii anexă la bugetul propriu al Judeţului Alba;
c.) Asigură şi răspunde de întreţinerea echipamentelor IT din dotarea Consiliului
Judeţean Alba în limita competenţelor;
d.) Asigură întreţinerea serverelor bazelor de date, aplicațiilor Consiliului Judeţean Alba;
e.) Asigură şi răspunde de securitatea datelor din sistem;
f.) Constituie şi actualizează baza de date (fisa) a echipamentelor informatice ale
Consiliului Județean Alba menţionând orice intervenţie, achiziţia de echipamente noi, scoateri
din funcţiune;
g.) Gestionează licenţele software pentru softurile existente în reţeaua Consiliului
Judeţean Alba;
h.) Restricţionează şi/sau monitorizează accesul la site-uri considerate periculoase si/sau
provider-i de mail/servere de mail pentru a putea astfel garanta securitatea sistemului informatic
al Consiliului Judeţean Alba;
i.) Acordă asistenţă de specialitate utilizatorilor echipamentelor în utilizarea corectă şi
eficientă a acestora;

5. SERVICIUL ADMINISTRATIV
Art. 37.
(1) Serviciul administrativ asigură suportul logistic pentru activitățile desfășurate de către
angajații aparatului de specialitate.
(2) Serviciul administrativ este structura funcțională din cadrul aparatului de specialitate,
subordonată direct secretarului general al județului Alba și este condus de un șef serviciu personal contractual.
(3) Pe perioada absenței titularului postului, atribuțiile acestuia vor fi delegate unui
angajat din cadrul serviciului.
(4) Serviciul administrativ îndeplineşte următoarele atribuții principale:
a.) gestionează activitățile privind identificarea și procurarea necesarului de materiale și
bunuri, necesare în desfășurarea activităților curente ale angajaților aparatului de specialitate;
b.) asigură recepționarea, depozitarea, conservarea și distribuirea materialelor și a
obiectelor de inventar necesare bunei funcționări a aparatului de specialitate, potrivit regulilor de
gestiune;
c.) urmărește și asigură încheierea și derularea contractelor de utilități necesare bunei
desfășurări a activității în imobilele aflate în administrarea/utilizarea Consiliului Județean Alba;
d.) asigură și răspunde de contractarea și buna executare a lucrărilor de întreținere curentă
a imobilelor aflate în administrarea Consiliului Județean Alba, de utilizarea rațională a acestora,
de utilizarea eficientă a instalațiilor și dotărilor aferente imobilelor;
e.) asigură și răspunde de contractarea și prestarea serviciilor specifice utilizării în
condiții optime (dezinsecție, dezinfecție, deratizare, etc.) a spațiilor din interiorul și exteriorul
imobilelor aflate în administrarea/utilizarea Consiliului Județean Alba;
f.) asigură realizarea activităților de curățenie în birouri și celelalte încăperi și spații
aferente imobilelor, întreținerea căilor de acces, deszăpezirea acestora, întreținerea spațiilor
verzi, pentru imobilele administrate/utilizate de către Consiliul Județean Alba;
g.) inițiază demersurile necesare pentru asigurarea serviciilor de pază, prin firme de
specialitate, răspunde de întocmirea Planurilor de pază aferente obiectivelor aflate în
responsabilitatea Consiliului Județean Alba, urmărește realizarea clauzelor contractelor de
prestări servicii cu acest obiect;
h.) stabilește și asigură necesarul produselor de protocol necesare pentru desfășurarea în
condiții bune a întâlnirilor dintre reprezentanții Consiliului Județean Alba și delegațiile interne și
externe, cu asigurarea încadrării în sumele alocate prin prevederile legale în vigoare. Participă la
pregătirea sălilor și a altor spații utilizate pentru primirea oaspeților, sau pentru organizarea unor
ședințe, simpozioane, colocvii, recepții, etc.;
i.) răspunde de coordonarea, întreținerea și exploatarea parcului auto, aprovizionarea cu
carburanți, gestionarea carburanților, a pieselor de schimb și consumabilelor necesare
funcționării autovehiculelor, prin următoarele activități:
• eliberează, gestionează evidența foilor de parcurs și ține evidența kilometrilor
parcurși, a consumurilor de combustibil a autovehiculelor, prin completarea FAZ-urilor;
• centralizează consumurile de carburant aferente autovehiculelor din parcul auto al
instituției, urmărind încadrarea în cotele lunare de carburant aprobate pentru fiecare autovehicul;
• asigură și urmărește efectuarea reviziilor tehnice la termenele scadente, efectuează
constatarea defecțiunilor apărute la autovehicule, întocmește documentațiile pentru asigurarea
efectuării reparațiilor necesare;
• urmărește valabilitatea inspecțiilor tehnice periodice (ITP) și a asigurărilor (RCA
și CASCO) și face demersurile necesare pentru achiziționarea acestora;
• contribuie la întocmirea Dosarelor de daună pentru autovehiculele instituției
implicate în accidente și urmărește soluționarea acestora;
• întocmește actele de înscriere sau radiere din circulație pentru autovehiculele din
parcul auto al Consiliului Județean Alba;
j.) întocmește documentația de scoatere din funcțiune a autovehiculelor din parcul auto
propriu, a utilajelor, instalațiilor, recuperând piesele și subansamblele recondiționabile sau
refolosibile, precum și pentru scoaterea la licitație/transfer fără plată în vederea valorificării în
condițiile legii;

k.) organizează și coordonează ridicarea/predarea la poștă a corespondenței,
ridicarea/predarea acesteia la registratura generală, distribuirea acesteia la instituțiile cu care
colaborează Consiliul Județean Alba;
l.) organizează și coordonează activitățile necesare pentru buna funcționare a centralei
telefonice și a echipamentelor aferente (aparate telefonice, faxuri), gestionează sistemele de
comunicații mobile, asigurând o utilizare eficientă a acestora;
m.) coordonează activitatea de colectare selectivă a deșeurilor din instituție și predarea
periodică a acestora către operatori economici din domeniu, comunică lunar Agenției Naționale
pentru Protecția Mediului cantitățile colectate, asigurând aplicarea prevederilor Legii nr.
132/2010 privind valorificarea materialelor și deșeurilor reziduale;
n.) asigură aplicarea normelor de apărare împotriva incendiilor, contribuie la întocmirea
planul de evacuare și la instruirea întregului personal asupra regulilor generale și specifice de
prevenire și stingere a incendiilor;
o.) asigura implementarea măsurilor și a acțiunilor de protecție civilă.
6. DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
Art. 38.
(1) Direcţia juridică şi administraţie publică are ca principale atribuții acordarea de
asistență juridică, reprezentare și apărare a intereselor legitime ale Județului Alba, Consiliului
Județean Alba și Președintelui Consiliului Județean Alba în fața tuturor instanţelor judecătoreşti
şi a organelor de urmărire penală, la toate autorităţile şi organele cu atribuţii jurisdicţionale,
precum și efectuarea activităților desfășurate în procesul de pregătire și organizare a ședințelor
Consiliului Județean Alba, a şedințelor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Alba,
organizarea procesului de soluţionare a solicitărilor de informaţii de interes public și de
soluționare a petițiilor. De asemenea are ca atribuții activitatea de organizare, reglementare,
coordonare, verificare, monitorizare şi control a prestarii transportului rutier contra cost de
persoane, prin servicii regulate la nivel judeţean, între localităţile judeţului Alba și gestionarea
activității de arhivare a documentelor create la nivelul Consiliului Județean Alba.
(2) Direcţia juridică şi administraţie publică este structura funcțională din cadrul
aparatului de specialitate, subordonată direct secretarului general al județului Alba, în
coordonarea unui vicepreședinte nominalizat prin Dispoziție a Președintelui Consiliului Județean
Alba și este condusă de un director executiv - funcţie publică.
(3) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia vor fi delegate unui
funcţionar public din cadrul direcţiei.
(4) Direcţia juridică şi administraţie publică are următoarea structură funcţională:
Serviciul juridic contencios
Compartimentul administrație publică
Compartimentul registratură, arhivă
Compartimentul autoritatea județeană de transport
Compartimentul unități de asistență medicală, socială, învățământ special
6.1. Serviciul juridic contencios
Art. 39.
(1) Serviciul juridic contencios este structura funcțională din cadrul aparatului de
specialitate, subordonată direct directorului executiv al Direcției juridică și administrație publică
și este condus de un şef serviciu - funcţie publică.
(2) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia vor fi delegate unui
funcţionar public din cadrul serviciului.
(3) Serviciul juridic contencios îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
Asistare și Reprezentare
a.) Reprezintă și apără drepturile şi interesele legitime ale Judeţului Alba, Consiliului
Judeţean Alba şi ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba în fața tuturor instanţelor
judecătoreşti şi a organelor de urmărire penală, la toate autorităţile, instituţiile publice şi organele
cu atribuţii jurisdicţionale, a notarilor publici şi în cadrul oricăror alte proceduri prevăzute de
lege, precum şi în raporturile cu alte persoane fizice şi juridice de drept public sau privat, române
sau străine.

Asistare și reprezentare în faza prelitigioasă
b.) Reprezintă Județul Alba, Consiliul Județean Alba, Președintele Consiliului Județean
Alba în procedura de mediere prealabilă cererii de chemare în judecată în materie civilă şi de
contencios administrativ, pe baza delegației de reprezentare;
c.) Reprezintă Județul Alba, Consiliul Județean Alba, Președintele Consiliului Județean
Alba împreună cu personalul desemnat din cadrul aparatului de specialitate, la concilierile
privind soluţionarea pe cale amiabilă, extraprocesuală, a unor neînţelegeri apărute în cadrul unor
raporturi juridice ale acestor autorități publice cu terţe persoane, juridice sau fizice, pe baza
mandatului de împuternicire;
d.) Efectuează lucrările premergătoare soluţionării plângerilor prealabile adresate
Consiliului Judeţean Alba în temeiul Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ prin care
se solicită reanalizarea și revocarea/modificarea/suspendarea actelor administrative adoptate de
Consiliul Judeţean Alba sau emise de preşedintele acestuia, sau ca urmare a nesoluţionării în
termenul legal a unei cereri;
Asistare și reprezentare în faza litigioasă
e.) Reprezintă și apără drepturile şi interesele legitime ale Judeţului Alba, Consiliului
Judeţean Alba şi ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba în fața tuturor instanţelor
judecătoreşti şi a organelor de urmărire penală, la toate autorităţile şi organele cu atribuţii
jurisdicţionale.
f.) Reprezintă Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba, organ de
specialitate, fără personalitate juridică, al Consiliului Judeţean Alba, care desfăşoară activitate
decizională în domeniul încadrării persoanelor adulte în grad de handicap, respectiv în domeniul
promovării drepturilor acestor persoane;
g.) Reprezintă Comisia pentru Protecţia Copilului Alba, organ de specialitate, fără
personalitate juridică, al Consiliului Judeţean Alba, cu activitate decizională în materia protecţiei
şi promovării drepturilor copilului, în faţa instanţelor judecătoreşti, asigurând asistenţa juridică în
orice litigiu, având ca obiect hotărârile acestora;
h.) Asigură şi răspunde de instrumentarea cauzelor aflate pe rolul instanţelor de
judecată, sens în care:
• concepe, redactează, semnează şi depun la registratura instanţelor judecătoreşti
actele de procedură (cereri de chemare în judecată/acţiuni, precizări de acțiune, cereri adiționale,
cereri de reexaminare, contestații, plângeri, întâmpinări, răspunsuri la întâmpinări, cereri
reconvenţionale, de intervenție, de chemare în garanție, de repunere pe rol, note de ședință,
concluzii/note scrise, cereri privind constituirea ca parte civilă în dosarele penale, cereri de
admitere a creanţei şi înscriere la masa credală a debitorului, cereri de executare silită şi orice
alte tipuri de cereri, interogatorii, răspunsuri la interogatoriu sau înscrisuri) împreună cu
documentația/documentele necesare, în termene legale, potrivit calităţii procesuale a judeţului
sau a autorităţii deliberativă sau executivă, ale administraţiei publice judeţene;
• solicită, propune probe, expertize, martori, după caz și administrează probele
admise de instanța de judecată;
• urmărește soluţiile pronunţate în dosarele de instanţă repartizate analizează și
propune pe baza unui referat motivat, exercitarea/neexercitarea, tuturor căilor de atac prevăzute
de lege (ordinare și extraordinare), ori cu privire la achiesarea la aceste soluţii, în vederea
apărării drepturilor şi intereselor legitime ale Judeţului Alba, Consiliului Judeţean Alba în cauze
proprii sau prin reprezentare pentru Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Alba
și Comisia pentru Protecția Copilului Alba, precum şi ale Preşedintelui Consiliului Judeţean
Alba, până la soluţionarea irevocabilă a litigiului;
• redactează actele subsecvente/documentele necesare în conformitate cu
prevederile legislaţiei în vigoare;
• înaintează propuneri scrise/propune orice alte măsuri prevăzute de lege pentru
soluționarea cauzelor susmenționate, aflate pe rolul instanțelor de judecată sau a organelor de
urmările penală;
• solicită obţinerea copiilor de pe hotărârile definitive şi/sau irevocabile devenite
titluri executorii și asigură comunicarea hotărârile judecătoreşti, rămase definitive, irevocabile și
executorii, compartimentelor implicate din cadrul aparatului de specialitate, organelor de
specialitate fără personalitate juridica reprezentate,
• răspunde pentru comunicarea în termenul legal la compartimentul de specialitate
de punerea în aplicare a hotărârilor judecătoreşti care reprezintă titluri executorii și acordă

consultanță de specialitate /efectuează acţiuni de îndrumare şi sprijin, în vederea aplicării corecte
şi unitare a dispoziţiilor legale, acestui compartiment.
Asistență și Consiliere
i.) Acordă asistenţă, consiliere, consultanţă de specialitate, informare şi documentare
juridică compartimentelor din aparatul de specialitate, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba și
consilierilor judeţeni din cadrul Consiliului Judeţean Alba.
j.) Acordă asistenţă, consiliere şi consultanţă de specialitate instituţiilor/societăților şi
serviciilor publice de sub autoritatea/subordonarea/coordonarea Consiliului Judeţean Alba,
unităţilor administrativ-teritoriale, consiliilor locale şi primarilor din judeţ, opinia exprimată în
exercitarea acestei atribuţii având un caracter consultativ.
k.) Efectuează acţiuni de îndrumare şi sprijin, în vederea aplicării corecte şi unitare a
dispoziţiilor legale, şi participă la acţiuni de informare privind activitatea de asistenţă juridică;
Verificare și Avizare de legalitate
l.) Verifică legalitatea actelor cu caracter juridic şi/sau administrativ, proiectele de acte
administrative și actele administrative primite spre avizare şi le avizează, fără a se pronunţa
asupra aspectelor economice, tehnice sau de altă natură cuprinse în documentul avizat:
• avizează actele cu caracter juridic şi/sau administrativ prezentate pentru avizare,
potrivit legii şi a competenţelor, analizând și verificând conformitatea cu prevederile legale
invocate în cuprinsul actelor primite spre avizare;
• în vederea acordării avizului pentru legalitate se asigură că actele cu caracter
juridic şi/sau administrativ sunt însoţite de documentele relevante la care fac referire, care au stat
la baza sau care justifică elaborarea acestora, iar solicitarea acordării avizului trebuie să permită
studierea documentelor şi a dispoziţiilor legale incidente, într-o perioadă de timp rezonabilă;
• motivează avizul de legalitate negativ și avizul cu observaţii, întocmind în acest
sens un raport de neavizare în situația în care se constată neconcordanţa actului juridic şi/sau
administrativ cu prevederile legale incidente precum şi în situaţia în care compartimentul de
specialitate inițiator nu a prezentat actul refăcut potrivit observaţiilor şi propunerilor consilierului
juridic responsabil;
m.) Elaborează opinii juridice cu privire la aspectele legale ale lucrărilor repartizate, în
exercitarea atribuţiilor funcţionale care presupun constatarea conformităţii cu legea şi aplicarea
legii,
n.) Colaborează la redactarea proiectelor de contracte, acorduri cadru, acte adiţionale,
la negocierea clauzelor legale contractuale şi avizează pentru legalitate aceste
contracte/acorduri/acte adiţionale.
Elaborare opinii juridice, întocmire și fundamentare acte juridice și administrative
o.) Analizează actele administrative ale consiliului județean și președintelui consiliului
județean şi face propuneri pentru modificarea, completarea, revocarea sau încetarea aplicabilității
hotărârilor Consiliului Județean Alba, respectiv a dispoziţiilor Preşedintelui Consiliului Județean
Alba care nu mai sunt oportune sau în concordanţă cu prevederile legislaţiei în vigoare.
p.) Colaborează în vederea fundamentării și elaborării documentelor/proiectelor de acte
normative (proiecte de hotărâri de guvern) precum și instrumentele de prezentare și motivare ce
însoțesc aceste proiecte, pe care Consiliul Județean Alba are competenţa să le iniţieze, în vederea
adoptării/aprobării lor de către ministere și/sau Guvernul României.
q.) Redactează acte juridice care atestă identitatea părţilor, consimţământul, conţinutul
şi data actelor încheiate de către Judeţul Alba, Consiliului Județean Alba, Preşedintele
Consiliului Județean Alba;
r.) Îndeplineşte activitatea de relaţionare cu Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene
din România referitoare la proiectele de acte normative transmise spre consultare; analizează
proiectele de acte normative transmise de Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din
România, şi împreună cu celelalte compartimente din aparatul de specialitate formulează puncte
de vedere cu privire la aceste proiecte, concepe, întocmeşte propuneri de modificare și/sau
completare a acestora;
s.) Primeşte documentaţia cu privire la cererea de schimbare a numelui şi/sau
prenumelui persoanelor fizice, o analizează şi întocmeşte proiectul de dispoziţie a Preşedintelui
Consiliului Judeţean Alba privind aprobarea sau respingerea motivată a cererii;
Documentare
t.) Efectuează, în mod permanent activitatea de documentare cu privire la actele
normative, nou apărute, publicate în Monitorul Oficial al României, doctrina juridică şi

jurisprudenţa Curţii Constituţionale şi a instanţelor judecătoreşti, în domeniul de interes, în
vederea fundamentării lucrărilor cu caracter juridic;
u.) Organizează informarea şi documentarea juridică, având în păstrare colecţia de
monitoare oficiale şi literatura de specialitate în cadrul ,,bibliotecii juridice”, pe care o
gestionează;
Înregistrări, evidența
v.) Operează evidenţa și modul de soluționare a dosarelor aflate pe rolul instanţelor
judecătoreşti sau parchetelor, in care autoritatea publica are calitatea de parte, în Registrul de
evidență scrisă privind orice situație litigioasă cu care a fost sesizată autoritatea publică;
x.) Ține evidența informatică a litigiilor și evidenţa termenelor de judecată;
y.) Efectuează înregistrarea unitară a actelor prezentate spre avizare la Serviciul juridiccontencios în Registrul de evidenţă privind avizele scrise datate şi numerotate;
Alte atribuţii
z.) certifică pentru conformitate cu exemplarul original copiile documentelor create de
către Consiliul Judeţean Alba, Preşedintele Consiliului Judeţean Alba şi aparatul de specialitate
al Consiliului Judeţean Alba.
6.2. Compartimentul administraţie publică
Art. 40.
(1) Compartimentul
Administraţie Publică are ca atribuții
principale
organizarea/pregătirea și desfășurarea ședințelor Consiliului Județean Alba, asigurarea
secretariatul executiv al desfăşurării şedinţelor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba,
îndeplineşte procedurile necesare pentru asigurarea transparenţei decizionale, activitatea de
soluționare a petițiilor, de soluționare a solicitărilor de informatii de interes public, asigură
implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere, de interese ale consilierilor
județeni, precum şi întocmirea lucrărilor necesare pentru publicarea în ”Monitorul Oficial
Local”.
(2) Compartimentul Administraţie Publică este structura funcțională din cadrul aparatului
de specialitate, subordonată direct directorului executiv al Direcției juridică și administrație
publică.
(3) Compartimentul Administraţie Publică îndeplinește următoarele atribuţii principale:
a) asigură, în baza Dispoziţiei preşedintelui consiliului judeţean şi sub coordonarea secretarului
general al judeţului, procedurile de convocare, în termen legal, a membrilor consiliului
judeţean, în vederea participării la şedinţele consiliului judeţean şi la şedinţele comisiilor de
specialitate ale consiliului judeţean, după cum urmează:
I. Pentru convocarea la şedinţele organizate în condiţii de pandemie, în conformitate
cu actele normative în vigoare privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul
României, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru
prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Compartimentul
Administraţie Publică îndeplinește următoarele atribuţii:
 Transmite consilierilor judeţeni pe e-mail, Proiectul ordinii de zi, Invitaţia la
şedinţă şi Dispoziţia de convocare, din care se deduc paşii care trebuie
respectaţi pentru desfăşurarea în condiţii normale a şedinţei de plen şi a
şedinţelor comisiilor de specialitate, modul de desfăşurare a şedinţelor „la
distanţă”, în regim de audio/ videoconferință şi aplicaţia utilizată pentru
desfăşurarea şedinţelor, care este Zoom Cloud Meeting;
 Transmite pe Grupul WhatsApp invitaţia la şedinţă, comunicând totodată data
şi ora desfăşurării on-line a şedinţelor de comisii şi de plen;
 Transmite consilierilor judeţeni pe e-mail şi pe Grupul WhatsApp, link-ul de
logare la şedinţă pe Zoom Cloud Meeting.
II.
Pentru convocarea la şedinţele organizate în condiţii normale, Compartimentul
Administraţie Publică îndeplinește următoarele atribuţii:
 Transmite consilierilor judeţeni pe e-mail, Proiectul ordinii de zi, Dispoziţia
de convocare şi Invitaţia la şedinţă;
 Transmite pe Grupul WhatsApp invitaţia la şedinţă, comunicând totodată data
şi ora desfăşurării şedinţelor de comisii şi de plen şi solicitând confirmarea
prezenţei la şedinţă;

 Apelează telefonic consilierii judeţeni care n-au confirmat prezenţa la şedinţă
şi le adresează invitaţia de participare.
b) asigură pregătirea și desfăşurarea şedinţelor consiliului judeţean, după cum urmează:
I. Şedinţe organizate în condiţii de pandemie, în conformitate cu actele normative în
vigoare privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, precum şi
stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Compartimentul Administraţie
Publică îndeplinește următoarele atribuţii:
 comunică pe e-mail compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate,
instituţiilor şi serviciilor publice aflate sub autoritatea sa, precum şi a
societăţilor de interes judeţean, data până la care se pot depune propunerile de
proiecte de hotărâri;
 gestionează proiectele de hotărâri împreună cu documentele suport şi alte
materiale care urmează a fi supuse dezbaterii comisiilor de specialitate şi
consiliului judeţean, întocmind Dosarul de şedinţă;
 asigură publicarea pe site-ul consiliului judeţean, la sectiunea “materiale de
şedinţă - proiecte de hotărâri” şi “proiecte de hotărâri”, a acestor documente;
 asigură publicarea în presa locala a Dispoziţiei de convocare la sedintele
“ordinare” ale consiliului judeţean;
 asigură afişarea Dispoziţiilor de convocare la şedinţe la Avizierul consiliului
judeţean, întocmind un Proces verbal de afişare în acest sens şi asigură
publicarea acestora pe site-ul consiliului judeţean, împreună cu Proiectul
ordinii de zi şi Invitaţia la şedinţă;
 participă on-line la şedinţele consiliului judeţean, asigurând condiţiile
desfăşurării lucrărilor, precum şi înregistrarea audio a dezbaterilor;
 consemnează conținutul dezbaterilor care au loc în cadrul şedinţelor
consiliului judeţean şi a modului în care şi-a exercitat votul fiecare consilier
judeţean, prin înregistrare audio şi redactarea stenogramelor în vederea
elaborării proceselor-verbale de şedinţă;
 ține evidenţa participării on-line a consilierilor judeţeni la şedinţele comisiilor
de specialitate şi la cele de plen ale consiliului judeţean, urmând ca prezenţele
să fie transmise mai departe Biroului Resurse umane;
 efectuează redactarea hotărârilor adoptate, inclusiv a modificărilor şi
completărilor aprobate în plenul consiliului judeţean și le înaintează spre
semnare preşedintelui consiliului judeţean respectiv spre contrasemnare
secretarului general al judeţului;
 întocmeşte Minuta şedinţei şi o înaintează spre semnare secretarului general al
judeţului şi preşedintelui consiliului judeţean;
 la solicitarea secretarului general al judeţului, redactează Procesul verbal al
şedinţei anterioare şi-l înaintează spre semnare dânsului şi preşedintelui
consiliului judeţean, urmând a fi introdus pe Ordinea de zi a proximei şedinţe,
pentru aprobare;
 înaintează către prefectul judeţului un dosar care conţine: proiectele de
hotărâre supuse dezbaterilor şi minuta şedinţei - în copie, un tabel cu
hotărârile adoptate – menţionând baza legală şi evidenţa voturilor consilierilor
asupra acestora, hotărârile adoptate- în copie, în vederea exercitării controlului
de legalitate;
 solicită instituţiei prefectului înregistrarea adresei de înaintare a documentelor
şi a tabelului cu hotărârile adoptate;
 asigură comunicarea pe e-mail a hotărârilor adoptate, către cei stabiliţi cu
punerea în aplicare a prevederilor acestora, sub coordonarea secretarului
general al judeţului;
 comunică pe e-mail hotărârile consiliului judeţean, cu caracter individual, în
termenul prevăzut de lege.
II.
Şedinţe organizate în condiţii normale, Compartimentul Administraţie Publică
îndeplinește următoarele atribuţii:



comunică compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate, instituţiilor
şi serviciilor publice aflate sub autoritatea sa, precum şi a societăţilor de
interes judeţean, data până la care se pot depune propunerile de proiecte de
hotărâri;
 gestionează proiectele de hotărâri împreună cu documentele suport şi alte
materiale care urmează a fi supuse dezbaterii comisiilor de specialitate şi
consiliului judeţean, întocmind Dosarul de şedinţă;
 asigură publicarea pe site-ul consiliului judeţean, la sectiunea “materiale de
şedinţă - proiecte de hotărâri” şi “proiecte de hotărâri”, a acestor documente;
 asigură publicarea în presa locala a Dispoziţiei de convocare la sedintele
“ordinare” ale consiliului judeţean;
 asigură afişarea Dispoziţiilor de convocare la şedinţe la Avizierul consiliului
judeţean, întocmind un Proces verbal de afişare în acest sens şi le postează pe
site-ul consiliului judeţean, împreună cu Proiectul ordinii de zi şi Invitaţia la
şedinţă;
 pregătește mapele cu materialele care vor fi supuse dezbaterii consiliului
judeţean şi le pune la dispoziţia consilierilor judeţeni, în cadrul şedinţelor
comisiilor de specialitate, împreună cu Registrele celor 6 Comisii de
specialitate;
 întocmeşte lista invitaţilor la şedinţele consiliului judeţean şi asigură
convocarea acestora;
 participă la şedinţele consiliului judeţean, asigurând condiţiile desfăşurării
lucrărilor, precum şi înregistrarea audio a dezbaterilor;
 consemnează conținutul dezbaterilor care au loc în cadrul şedinţelor
consiliului judeţean şi a modului în care şi-a exercitat votul fiecare consilier
judeţean, prin înregistrare audio şi redactarea stenogramelor în vederea
elaborării proceselor-verbale de şedinţă;
 ține evidenţa participării consilierilor judeţeni la şedinţele comisiilor de
specialitate şi la cele ale consiliului judeţean, urmând ca prezenţele să fie
transmise mai departe Biroului Resurse umane;
 efectuează redactarea hotărârilor adoptate, inclusiv a modificărilor şi
completărilor aprobate în plenul consiliului judeţean și le înaintează spre
semnare preşedintelui consiliului judeţean respectiv spre contrasemnare
secretarului general al judeţului;
 întocmeşte Minuta şedinţei şi o înaintează spre semnare secretarului general al
judeţului şi preşedintelui consiliului judeţean;
 la solicitarea secretarului general al judeţului, redactează Procesul verbal al
şedinţei anterioare şi-l înaintează spre semnare dânsului şi preşedintelui
consiliului judeţean, urmând a fi introdus pe Ordinea de zi a proximei şedinţe,
pentru aprobare;
 înaintează către prefectul judeţului un dosar care conţine: proiectele de
hotărâre supuse dezbaterilor şi minuta şedinţei - în copie, un tabel cu
hotărârile adoptate – menţionând baza legală şi evidenţa voturilor consilierilor
asupra acestora, hotărârile adoptate- în copie, în vederea exercitării controlului
de legalitate;
 solicită instituţiei prefectului înregistrarea adresei de înaintare a documentelor
şi a tabelului cu hotărârile adoptate;
 asigură comunicarea hotărârilor adoptate, către cei stabiliţi cu punerea în
aplicare a prevederilor acestora, sub coordonarea secretarului general al
judeţului;
 comunică hotărârile consiliului judeţean, cu caracter individual, în termenul
prevăzut de lege.
c) gestionează baza de date privind hotărârile adoptate în şedinţele de consiliu judeţean;
d) comunică compartimentului informatică:
I.
Proiectele de hotărâre, ce vor fi supuse dezbaterii consiliului judeţean pentru a fi
postate pe site-ul Consiliului Județean Alba la secţiunea “materiale de şedinţă proiecte de hotărâri” şi “proiecte de hotărâri”;

Hotărârile adoptate de consiliul judeţean, pentru a fi postate pe site-ul Consiliului
Județean Alba la secțiunea „Hotărâri adoptate”;
III.
Minuta şedinţei, pentru a fi postată pe site-ul Consiliului Județean Alba la secțiunea
„Minuta”;
IV.
Dispoziţia de convocare la şedinţă, pentru a fi postată pe site-ul Consiliului Județean
Alba la secțiunea “materiale de şedinţă - proiecte de hotărâri” şi “şedinţe de consiliu”;
V. Proiectul ordinii de zi al şedinţei, pentru a fi postat pe site-ul Consiliului Județean
Alba la secțiunea “materiale de şedinţă - proiecte de hotărâri” şi “proiecte ordine de zi
- şedinţe cj alba”;
VI.
Invitaţia la şedinţă şi Procesul verbal al şedinţei anterioare, pentru a fi postate pe siteul Consiliului Județean Alba la secţiunea “materiale de şedinţă - proiecte de hotărâri”.
asigură implementarea prevederilor legale referitoare la declaraţiile de avere şi declaraţiile de
interese potrivit Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor
publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind infiinţarea, organizarea
şi funcţionarea Agenţie Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea
altor acte normative; a Ordinului 96/2021 pentu aprobarea Procedurii de transmitere la
distanţă a declaraţiilor de avere şi de interese, precum şi condiţiile în care se realizează şi a
Ordonanţei de Urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi
deconspirarea Securităţii în ceea ce priveşte membrii consiliului judeţean;
ține şi gestionează evidenţa dispoziţiilor emise de Preşedintele Consiliului judeţean păstrând
originalul acestora, documentele însoţitoare, în condiţii de securitate, până la predarea lor la
arhivă şi gestionează evidenţa electronică a dispoziţiilor emise.
comunică dispoziţiile emise de Preşedintele consiliului judeţean în termenele prevăzute după
cum urmează :
I.
către lnstitutia Prefectului - Judeţului Alba scanate şi xerocopii - pe baza de tabel şi
adresa de înaintare fiecare în două exemplare semnate de Secretarul general al
judeţului;
II.
către instituţii, direcţii/servicii/birouri/compartimente şi persoane nominalizate:
xerocopii- pe baza fişei de înmânare cu semnătură; prin registratura generală pe baza
de semnatură în registrul de corespondenţă şi în format pdf pe e-mail cu confirmare
de primire.
III.
către Compartimentul informatică în format pdf spre publicarea acestora pe site-ul
Consiliului judeţean, sectiunea Consiliul judeţean - subsecţiunea Dispoziţii Preşedinte
cât şi Compartimentului Monitorul Oficial pentru publicare in Monitorul Oficial al
Judeţului.
asigură suportul logistic în elaborarea de către consilierii judeţeni a rapoartelor anuale de
activitate; primirea, înregistrarea la registratura generală a consiliului judeţean şi păstrarea
acestora în original la Compartimentul Administraţie publică. Sunt transmise în format pdf
Compartimentului informatică în vederea publicării acestora pe site-ul Consiliului Judeţean
Alba la secţiunea Consiliul judeţean – subsecţiunea Rapoarte de activitate.
întocmeşte baza de date (evidenţa numerică, nominală şi pe partide), a consilierilor judeţeni
şi asigură transmiterea acesteia direcţiilor consiliului judeţean cât şi Compartimentului
infomatică pentru actualizarea secţiunii Consiliul judeţean - subsecţiunea Componenţa
consiliului judeţean pe site-ul Consiliului Județean Alba.
asigură întocmirea documentației de achiziționare precum şi de eliberare a legitimaţiilor de
serviciu ale demnitarilor și a însemnelor oficiale.
participă în colaborare cu celelalte structuri din aparatul de specialitate, la întâlnirile de lucru
cu primarii, viceprimarii, secretarii şi personalul din aparatul de specialitate al primarilor din
judeţ, care au ca obiect probleme privind administraţia publică locală;
solicită periodic informaţii primăriilor din judeţ şi întocmeşte baza de date cuprinzând
situaţia aleşilor locali;
Efectuează procedurile legale cu privire la asigurarea transparenţei decizionale a proiectelor
de acte normative ale Consiliului Judeţean Alba
asigură înregistrarea, evidența și repartizarea documentelor direcționate spre rezolvare
Direcției Juridică şi Administraţie publică, atât prin registrul de evidență ținut la nivelul
direcției, cât și prin aplicația INFOCET, efectuând: primirea de la registratura generală a
documentelor repartizate; verificarea, înainte de primire, corespondenţei datelor înscrise în
registrul de intrare-ieşire, respectiv în borderoul de predare, cu cele ale documentului în
II.

e)

f)

g)

h)

i)

j)
k)

l)
m)
n)

cauză; înregistrarea documentelor primite de la registratura generală; predarea documentelor,
cu operativitate, la persoanele cărora le-au fost repartizate spre rezolvare, după repartizare;
urmărirea circuitului documentelor la nivelul direcţiei în cauză; asigurarea retransmiterii, cu
operativitate, a corespondenţei repartizate greşit, către compartimentul stabilit prin rezoluţia
directorului executiv; urmărirea înregistrării documentelor expediate din oficiu şi a celor
întocmite pentru uz intern; asigurarea luării la cunoştinţă prin semnătură, asupra conținutului
documentelor adresate direcţiei;
o) revizuie după caz, procedurile operaţionale şi de sistem ale Compartimentului administraţie
publică
p) acordă consultanţă de specialitate compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate,
instituțiilor și serviciilor aflate sub autoritatea Consiliului Județean Alba în activitatea
acestora de elaborare şi redactare a proiectelor de hotărâri şi de dispozitii ale Președintelui
Consiliului Județean Alba cu respectarea prevederilor legale privind normele de tehnică
legislativă în procesul de elaborare şi redactare a proiectelor de hotărâri şi de dispoziţii;
q) participă în colaborare cu celelalte structuri din aparatul de specialitate, la întâlnirile de lucru
cu primarii, viceprimarii, secretarii şi personalul din aparatul de specialitate al primarilor din
judeţ, care au ca obiect probleme privind administraţia publică locală;
r) asigură elaborarea documentelor/proiectelor de acte normative pe care Consiliul Județean
Alba are competenţa să le iniţieze, în vederea adoptării/aprobării lor de către ministere și/sau
Guvernul României;
s) întocmește proiectul Statutului Județului Alba;
t) îndeplineşte activităţile de secretariat al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba
(ATOP);
u) duce la îndeplinire măsurile care rezultă din Planul de Integritate pentru Consiliul Județean
Alba și pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție.
v) înregistrează, repartizează şi soluţionează sau urmăreşte soluţionarea petiţiilor adresate
Consiliului Județean Alba şi asigură redactarea răspunsului la petiţii, cu respectarea
prevederilor legale în vigoare şi comunicarea răspunsului către petiţionari, în termenul legal,
indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă;
w) efectuează activitatea de asigurare a accesului la informatiile de interes public din oficiu sau
la cerere, prin intermediul compartimentului administrație publică sau al persoanei
desemnate în acest scop şi asigură redactarea răspunsurilor, cu respectarea prevederilor
legale în vigoare, precum şi comunicarea acestora către solicitanţi, în termenul legal..
x) întocmeşte, raportul anual privind activitatea Consiliului Județean Alba, pe baza materialelor
primite de la compartimentele Consiliului Județean Alba şi de la instituţiile care funcţionează
sub autoritatea acestuia, elaborează raportul anual de evaluare a implementării Legii 52/2003
privind activitatea în domeniul transparenţei decizionale, rapoartele semestriale privind
reglementarea activității de soluționare a petițiilor adresate Consiliului Județean Alba,
raportul de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 privind asigurarea accesului la
informatiile de interes public la nivelul Consiliului Județean Alba și asigură aducerea lor la
cunoștință publică potrivit prevederilor legale;
y) comunică propuneri de modificare sau completare a proiectelor de acte normative spre a fi
integrate pe platforma guvenamentală, E-Consultare, cu încadrarea în termenele limită până
la care se pot depune observații, în etapele incipiente ale inițierii unui act normativ.
z) implementează măsurile prevazute în Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind
Protecția Datelor).
aa) gestionează Programul „Telefonul Cetăţeanului”, conform dispoziţiei Preşedintelui
Consiliului Județean Alba şi a prevederilor legale în vigoare;
bb) asigură afişarea şi mediatizarea programului de audienţe al conducerii Consiliului Județean
Alba precum şi înscrierea în audienţă a cetăţenilor, asigură desfăşurarea în bune condiţii a
programului de audienţe acordate de către conducerea Consiliului Județean Alba (preşedinte,
vicepreşedinţi, secretar general al județului) şi, după caz, a audienţelor acordate în teritoriu
de către preşedintele și vicepreședinții Consiliului Județean Alba;
cc) elaborează şi actualizează în permanenţă bazele de date referitoare la datele de contact,
componenţa şi atribuţiile instituţiilor şi autorităţilor publice din judeţ şi din ţară, agenţi
economici din judeţ, sindicate şi patronate, partide politice, cabinete parlamentare, etc;

dd) introduce spre publicare și reutilizare informațiile publice în conformitate cu Directiva
2013/37/UE a Parlamentului European și a Consiliului din data de 26 iunie 2013 de
modificare a Directivei 2003/98/CE privind reutilizarea informațiilor din sectorul public
precum si, pentru interoperabilitate cu alte baze de date licențiate deschis în platforma
guvernamentală www.data.gov.ro
ee) asigură crearea unor baze de date cu contacte pe care să le folosească generic – Baza de Date
a Persoanelor Interesate de Consultare;
ff) asigură activităţile specifice procesului de planificare, implementare şi monitorizare a
procesului de reformă şi modernizare a administraţiei publice prin gestionarea bazelor de
date necesare actulizării platformei informatice guvernamentale www.salt.ro;
gg) asigură desfăşurarea în condiţii optime a activităţii specifice cabinetului vicepreşedintilor
Consiliului Județean Alba;
hh) gestionează adresa de e-mail a Consiliului Județean Alba cjalba@cjalba.ro, listarea
mailurilor, confirmarea primirii acestora către solicitanţi, redirecţionarea acestora către
compartimentele și serviciile competente cu soluţionarea acestora, precum și scanarea și
transmiterea adreselor de răspuns de pe adresa de e-mail a Consiliului Județean Alba
cjalba@cjalba.ro către diferitele persoane fizice sau juridice, unităţi administrativ teritoriale,
instituţii ale statului sau organizaţii neguvernamentale;
ii) întocmeşte răspunsurile care sunt de competenţa compartimentului de administraţie publică,
la adresele şi cererile formulate de alte instituţii ale administraţiei publice locale sau centrale
și care totodată nu fac obiectul O.G 27/2002 privind soluţionarea petiţiilor sau a Legii
544/2001 privind asigurarea accesului la informatiile de interes public;
jj) asigură îndeplinirea obligaţiilor prevăzute prin Strategia naţională anticorupţie, în vigoare;
kk) asigură înregistrarea, evidența și repartizarea documentelor direcționate spre rezolvare
Direcției Juridice, atât prin registrul de evidență ținut la nivelul direcției, cât și prin aplicația
INFOCET, efectuând: primirea de la registratura generală a documentelor repartizate;
verificarea, înainte de primire, corespondenţei datelor înscrise în registrul de intrare-ieşire,
respectiv în borderoul de predare, cu cele ale documentului în cauză; înregistrarea
documentelor primite de la registratura generală; predarea documentelor, cu operativitate, la
persoanele cărora le-au fost repartizate spre rezolvare, după repartizare; urmărirea circuitului
documentelor la nivelul direcţiei în cauză; asigurarea retransmiterii, cu operativitate, a
corespondenţei repartizate greşit, către compartimentul stabilit prin rezoluţia directorului
executiv; urmărirea înregistrării documentelor expediate din oficiu şi a celor întocmite pentru
uz intern; asigurarea luării la cunoştinţă prin semnătură, asupra conținutului documentelor
adresate direcţiei;
ll) asigură, prin grija secretarului general al județului alba, întocmirea lucrărilor necesare pentru
publicarea în ”Monitorul Oficial al Județului Alba”;
mm) comunică compartimentului de specialitate pentru publicarea pe site-ul Consiliului
Județean Alba la secțiunea ”Monitorul Oficial al Județului” următoarele acte și
documente, ţinându-se cont de data înregistrării lor:
 hotărârile cu caracter normativ adoptate sau emise de Consiliul Județean Alba, de
consiliile locale ale municipiului sau orașelor care nu au monitoare proprii, precum și
de cele ale comunelor, cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 dispozițiile cu caracter normativ ale Președintelui Consiliului Județean Alba;
 ordinele cu caracter normativ ale Prefectului Județului Alba;
 acte ale serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe
centrale, precum și, dacă este cazul, ale ministerelor sau altor autorități și instituții
publice, care au aplicabilitate în județ;
 alte documente și informații de interes public, cu excepția celor a căror publicitate se
face, potrivit legii, prin alte mijloace;
 declarații de politică județeană și alte asemenea declarații.
 hotărârile și dispozițiile cu caracter normativ adoptate sau emise de autoritățile
administrației publice locale din municipiu, orașe și comune, ale căror prevederi sunt
obligatorii și pentru alți cetățeni decât cei din unitatea administrativteritorială
respectivă.

6.3. Compartimentul registratură, arhivă
Art. 41.
(1) Compartimentul registratură, arhivă are ca atribuții principale gestionarea activității
de arhivare a documentelor create la nivelul Consiliului Județean Alba precum și activitatea
specifică registraturii generale asigurând primirea şi înregistrarea corespondenţei,
(2) Compartimentul registratură, arhivă este structura funcțională din cadrul aparatului
de specialitate, subordonată direct directorului executiv al Direcției juridică și administrație
publică.
(3) Compartimentul registratură, arhivă îndeplinește următoarele atribuţii principale:
Preluare și înregistrare corespondență
a.) Preia și înregistrează corespondenţa depusă la Registratura generală a Consiliului
Județean Alba, în Programul informatic, după cum urmează:
- Înregistrează corespondenţa predată personal, prin poştă, prin curier, fax sau e-mail,
în timpul programului de lucru.
- Înregistrează corespondenței primită prin poșta militară, ulterior înregistrării acesteia
în borderoul pentru poșta militară, de către persoana care efectuează lucrările de
secretariat la Cabinetul Preşedintelui Consiliului Județean Alba.
- Înregistrează faxurile, mesajele electronice şi alte documente primite la secretariatele
conducerii Consiliului Judeţean Alba sau la nivelul compartimentelor care se prezintă
obligatoriu pentru a fi înregistrate.
b.) Aplică parafa de înregistrare, completează numărul de înregistrare, data înregistrării
(ziua, luna, anul) şi se semnează. În cazul în care corespondenţa se compune din mai multe file,
parafa se aplică doar pe prima filă, urmând să fie efectuată mențiunea numărului de file, în partea
dreaptă a parafei. Când corespondența înregistrată are atașate anexe, hărți, reviste, cărți, alte
mijloace de stocare a documentelor (dischete, CD, DVD, etc.) se face mențiune despre existența
acestora în partea dreaptă a parafei care conține numărul de înregistrare și data documentului;
c.) Imprima pe hârtie corespondenţa aferentă zilei în curs, înregistrată în programul
INFOCET, generând astfel Registru general de intrare-ieşire corespondenţă aferent zilei
respective. După ultima poziție (ultimul număr de înregistrare), înscrie citeț numele și prenumele
persoanei care a efectuat imprimarea Registrului general de intrare-ieşire corespondenţă aferent
zilei respective și va semna.
d.) La sfârşitul fiecărui an calendaristic, după ultima operațiune de înregistrare va fi
încheiat un Proces verbal de închidere a registrului care va conține data încheierii, numărul de
poziții înregistrate în cursul anului, semnătura persoanei care are atribuții privind completarea
registrului și semnătura șefului ierarhic superior.
Expediere corespodență
a.) După semnarea și ștampilarea corespondenţei de către persoanele competente,
angajatul cu atribuţii privind registratura generală expediază corespondența prin poştă sau
curier. Pe plicul de corespondență vor fi înscrise citeț numele și prenumele destinatarului sau
după caz titulatura instituției ori autorității administrației publice, scrise corect, fără prescurtări,
urmate de adresa exactă însoțită de codul poștal. În partea stângă a plicului va fi înscris numărul
de înregistrare al documentului transmis cu plicul respectiv
b.) Expedierea corespondenței prin Poşta militară se realizează prin intermediul
angajatului care efectuează lucrările de secretariat la Cabinetul Preşedintelui Consiliului
Județean Alba;
c.) În toate cazurile, angajatul care are atribuții cu privire la expedierea corespondenţei
va aplica pe exemplarul care rămâne în instituţie parafa de expediere, va completa data
expedierii (anul, luna, ziua), va semna şi se va asigura de existenţa confirmării acesteia.Un
exemplar al actului expediat purtând parafa de expediere se înapoiază persoanei care l-a
întocmit, acesta urmând să îl păstreze în vederea arhivării întregii lucrări.
d.) În sistemul informatic de gestionare a documentelor, orice mișcare a documentelor se
consemnează în evidența electronică, urmând ca transferurile să fie operate și prin intermediul
Condicilor de predare-primire a documentelor.
e.) Inițiază și organizează activitatea de întocmire a nomenclatorului dosarelor, ori de
câte ori intervin modificări în structura organizatorică a aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Alba; centralizează propunerile de nomenclator pentru documentele specifice,
întocmite de fiecare compartiment din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Alba;

f.) Realizează procedura de aprobare a nomenclatorului dosarelor, prin dispoziție a
președintelui Consiliului Județean Alba, asigurând elaborarea și redactarea proiectului de
dispoziție în cauză; asigură legătură și transmite nomenclatorului aprobat, în două exemplare,
către Serviciului Județean al Arhivelor Naționale Alba, în vederea verificării si confirmării
acestuia;
g.) Difuzează nomenclatorul dosarelor, după confirmare, la toate compartimentele din
cadrul aparatului de specialitate, în vederea aplicării lui; urmărește modul de aplicare a
nomenclatorului la constituirea dosarelor;
h.) Verifică fiecare dosar cu ocazia procedurii de preluare a acestora de la
compartimentele funcţionale din cadrul aparatului de specialitate, urmărind respectarea modului
de constituire și concordanța între conținutul acestora și datele înscrise în inventar, iar în cazul
constatării unor neconcordante, le aduce la cunoștința compartimentului creator, care efectuează
corecturile ce se impun;
i.) Preia de la compartimentele funcţionale din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Alba, dosarele constituite potrivit problematicii şi termenelor de păstrare
stabilite în Nomenclatorul documentelor, în baza unei programării prealabile și după o verificare
a acestora, pe bază de inventar şi proces-verbal, și le depune în depozitele de arhivă;
j.) Întocmește inventare pentru documentele fără evidență aflate în depozitele de arhivă;
k.) Asigură evidența dosarelor și a inventarelor depuse în depozitele de arhivă, pe baza
unui registru de evidență; asigură evidența tuturor documentelor intrate și ieșite din depozitele
de arhivă, pe baza unui registru de evidență;
l.) Asigură elaborarea proiectului de dispoziție privind numirea Comisiei de selecţionare
a documentelor;
m.) Asigură secretariatul Comisiei de selecţionare a documentelor, prin sesizarea
necesității convocării membrilor acesteia în vederea analizării dosarelor cu termene de
păstrare expirate și care, în principiu, pot fi propuse pentru eliminare ca fiind nefolositoare, și
prin redactarea proceselor-verbale de selecţionare;
n.) Asigură întocmirea formelor prevăzute de lege pentru confirmarea lucrării de
selecționare a documentelor de către Serviciului Județean al Arhivelor Naționale Alba, prin
înaintarea către Comisia de selecționare a documentelor din cadrul Serviciului Județean al
Arhivelor Naționale Alba a proceselor-verbale de selecţionare, însoţite de inventarele
documentelor propuse spre eliminare ca fiind lipsite de valoare, precum şi de inventarele
documentelor ce se păstrează permanent;
o.) Asigură scoaterea documentelor din evidenţele arhivei în urma selecționării, în baza
proceselor-verbale întocmite de Comisia de selecționare, cu aprobarea conducerii executive a
Consiliului Județean Alba şi avizul Serviciului Județean al Arhivelor Naționale Alba, precum și
predarea integrală a documentelor selecționate la unitățile de recuperare;
p.) Asigură scoaterea documentelor din evidenţele arhivei, cu aprobarea conducerii
executive a Consiliului Județean Alba şi avizul Serviciului Județean al Arhivelor Naționale Alba,
în urma transferului în alt depozit de arhivă sau ca urmare a distrugerii provocate de calamităţi
naturale ori de un eveniment exterior imprevizibil şi de neînlăturat;
q.) Asigură cercetarea documentelor din depozitele de arhivă în vederea eliberării
copiilor de pe documentele create și deținute, precum și a certificatelor și adeverințelor, solicitate
de persoane fizice sau juridice pentru dobândirea, în conformitate cu legile în vigoare, unor
drepturi care îi privesc pe solicitanți;
r.) Asigură folosirea documentelor din depozitele de arhivă în vederea cercetării
științifice, în condițiile legii, precum și pentru rezolvarea unor lucrări administrative, întocmirea
de informări, documentări și eliberarea unor copii, extrase sau certificate;
s.) Pune la dispoziția compartimentelor creatoare din cadrul aparatului de specialitate
documente din depozitele de arhivă, pe baza de semnătură, și ține evidenta documentelor
împrumutate, iar la restituire, verifică integritatea documentelor împrumutate și le reintegrează la
fond operațiuni care se consemnează într-un registru;
t.) Informează conducerea executivă a Consiliului Județean Alba cu privire la asigurarea
condițiilor corespunzătoare de păstrare și conservare a arhivei și propune măsuri în acest sens;
u.) Acordă asistenţă și consultanță compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate,
în vederea realizării activităților specifice de arhivă aflate în competența acestora;
v.) Pune la dispoziția delegatului Serviciului Județean al Arhivelor Naționale Alba, toate
documentele solicitate cu prilejul efectuării acțiunii de control privind situația arhivei;

w.) Pregătește documentele care se depun la Serviciului Județean al Arhivelor Naționale
Alba spre păstrare permanentă și inventarele acestora, în vederea predării acestora conform
prevederilor legale, dacă este cazul;
x.) Comunică, în scris, în termen de 30 de zile, Serviciului Județean al Arhivelor
Naționale Alba, înființarea, reorganizarea sau oricare alte modificări survenite în activitatea
aparatului de specialitate ala Consiliului Județean Alba, cu implicații asupra activităților
specifice de arhivă; comunică, imediat, Serviciului Județean al Arhivelor Naționale Alba, orice
situație de calamitate apărută în depozitele de arhivă;
y.) Formulează propuneri în vederea stabilirii taxelor percepute pentru eliberarea de copii
şi extrase de pe documentele create și deţinute în depozitele de arhivă, la solicitarea persoanelor
fizice sau juridice, altele decât autorităţile şi instituţiile publice sau instanţele judecătoreşti;
z.) La finalul anului calendaristic în curs, cel mai târziu până la data de 15 ianuarie a
anului următor, întocmește o situație privind activitatea de predare a documentelor din arhivele
proprii ale structurilor organizatorice ale Consiliului Județean Alba la depozitul de arhivă al
Consiliului Judeţean Alba, potrivit prevederilor legale în vigoare. Situația astfel întocmită se
aduce la cunoștință conducerii Consiliului Județean Alba.
6.4. Compartimentul autoritatea judeţeană de transport
Art. 42.
(1) Compartimentul Autoritatea Judeţeană de Transport este structura funcțională din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, subordonată direct directorului
executiv al Direcției juridică și administrație publică, prin care se asigură, organizează,
reglementează, autorizează, coordonează şi controlează prestarea serviciului public de transport
de persoane prin curse regulate, desfășurat între localităţile judeţului Alba.
(2) Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport îndeplinește, în condițiile legii,
următoarele atribuții principale:
a.) urmăreşte şi asigură implementarea prevederilor Strategiei de dezvoltare a judeţului
Alba pentru perioada 2021-2027, respectiv a celor care vizează mobilitatea şi conectivitatea în
judeţul Alba;
b.) evaluează fluxurile de transport de persoane şi determină pe baza studiilor de
specialitate cerinţele de transport public judeţean, precum şi anticiparea evoluţiei acestora;
c.) stabileşte traseele principale şi secundare, elaborează proiectul programului de
transport judeţean şi îl supune spre aprobare Consiliului Judeţean Alba, odată cu stabilirea
modalităţii de atribuire în gestiune a serviciului public de transport judeţean de persoane prin
curse regulate, cu respectarea principiilor transparenţei decizionale în administraţia publică;
d.) consultă asociaţiile reprezentative ale operatorilor de transport rutier şi ale
utilizatorilor, în vederea stabilirii politicilor şi strategiilor locale privind serviciul public de
transport judeţean de persoane prin curse regulate şi modalităţile de funcţionare a acestui
serviciu;
e.) colaborează cu Direcţia dezvoltare şi bugete, Direcţia gestionarea patrimoniului şi
Direcţia amenajarea teritoriului şi urbanism la elaborarea strategiei pe termen mediu şi lung
pentru extinderea, dezvoltarea şi modernizarea serviciului public de transport judeţean de
persoane prin curse regulate, ţinând seama de planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului, de
programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor şi de cerinţele serviciului, de evoluţia
acestuia, precum şi de folosirea mijloacelor de transport cu consumuri energetice reduse şi emisii
minime de noxe;
f.) colaborează cu Direcţia dezvoltare şi bugete, Direcţia gestionarea patrimoniului şi
Direcţia amenajarea teritoriului şi urbanism la întocmirea şi urmărirea realizării programelor de
înfiinţare, reabilitare, extindere şi modernizare a sistemului public de transport judeţean, în
condiţiile legii;
g.) elaborează propunerile de actualizare periodică a programului de transport judeţean,
prin modificarea acestuia în funcţie de cerinţele de deplasare ale populaţiei şi în corelare cu
transportul public local, interjudeţean, internaţional sau feroviar, după caz;
h.) elaborează proiectul Regulamentului serviciului public de transport judeţean de
persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a judeţului Alba şi Caietului de
sarcini al serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria
teritorială de competenţă a judeţului Alba şi le supune spre aprobare Consiliului Judeţean Alba;
i.) transmite Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor

informaţiile necesare publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunţului cu privire la
intenţia de atribuire a contractelor de servicii publice de călători, cu cel puţin un an înainte de
atribuirea directă sau de lansarea invitaţiei de participare la procedura competitivă de atribuire;
j.) întocmeşte documentaţia de atribuire și proiectele contractelor de delegare a gestiunii
serviciului public de transport călători şi le supune spre aprobare Consiliului Judeţean Alba;
k.) stabileşte grila de punctaj pe baza criteriilor de atribuire prevăzute de Legea nr.
92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ- teritoriale, cu
modificările şi completările ulterioare şi o supune spre aprobare Consiliului Judeţean Alba;
l.) aplică şi finalizează procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii
serviciului public de transport călători în colaborare cu Serviciul achiziţii publice şi
monitorizarea implementării contractelor;
m.) analizează şi verifică documentaţiile justificative privind stabilirea, ajustarea sau
modificarea tarifelor de călătorie aferente serviciului public de transport judeţean de persoane
prin curse regulate, propuse de către operatorii de transport rutier, în corelare cu reglementările
în vigoare vizând asigurarea ratei suportabilităţii costurilor pentru utilizatori;
n.) elaborează proiectul de hotărâre privind stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor
de călătorie aferente serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate şi îl
supune spre aprobare Consiliului Judeţean Alba;
o.) eliberează şi ţine evidenţa licenţelor de traseu aferente serviciului public de transport
judeţean de persoane prin curse regulate, după aprobarea atribuirii acestor prin hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba;
p.) înlocuiește licențele de traseu în cazul pierderii, deteriorării sau sustragerii acestora,
precum şi graficele de circulaţie ale licenţelor de traseu în cazul înlocuirii autovehiculelor titulare
pe trasee şi/sau actualizării programului de transport judeţean;
q.) retrage licenţele de traseu deţinute de către operatorii de transport rutier care
efectuează serviciul, în cazurile prevăzute de Regulamentul serviciului public de transport
judeţean de persoane prin curse regulate, în aria teritorială de competenţă a judeţului Alba;
r.) ţine evidenţa autovehiculelor utilizate de operatorii de transport rutier la prestarea
serviciului şi urmăreşte ca înlocuirea acestora să se efectueze în condiţiile stabilite prin
Regulamentul serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria
teritorială de competenţă a judeţului Alba;
s.) colaborează cu Direcţia amenajarea teritoriului şi urbanism şi Direcţia gestionarea
patrimoniului pentru realizarea seturilor de date spaţiale aferente serviciului public de transport
judeţean de persoane prin curse regulate;
ș.) transmite anual Direcţiei dezvoltare şi bugete, la solicitarea acesteia, propunerile de
tarife pentru prestaţiile specifice realizate de către Compartimentul Autoritatea Județeană de
Transport în domeniul serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate;
t.) cooperează cu consiliile locale și/sau asociaţiile de dezvoltare intercomunitară având ca
obiect de activitate transportul public local cu privire la asigurarea şi dezvoltarea serviciului
public de transport judeţean de persoane prin curse regulate şi pentru corelarea acestuia cu
serviciile publice de transport local de persoane la nivelul localităţilor;
ț.) cooperează cu poliția rutieră și Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul
Rutier - Inspectoratul Teritorial nr. 4 în vederea desfăşurării activităților de control în trafic;
u.) cooperează cu Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. şi Agenţia Teritorială A.R.R.
Alba în vederea actualizării bazei de date privind autovehiculele utilizate de către operatorii de
transport rutier la efectuarea serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse
regulate, precum şi în vederea corelării programului de transport judeţean cu transportul
interjudeţean sau internaţional, după caz;
v.) verifică, monitorizează şi controlează periodic modul de realizare a serviciului public
de transport judeţean de persoane prin curse regulate şi, după caz, aplică sancţiuni pentru faptele
ce constituie contravenţii în domeniul serviciilor publice de transport persoane, potrivit
competenţelor şi dispoziţiilor legale în vigoare;
x.) convoacă pentru audieri operatorii de transport rutier în vederea stabilirii măsurilor
necesare pentru remedierea unor deficienţe apărute în executarea serviciului public de transport
judeţean de persoane prin curse regulate.

6.5. Compartimentul unităţi de asistenţă medicală, socială, învăţământ special
Art. 43.
(1) Compartimentul unități de asistență medicală, socială, învăţământ special este
structura funcțională din cadrul aparatului de specialitate, subordonată direct directorului
executiv al Direcției juridică și administrație publică.
(2) Compartimentul unități de asistență medicală, socială, învăţământ special
îndeplinește următoarele atribuţii principale:
În domeniul unităților de asistență medicală
a.) stabilește direcțiile de acțiune privind procesul de identificare și elaborare a politicilor
din domeniul sanitar, la nivelul județului Alba;
b.) inițiază, fundamentează și elaborează rapoarte de implementare pentru stadiul ducerii
la îndeplinire a Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei Judeţului Alba în domeniul
sănătății în perioada 2018-2023;
c.) analizează și propune corelarea Strategiei Judeţului Alba în domeniul sănătății în
perioada 2018-2023 cu Strategia de dezvoltare a Județului Alba;
d.) asigură colaborarea cu Ministerul Sănătății, Direcția de Sănătate Publică a Județului
Alba, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Alba cu
alte entități publice sau private în vederea îndeplinirii responsabilităților ce revin autorităţilor din
administraţia publică locală pentru protecția și asigurarea sănătăţii publice conform Legii nr.
95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările
ulterioare sau altor acte specifice;
e.) asigură
fundamentarea propunerilor adresate Ministerului Sănătății pentru
dezvoltarea furnizării unor servicii medicale necesare rezolvării problemelor de sănătate ale
populaţiei din zona administrativ-teritorială de care răspunde;
f.) propune și asigură încheierea unor acorduri/parteneriate/protocoale de colaborare
între Consiliul Județean Alba, entitățile publice cu atribuții în implementarea sistemului respectiv
de servicii medicale de urgenţă şi prim ajutor calificat și entitățile private pentru acordarea
primului ajutor de bază şi primului ajutor calificat;
g.) asigură participarea în calitate de reprezentant al autorității administrației publice
locale în comisia de mediere constituită în cazul refuzului încheierii contractului de furnizare de
servicii medicale de către managerul spitalului sau conducerea casei de asigurări de sănătate, în
vederea soluționării divergențelor;
h.) elaborează documentația necesară și proiectul de hotărâre al Consiliului Județean
Alba privind numirea membrilor consiliului de administraţie pentru din subordinea Consiliului
Județean Alba;
i.) elaborează informări/propuneri/măsuri referitoare la exercitarea atribuțiilor
consiliului județean și ale consiliului de administrație al spitalelor publice din subordinea
Consiliului Județean Alba;
j.) asigură analiza şi evaluarea periodică şi ori de câte ori este nevoie sau la sesizarea
organelor abilitate ale statului, cu privire la activitatea unităţilor sanitare publice cu paturi din
reţeaua proprie, elaborând și proiectul de dispoziție a președintelui consiliului județean de
numire a comisiei de evaluare pentru efectuarea acesteia;
k.) înaintează Ministerului Sănătăţii, în vederea obţinerii avizului conform, propunerile
managerilor spitalelor publice aflate în rețeaua sanitară a Consiliului Județean Alba privind
modificarea structurii organizatorice, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a
denumirii pentru Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia și Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud,
pentru aprobarea acestora;
l.) propune măsuri pentru evaluarea gradului de satisfacţie a populaţiei privind calitatea
serviciilor medicale oferite de către spitalele publice aflate în rețeaua sanitară a Consiliului
Județean Alba;
m.) Elaborează documentația necesară și actele administrative privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de
manager, persoană fizică, sau a documentației pentru achiziţia serviciilor în cazul persoanei
juridice, din spitalele publice aflate în rețeaua sanitară a Consiliului Județean Alba, precum și
cele privind numirea acestuia;
n.) propune în colaborare cu compartimentele de specialitate indicatorii de performanță
ai contractelor de management ce urmează să fie încheiate cu managerii spitalelor publice aflate
în rețeaua sanitară a Consiliului Județean Alba precum și actele adiţionale și le monitorizează;

o.) asigură în colaborare cu compartimentele de specialitate desfăşurarea procesului de
evaluare a activităţii managerilor spitalelor publice aflate în rețeaua sanitară a Consiliului
Județean Alba și propune măsurile necesare pentru îmbunătățirea activității acestora.
p.) analizează în colaborare cu compartimentele de specialitate indicatorii prevăzuţi în
anexele la contractele de management încheiate cu managerii unităţilor sanitare publice şi
propune în cazul constatării oportunității, modificarea acestor anexe;
q.) elaborează în colaborare cu compartimentele de specialitate documentația și proiectul
de hotărâre pentru aprobarea structurii organizatorice, reorganizarea, restructurarea, schimbarea
sediului şi a denumirii, ale spitalelor publice aflate în rețeaua sanitară a Consiliului Județean
Alba;
r.) asigură participarea în calitate de reprezentant al autorității administrației publice
judetene în comisia de mediere constituită în cazul refuzului încheierii contractului de furnizare
de servicii medicale de către managerul spitalului sau conducerea casei de asigurări de sănătate,
în vederea soluționării divergențelor
s.) avizează, în colaborare cu compartimentele de specialitate, organizarea concursurilor
de către spitalele publice aflate în rețeaua sanitară a Consiliului Județean Alba;
t.) participă în comisiile de concurs organizate de către unităţile sanitare publice pentru
ocuparea posturilor vacante de medic, farmacist, biolog, biochimist, chimist şi a funcţiilor de şef
de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment având statut de observator;
u.) monitorizează stadiul îndeplinirii condiţiilor prevăzute în metodologia de acreditare a
spitalelor şi respectarea termenelor legale;
v.) colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul comunelor,
oraşelor şi municipiilor de pe raza teritorială a judeţului, în scopul planificării, dezvoltării şi
organizării serviciilor de interes local în domeniul asistenţei medicale.
w.) promovează programele de sănătate și educație pentru sănătate prin organizarea de
evenimente și campanii de informare, conștientizarea și sensibilizarea populației pe diverse teme
specifice sănătății;
x.) propune, elaborează și implementează de proiecte/programe de educație pentru
sănătate, pentru diferite categorii de populație;
y.) propune încheierea unor acorduri de asociere/ parteneriate interinstituționale în scopul
facilitării dialogului/colaborării interinstituționale între factorii de decizie în politicile publice de
sănătate și comunitate și pentru organizarea unui FORUM AL SĂNĂTĂȚII- cadru informal de
promovare a bunelor practici și excelenței în domeniul medical;
z.) organizează și realizează agenda anuală de activități în scopul îndeplinirii Planului de
acţiuni pentru implementarea Strategiei Judeţului Alba în domeniul sănătății în perioada 20182023;
aa.) asigură activităţile specifice procesului de planificare, implementare şi monitorizare
a procesului de inițiere și/sau implementare a proiectelor ce vizează sănătatea publică, adresate
grupurilor dezavantajate; colectează și prelucrează date/informații privind aplicarea politicilor
publice ce vizează sănătatea și impactul programelor dedicate sănătății, adresate grupurilor
vulnerabile, promovând incluziunea socială a acestora;
bb.)
participă în calitate de reprezentant al Consiliului Județean Alba în Comisia
pentru stabilirea zonelor/ localităţilor deficitare din punctul de vedere al existenţei medicilor de o
anumită specialitate în cadrul unităţilor sanitare cu paturi, şi Comisia pentru stabilirea, în
asistenţă medicală primară, a necesarului de medici de familie cu liste proprii, pe total judeţ, a
numărului minim de persoane asigurate înscrise pe listele medicilor de familie din mediul rural, a
zonelor din mediul urban neacoperite din punctul de vedere al numărului necesar al medicilor de
familie;
cc.) solicită raportările prevăzute de actele normative în vigoare pentru constituirea bazei
de date necesară pentru decizii majore de politică sanitară la nivelul județului Alba.
În domeniul unităților de asistenţă socială:
a.) stabilește direcții de acțiune conform politicilor din domeniul dezvoltării serviciilor
sociale şi a obiectivelor specifice stabilite la nivel naţional, în vederea elaborării Strategiei
Judeţului Alba în Domeniul Asistenţei Asistenţei Sociale si de Dezvoltare a Serviciilor Sociale;
b.) organizează și realizează agenda anuală de activități în scopul îndeplinirii Planului de
acţiuni pentru implementarea Strategiei Judeţului Alba în domeniul Asistenţei Sociale şi de
Dezvoltare a Serviciilor Sociale 2021-2025;

c.) urmărește implementarea la nivel județean a politicilor comunitare specifice
dezvoltării sociale;
d.) asigură colaborarea cu Ministerul Muncii, Agenţia Judeţeană pentru Plaţi si Inspecţie
Socială Alba, cu alte entități publice sau private în vederea îndeplinirii responsabilităților ce
revin autorităţilor din administraţia publică locală pentru protecția și asigurarea asistenţei sociale
conform, Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare sau a
altor acte normative specifice;
e.) analizează necesitatea, fundamentează şi inițiază încheierea unor protocoale de
asociere/colaborare între Consiliul Județean Alba, entitățile publice cu atribuții în implementarea
sistemului naţional de dezvoltare a serviciilor sociale, instituții publice, ONG-uri și furnizori
acreditați de servicii sociale, pentru a asigura realizarea unor programe și proiecte cu caracter
social de interes;
f.) monitorizează activitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Alba, serviciu public specializat din subordinea Consiliului Judeţean Alba, în vederea ducerii la
îndeplinire a atribuţiilor prevăzute de actele normative de specialitate pe linia aplicării politicilor
de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor
cu handicap;
g.) elaborează documentația necesară și proiectul de hotărâre al Consiliului Județean
Alba privind componenţa Colegiului director al Direcţiei Generale de Asistenţă socială şi
Protecţia copilului Alba și a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap și propune
crearea și formarea structurilor comunitare consultative ca formă de sprijin pentru problemelor
sociale care privesc copiii;
h.) analizează, formulează puncte de vedere în colaborare cu compartimentele de
specialitate și elaborează documentația necesară și proiectul de hotărâre al Consiliului Județean
Alba privind înființarea/desfiinţarea/reorganizarea serviciilor de asistenţă socială administrate şi
finanţate din bugetul consiliului judeţean la propunerea Direcției Generale de Asistență Socială
și Protecția Copilului Alba și de asemenea aprobarea delegării atribuţiilor privind contractarea
serviciilor sociale către Direcţiei Generale de Asistenţă socială şi Protecţia copilului Alba
/externalizarea serviciilor sociale;
i.) monitorizează modul de ducere la îndeplinire de către Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Alba a atribuțiilor delegate privind încheierea în condițiile legii, de
contracte/convenții de parteneriat, contracte de finanțare și cofinanțare, contracte de
subvenționare pentru înființarea, administrarea, finanțarea de servicii sociale acordate de
furnizori publici și privați;
j.) elaborează actele administrative necesare şi propune spre aprobare Consiliului
Județean Alba - Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din
bugetul Consiliului Județean Alba, elaborat de către Direcţia Generală de Asistenţă socială şi
Protecţia copilului Alba;
k.) fundamentează și elaborează rapoarte de implementare pentru stadiul ducerii la
îndeplinire a Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei Judeţului Alba în Domeniul
Asistenţei Sociale şi de Dezvoltare a Serviciilor Sociale;
l.) întocmeşte şi prezintă spre aprobare Preşedintelui Consiliului Judeţean rapoarte de
verificare, note de constatare şi sinteze asupra obiectivelor verificate şi propune recomandări
necesare remedierii problemelor constatate pentru încadrarea în prevederile legale;
m.) inițiază și organizează în colaborare cu Agenția Județeană de Prestații Sociale Alba,
Direcția de Sănătate Publică Alba, AJOFM Alba, Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Alba și unitățile administrativ teritoriale din județul Alba constituirea,
periodic, a unei echipe mixte care să asigure realizarea unor activităţi de informare, coordonare
şi promovare la nivel judeţean asupra eficienţei serviciilor comunitare integrate, dezvoltării
serviciilor sociale, a rolului asistentului social în comunitate, a necesităţii înfiinţării
Întreprinderilor Sociale de Inserţie în Beneficiul Persoanelor din Grupurile Vulnerabile, Asupra
Rolului gestiunii datelor publice/datelor deschise;
n.) transmite conducerii instituţiilor de asistenţă socială măsurile dispuse prin hotărâri ale
Consiliului Judeţean Alba şi dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Județean Alba și verifică
modul de îndeplinire a măsurilor;
o.) solicită şi analizează Planurile de acţiune privind serviciile sociale ale unităţilor
administrativ teritoriale din judeţ şi le supune atenţiei spre consultare Consiliului Judeţean Alba;

pp). asigură, prin participare în cadrul comisiilor de specialitate la nivel de județ,
respectiv Comisia de Dialog Social a Județului Alba, Comisia de Incluziune Socială Alba,
transparența acțiunilor din domeniul social și colaborează cu instituții guvernamentale din
domeniu;
rr). coordonează Echipa mixtă, multidisciplinară constituită la nivel judeţean în vederea
acordării pachetului minimal de servicii sociale pentru copil şi familie şi elaborează planul
judeţean privind implementarea, acordarea, monitorizarea şi evaluarea pachetului minimal de
servicii;
Învăţământ special:
a.) elaborează documentația necesară și proiectul de hotărâre al Consiliului Județean
Alba privind numirea membrilor consiliului de administraţie în cadrul Centrului Şcolar de
Educaţie Incluzivă şi a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba;
b.) colaborează cu Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă – unitate şcolară de învăţământ
special şi cu Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională - unitate conexă de
învăţământ preuniversitar, conform legislaţiei de specialitate ce conferă dreptul de participare în
cadrul şedinţelor consiliilor de administraţie ale celor două instituţii, ca şi organ de conducere al
unităţilor de învăţământ şi ducerea la îndeplinire a altor activităţi ce derivă din atribuţiile
prevăzute de actele normative din domeniul învăţământului special.
c.) iniţiază şi duce la îndeplinire procedura privind încheierea contractului de
management administrativ – financiar al directorului Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă
Alba şi al directorului Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba, contracte
ce urmează să fie încheiate cu președintele consiliului județean, în urma promovării concursului
pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ
preuniversitar.
d.) monitorizează activitatea administrativ financiară a managerilor unităţilor de
învăţământ special şi învăţământ conex, respectiv Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alba şi
Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba, în colaborare cu compartimentele
de specialitate din cadrul Consiliului Județean Alba;
e.) elaborează şi supune spre aprobare Proiectul de hotărâre prin care se stabileşte
Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar, învăţământ special,
care vor funcţiona în anul şcolar următor pe raza unităţii administrativ teritoriale, cu avizul
conform al Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba;
f.) colaborează cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, unități școlare din judeţ şi agenţii
economici din judeţ interesaţi de problematici privind educaţia, respectiv învăţământul special, în
baza obiectivelor specifice stabilite la nivel naţional prin legislaţia de specialitate;
g.) reprezintă Consiliul Județean Alba în cadrul Comisiei privind Planul de acţiuni
antiviolenţă în şcoli;
h.) participă în comisia de concurs pentru ocuparea funcțiilor de director/director adjunct
al Centrului Şcolar pentru Educație Incluzivă Alba/Centrului Județean de Resurse și Asistență
Educațională în calitate de observator.
7. DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
Art. 44.
(1) Direcţia dezvoltare şi bugete este structura funcțională din cadrul aparatului de
specialitate, subordonată direct Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, în coordonarea unui
vicepreședinte nominalizat prin Dispoziție a Președintelui Consiliului Județean Alba și este
condusă de un director executiv și un director executiv adjunct - funcții publice.
(2) Pe perioada absenţei directorului executiv, atribuţiile acestuia vor fi delegate
directorului executiv adjunct.
(3) Pe perioada absenţei directorului executiv adjunct, atribuţiile acestuia vor fi delegate
unui funcţionar public din direcției.
(4) Direcţia dezvoltare şi bugete are următoarea structură funcţională:
Compartimentul Contabilitate financiar
Serviciul dezvoltare, programe și guvernanța corporativă
Compartimentul dezvoltare economică şi rurală
Compartimentul programe și guvernanța corporativă
Serviciul accesare și coordonare proiecte

Serviciul buget venituri
Compartimentul Buget
Compartimentul Urmărire, încasare venituri şi executare silită
Serviciul Achiziții Publice Și Monitorizarea Implementării Contractelor
7.1. Compartimentul Contabilitate-financiar
Art. 45.
(1) Compartimentul Contabilitate-financiar este structura funcțională din cadrul
aparatului de specialitate, subordonată direct directorului executiv și directorului executiv
adjunct al Direcției dezvoltare şi bugete.
(2) Compartimentul Contabilitate-financiar îndeplinește următoarele atribuţii principale:
a.) înregistrează în contabilitate, cronologic şi sistematic, facturile primite de la furnizori
precum și toate plățile efectuate către aceștia și către alți beneficiari (salariați, instituții/autorități
publice, asociații, cluburi sportive, unități de cult și alte entități publice sau private), pe surse de
finanţare;
b.) înregistrează în contabilitate toate mișcările (transferuri, consumuri, ieșiri din gestiune,
intrări în gestiune pe alte căi decât prin achiziții, etc.) de imobilizări corporale şi necorporale,
obiecte de inventar, stocuri, bonuri valorice, etc.;
c.) înregistrează în contabilitate operațiunile economice și financiare rezultate din relațiile
cu debitorii, creditorii, instituțiile de credit, trezoreria statului precum și autoritățile de
management/autoritățile de certificare și plată/agențiile de plăți care gestionează fondurile
externe nerambursabile;
d.) înregistrează în contabilitate cheltuielile de personal pentru aparatul de specialitate,
managementul instituțiilor cultură și consilieri județeni;
e.) urmărește încadrarea plăților în prevederile contractelor/comenzilor încheiate cu
furnizorii de servicii, de produse, de lucrări, după caz;
f.) verifică deconturile de cheltuieli aferente deplasărilor efectuate în interes de serviciu în
țară/străinătate de către salariați și consilierii județeni și efectuează înregistrarea în contabilitate
g.) calculează și înregistrează în contabilitate amortizarea activelor fixe aflate în
patrimoniu;
h.) înregistrează în contabilitate rezultatele reevaluării activelor fixe aflate în patrimoniu
conform reglementărilor legale în vigoare;
i.) efectuează înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de modificări în regimul juridic
al bunurilor ce aparţin domeniului public și privat al judeţului Alba, pe măsura apariţiei acestora;
j.) înregistrează în evidența extracontabilă angajamentele bugetare și legale, ordonanțările
de plată, garanțiile de bună execuție aferente contractelor de achiziție, precum și alte operațiuni
reglementate de lege pentru care se impune organizarea evidenței extracontabile;
k.) organizează o evidență contabilă distinctă pentru fiecare proiect finanțat din fonduri
externe nerambursabile postaderare, în funcție de specificul fiecărui proiect;
l.) ține evidența cheltuielilor de investiții (inclusiv pentru imobilizări corporale și
necorporale în curs de execuție), urmărind încadrarea în sumele cuprinse în lista de investiții
aprobată prin hotărâre a Consiliului Județean Alba;
m.) verifică documentele justificative anexate la ordonanțarea de plată și întocmește
instrumentele de plată către trezorerie (cu excepția celor întocmite de către Serviciul Buget –
Venituri), precum și toate CEC-urile pentru ridicare de numerar;
n.) verifică execuția plăților și cheltuielilor, pe subdiviziunile clasificației bugetare,
urmărind încadrarea acestora în limitele bugetare aprobate;
o.) urmărește și verifică modul de utilizare și justificare a avansurilor acordate furnizorilor;
p.) verifică documentele justificative și întocmește instrumentele de plată/ridicare numerar
pentru operațiunile derulate prin băncile comerciale;
q.) verifică zilnic extrasele de cont şi registrul de casă, precum şi documentele justificative
anexate acestora;
r.) înregistrează zilnic în sistem informatic operațiunile de încasări și plăți în lei și/sau
valută prin casierie, asigură depunerea în termen la Trezoreria Statului a sumelor încasate prin
casă, a drepturilor neridicate sau necuvenite;
s.) înregistrează în contabilitate operațiunile de închidere a exercițiului financiar și
stabilirea rezultatului execuției bugetare;

t.) înregistrează şi urmărește constituirea garanțiilor materiale pentru funcțiile de
gestionari;
u.) verifică lunar concordanța soldurilor conturilor de credite bugetare deschise și
repartizate, de plăți efectuate și de disponibilități din evidența proprie, cu cele înscrise în
extrasele de cont;
v.) înregistrează zilnic, după caz, în Sistemul de control al angajamentelor (CAB - Control
Angajamente Bugetare) toate angajamentele legale, bugetare precum și creditele bugetare
rezervate și recepțiile;
w.) verifică zilnic notificările apărute în Sistemul național de raportare – ForExeBug,
precum și eventualele plați eronate sau blocaje apărute în Sistemul de control al angajamentelor
(CAB - Control Angajamente Bugetare);
x.) întocmește Notele contabile de încasări și plăți pentru plățile/încasările eronate și
notificate prin Sistemul de control al angajamentelor (CAB - Control Angajamente Bugetare);
y.) verifică lunar corectitudinea notelor contabile transferate din programul informatic de
evidență a veniturilor bugetului local al Județului Alba și de evidență a operațiunilor derulate
prin casieria unității;
z.) întocmeşte lunar balanța de verificare sintetică şi analitică pentru verificarea exactităţii
înregistrărilor contabile şi controlul concordanţei dintre contabilitatea sintetică şi cea analitică,
principalul instrument în baza căruia se întocmesc situaţiile financiare
aa.)
întocmește şi transmite lunar, trimestrial și anual formularele de raportare în
Sistemul național de raportare ForExeBug
bb.) întocmeşte și transmite lunar către Administrația Județeană a Finanțelor Publice Alba
Situația privind monitorizarea cheltuielilor de personal, centralizată pe capitole de cheltuieli
bugetare, pentru aparatul de specialitate și instituțiile aflate în subordinea Consiliului Județean
Alba;
cc.) întocmeşte anual şi transmite către Administrația Județeană a Finanțelor Publice Alba
Situaţia privind repartizarea pe luni a cheltuielilor de personal aprobate pe anul în curs, pentru
bugetul local al Județului Alba
dd.)
întocmeşte și transmite lunar către Administrația Județeană a Finanțelor Publice
Alba situațiile prevăzute de Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2941/2009, precum și
orice alte raportări solicitate în baza altor reglementări legale, pentru activitatea proprie și
instituțiile aflate în subordinea Consiliului Județean Alba;
ee.) întocmeşte trimestrial și anual, în conformitate cu normele legale în vigoare, Situațiile
financiare cu anexele aferente și Raportul explicativ al posturilor din bilanț pentru activitatea
proprie;
ff.) întocmește și transmite lunar către Administrația Județeană a Finanțelor Publice Alba
declarația D100 ”Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat” și D205 ”Declarație
informativă privind impozitul pe venit reținut la sursă”;
gg.)
întocmeşte, la termen, dările de seamă statistice din domeniul de activitate
hh.)
organizează şi efectuează, împreună cu persoanele desemnate de conducerea
instituției, inventarierea anuală a patrimoniului, verifică și înregistrează în contabilitate
rezultatele inventarierii;
ii.) întocmește adresele de deblocare a garanțiilor de bună execuție aferente contractelor de
achiziții finalizate;
jj.) asigură relația cu Trezoreria municipiului Alba Iulia sau cu băncile comerciale, după
caz, pentru depunerea și ridicarea documentelor de plată, a extraselor de cont, a numerarului,
cumpărarea sau vânzarea de valută pentru efectuarea operațiunilor în valută;
kk.) întocmește, editează în format scris și/sau electronic și păstrează registrele de
contabilitate obligatorii: Registrul jurnal, Registrul inventar și Registrul cartea mare;
ll.) emite acordul pentru numirea/suspendarea/schimbarea sau destituirea în/din activitatea
de exercitare a controlului financiar preventiv propriu pentru persoanele desemnate de
instituțiile aflate în subordinea Consiliului Județean Alba, la solicitarea acestora;
mm.) verifică și vizează pentru control financiar preventiv documentele prezentate la viză
de către compartimentele de specialitate și consemnează în ”Registrul privind operațiunile
prezentate la viză de control financiar preventiv” toate documentele prezentate la viză;
nn.) verifică periodic cu Administrația Județeană a Finanțelor Publice Alba corectitudinea
fișei fiscale a obligațiilor de plată către bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale;
oo.) asigură actualizarea bazei de date din programul SIMTAX cu monografia contabilă;

pp.)
participă la întocmirea dosarului cererii de plată către Agenția de Plăți și
Intervenție pentru Agricultură în vederea obținerii subvenției pentru furnizarea în instituțiile
școlare a produselor cuprinse în cadrul Programului pentru școli al României („Laptele şi cornul”
şi „Fructe în Şcoli”);
qq.)
întocmește cererile de plată/rambursare și alte documente financiare necesare
întocmirii Dosarului cererilor de plată/rambursare pentru proiectele cu finanțare externă
nerambursabilă;
7.2. Serviciul dezvoltare, programe și guvernanța corporativă
Art. 46.
(1) Serviciul dezvoltare, programe și guvernanța corporativă este structura funcțională
din cadrul aparatului de specialitate, subordonată direct directorului executiv și directorului
executiv adjunct al Direcţiei dezvoltare şi bugete și este condusă de un şef serviciu - funcţionar
public.
(2) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia vor fi delegate unui
funcţionar public din cadrul serviciului.
(3) Serviciul dezvoltare, programe și guvernanța corporativă are următoarea structură
funcţională:
Compartimentul dezvoltare economică şi rurală
Compartimentul programe și guvernanța corporativă
7.2.1. Compartimentul Dezvoltare economică şi rurală
Art. 47.
(1) Compartimentul Dezvoltare economică şi rurală este structura funcțională din
cadrul aparatului de specialitate, subordonată direct şefului de serviciu al Serviciului dezvoltare,
programe și guvernanța corporativă
(2) Compartimentul Dezvoltare economică şi rurală are următoarele atribuții principale:
a.) asigură implementarea Strategiei de promovare a judeţului Alba ca destinaţie pentru
investitori 2018-2023.
b.) asigură implementarea Strategiei județului Alba în domeniul educației și formării
profesionale VET în perioada 2018-2023
c.) elaborează Strategia de dezvoltare rurală a județului Alba şi asigură implementarea
acesteia;
d.) participă la elaborarea de programe și planuri anuale de dezvoltare economico-socială a
Județului Alba, corelate cu prioritățile și obiectivele Strategiei de Dezvoltare a Județului Alba pe
perioada 2021-2027;
e.) propune proiecte de dezvoltare, parteneriate cu organizaţii nonguvernamentale, cu
autorităţi şi comunităţi locale, comunitatea de afaceri, fermieri, agricultori, alţi participanţi la
procesul de dezvoltare economică, pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare a Județului
Alba pe perioada 2021-2027;
f.) efectuează culegerea și prelucrarea de date cu privire la indicatorii de dezvoltare ai
judeţului Alba, pe unităţi administrativ teritoriale, precum şi pe principalele sectoare de
activitate;
g.) efectuează analize cu privire la situația și potențialul economic al judeţului Alba;
h.) reprezintă Consiliul Judeţean Alba în cadrul Comitetului Local de Dezvoltare a
Parteneriatului Social (CLDPS - structură partenerială consultativă) cu privire la elaborarea şi
monitorizarea documentelor de planificare strategică a ofertei de educaţie şi formare
profesională;
i.) elaborează propuneri pentru realizarea Planului de comunicare/promovare a intereselor
județului Alba, în domeniul de activitate al compartimentului;
j.) asigură conținut prin realizarea de materiale cu privire la potențialul economic al
judeţului Alba, pentru implementarea Planului de comunicare/promovare a intereselor județului
Alba;
k.) asigură cadrul specific necesar pentru promovarea dialogului dintre factorii de decizie
de la nivelul autorităţilor publice locale sau judeţene şi investitori;
l.) colaborează cu administrațiile publice locale în vederea identificării de soluții eficiente
pentru dezvoltarea de noi investiţii în judeţul Alba;

m.) organizează/sprijină realizarea de evenimente/ întâlniri/ seminarii/congrese/colocvii şi
alte acțiuni similare cu reprezentanţi ai autorităților/instituţiilor publice, grupurilor de acţiune
locală, asociațiilor profesionale, organizaţiilor guvernamentale și neguvernamentale, naționale şi
internaționale, în domeniul de activitate al compartimentului;
n.) sprijină producătorii locali în vederea promovării produselor reprezentative, precum și
a brandurilor naționale produse în județul Alba;
o.) oferă informații/certifică/atestă măsurile, activitățile și programele de dezvoltare
cuprinse în strategiile județene din domeniul economic potenţialilor investitori, a întreprinderilor
mici şi mijlocii, precum şi UAT-urilor, după caz;
p.) participă la schimburi de experienţă, seminarii, simpozioane, conferinţe, târguri şi alte
manifestări din domeniul dezvoltării economice a judeţului Alba;
q.) colaborează cu asociaţiile profesionale şi Grupurile de acţiune locală (GAL-uri) în care
Consiliul Județean Alba este membru, urmăreşte proiectele acestora care vizează dezvoltarea
economică a județului Alba.
7.2.2. Compartimentul Programe și Guvernanță corporativă
Art. 48.
(1) Compartimentul Programe și Guvernanță corporativă este structura funcțională din
cadrul aparatului de specialitate, subordonată direct şefului de serviciu al Serviciului dezvoltare,
programe și guvernanța corporativă
(2) Compartimentul Programe și Guvernanță corporativă are următoarele atribuții
principale:
a.) implementează și monitorizează Programul pentru școli al României 2017-2023 pentru
fiecare an școlar și asigură implementarea a cel puțin unei măsuri educative care însoțește
distribuția fructelor și produselor lactate;
b.) întocmește și depune semestrial Cererea de plată în vederea obținerii ajutorului
financiar pentru furnizarea produselor lactate în instituții școlare beneficiare ale Programului
pentru școli al României conform ghidului solicitantului elaborat de APIA;
c.) întocmește și depune semestrial Cererea de plată în vederea obținerii ajutorului
financiar în cadrul Programului de Încurajare a Consumului de fructe în școli – mere în instituții
școlare beneficiare ale Programului pentru școli al României conform ghidului solicitantului
elaborat de APIA;
d.) centralizează și verifică documentațiile depuse de unitățile de cult din județul Alba
pentru finanțarea unor lucrări aparținând lăcașurilor de cult, elaborează și fundamentează
proiectele de hotărâri în acest sens și urmărește modul de justificare a sumelor alocate;
e.) asigură necesarul de atestate de producător și carnete de comercializare pe baza
solicitărilor consiliilor locale din județ, centralizează necesarul comunicat de către acestea,
îndeplinind demersurile necesare în ceea ce privește preluarea atestatelor și carnetelor de
comercializare din sectorul agricol de la Imprimeria Națională și asigură transmiterea acestora
către consiliile locale;
f.) organizează la nivel județean desfășurarea activității de neutralizare a deșeurilor de
origine animală provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale, în ceea ce
privește sistemul de colectare, transport și eliminare a acestora;
g.) asigură la nivel județean serviciile publice de adăpostire a animalelor aflate într-o
situație de pericol ce fac obiectul ordinului de plasare în adăpost conform legislației în vigoare.
h.) elaborează și redactează anual Calendarul târgurilor și piețelor organizate de către
unitățile administrativ-teritoriale din județul Alba și asigură aducerea lui la cunoștința publică
prin afișare pe pagina de internet a Consiliului Județean Alba;
i.) întocmește documentația și redactează proiectele de hotărâre în vederea desemnării
reprezentanților Consiliului Județean Alba în Adunarea Generală a Acționarilor la societățile la
care Consiliul Județean Alba este acționar unic sau majoritar;
j.) elaborează și redactează proiectele de hotărâre privind mandatarea reprezentanților
Consiliului Județean Alba în Adunarea Generală a Acționarilor a societăților la care Consiliul
Județean este acționar în vederea exercitării dreptului de acționar;
k.) monitorizează și evaluează, prin reprezentanții Adunării Generale a Acționarilor
respectarea principiilor de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea întreprinderilor
publice la care Consiliul Județean Alba este acționar unic sau majoritar, precum și indicatorii de

performanță financiari și nefinanciari ai organelor de administrare și conducere ale
întreprinderilor publice;
l.) elaborează și redactează proiectele de hotărâre privind numirile provizorii ale
membrilor consiliilor de administrație ale societăților aflate sub autoritatea Consiliului Județean
Alba;
m.) realizează selecția candidaților pentru propunerile de membrii în consiliile de
administrație la care Consiliul Județean Alba este acționar unic sau majoritar;
n.) elaborează și redactează proiectele de hotărâre privind propunerile membrilor
consiliilor de administrație a societăților aflate sub autoritatea Consiliului Județean Alba, în urma
selecției realizate;
o.) elaborează și publică raportul anual privind politica de acționariat a autorității publice
tutelare referitor la întreprinderile publice și anume evoluția performanței financiare și
nefinanciare (reducerea plăților restante, profit), modificările strategice în funcționarea acestora
(fuziuni, divizări, transformări, modificări ale structurii de capital), politicile economice și
sociale implementate (costuri sau avantaje), date privind opiniile cu rezerve ale auditorilor
externi – înlăturarea și prevenirea acestora;
p.) monitorizează și evaluează aplicarea OUG nr.109/2011, cu modificările și completările
ulterioare de către întreprinderile publice și raportează Ministerului Finanțelor Publice cu privire
la aceasta și cu privire la îndeplinirea atribuțiilor proprii în aplicarea ordonanței;
q.) centralizează hotărârile adoptate în cadrul ședințelor consiliilor de administrație și ale
adunării generale a acționarilor de la întreprinderile publice;
r.) verifică documentația întocmită de către conducătorii societăților aflate sub autoritatea
Consiliului Județean Alba și emite acordul privind numirea/suspendarea/schimbarea sau
destituirea în/din activitatea de exercitare a controlului financiar preventiv propriu a persoanelor
desemnate de către aceștia;
s.) elaborează și redactează proiectele de hotărâre privind aprobarea/rectificarea bugetului
de venituri și cheltuieli a societăților la care Consiliul Județean Alba este acționar;
t.) urmărește și asigură corespondența privind aplicarea prevederilor legale din domeniul
concurenței și ajutorului de stat;
7.3. Serviciul accesare şi coordonare proiecte
Art. 49.
(1) Serviciul accesare şi coordonare proiecte este structura funcțională din cadrul
aparatului de specialitate, subordonată direct directorului executiv și directorului executiv
adjunct al Direcţiei dezvoltare şi bugete și este condusă de un şef serviciu - funcţionar public.
(2) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia vor fi delegate unui
funcţionar public din cadrul serviciului.
(3) Serviciul accesare şi coordonare proiecte are următoarele atribuții principale:
a.) inițiază/fundamentează/realizează/actualizează/monitorizează Strategia de dezvoltare a
Judeţului Alba, în colaborare cu compartimentele de specialitate
b.) participă la realizarea strategiilor sectoriale în domenii de importanţă pentru
dezvoltarea judeţului pentru perioadele de programare;
c.) monitorizează implementarea strategiilor sectoriale în domenii de importanţă pentru
dezvoltarea judeţului pentru perioadele de programare;
d.) corelează strategiile sectoriale cu Strategia de dezvoltare a Judeţului Alba
e.) identifică oportunități de finanțare şi elaborează propuneri de proiecte care să
contribuie la realizarea priorităților strategice ale Consiliului Județean Alba, în vederea
dezvoltării județului în domenii de interes;
f.) diseminează la solicitarea autorităţilor locale şi a unităţilor aflate sub autoritatea
Consiliului Judeţean Alba, informaţiile referitoare la documentele de programare ale României
pentru perioadele de programare;
g.) identifică, informează și asigură sprijin cu privire la accesarea şi utilizarea fondurilor
nerambursabile, naționale sau externe, pentru instituțiile publice subordonate și autoritățile
publice locale;
h.) identifică și elaborează în parteneriat cu organisme şi instituţii interne şi externe,
propuneri de proiecte eligibile pentru finanțare din fonduri nerambursabile, naționale sau
externe;

i.) întocmește cereri de finanțare pentru accesarea proiectelor cu finanțare din fonduri
nerambursabile, naționale sau externe, în colaborare cu compartimentele de specialitate;
j.) colaborează cu celelalte compartimente pentru implementarea proiectelor declarate
câștigătoare, finanțate din fonduri nerambursabile, naționale sau externe;
k.) participă la pregătirea și implementarea unor proiecte de dezvoltare locală, ale
asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, asociații județene, etc. în cadrul cărora consiliul
județean este membru;
l.) asigură/monitorizează sustenabilitatea proiectelor implementate de Consiliul Județean
Alba;
m.) propune constituirea echipei pluridisciplinare în vederea asigurării procesului de
monitorizare a sustenabilității proiectelor;
n.) sprijină autorităţile publice locale, instituţiile, ONG-urile, etc. în vederea accesării/
implementării de proiecte care se încadrează în direcţiile strategice de dezvoltare ale judeţului,
prin emiterea de documente suport şi/sau cooperarea în derularea activităţilor proiectelor, în
colaborare cu compartimentele din cadrul aparatului de specialitate a Consiliului Judeţean Alba
o.) participă la programe de pregătire/instruire privind pregătirea/implementarea/
monitorizarea de proiecte cu finanțare nerambursabilă;
7.4. Serviciul buget-venituri
Art. 50.
(1) Serviciul buget-venituri este structura funcțională din cadrul aparatului de
specialitate, subordonată direct directorului executiv și directorului executiv adjunct al Direcţiei
dezvoltare şi bugete și este condusă de un şef serviciu - funcţionar public.
(2) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia vor fi delegate unui
funcţionar public din cadrul serviciului.
(3) Serviciul buget-venituri are următoarea structură funcţională:
Compartimentul Buget
Compartimentul Urmărire, încasare venituri şi executare silită
7.4.1. Compartimentul Buget
Art. 51.
(1) Compartimentul Buget este structura funcțională din cadrul aparatului de
specialitate, subordonată direct şefului de serviciu al Serviciului buget venituri.
(2) Compartimentul Buget are următoarele atribuții principale:
a.) organizează, îndrumă și coordonează lucrările de fundamentare/elaborare a
propunerilor referitoare la bugetul general al județului Alba, respectiv: bugetul local de venituri
și cheltuieli al Județului Alba, bugetele de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice finanțate
integral sau parțial din bugetul local, bugetele de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice
finanțate integral din venituri proprii, după caz şi a bugetul fondurilor externe nerambursabile,
bugetul creditelor interne/externe, atât în faza inițială cât și în cea rectificată și definitivă;
b.) elaborează documentația privind aprobarea bugetului general al Județului Alba și a
bugetelor componente, atât în faza inițială cât și în cea rectificată/definitivă, conform actelor
normative în vigoare;
c.) elaborează documentația privind defalcarea pe trimestre a bugetelor componente
bugetului general al Județului Alba aprobat;
d.) întocmește în format electronic si transmite, în condițiile legii, bugetul individual
aferent activității proprii a Județului Alba, în sistemul național de raportare FOREXEBUG,
administrat de Ministerul Finanțelor Publice;
e.) analizează, întocmește documentația și prezintă spre aprobare propunerile
fundamentate ale ordonatorilor terţiari de credite privind virările de credite bugetare în cadrul
aceluiași capitol bugetar inclusiv între programele aceluiași capitol, precum şi virările de credite
bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificației bugetare;
f.) asigură cuprinderea în prevederile bugetare anuale a sumelor primite din fondul de
rezervă/intervenţie la dispoziția Guvernului;
g.) analizează, fundamentează şi centralizează propunerile privind proiecţia veniturilor şi a
cheltuielilor pe următorii 3 - 5 ani, precum şi programul de acţiuni multianuale, detaliat pe
obiective şi ani de execuţie, atât pentru bugetul local al Județului Alba, cât şi pentru bugetele
instituţiilor publice aflate în subordinea Consiliului Judeţean Alba;

h.) fundamentează și întocmește lucrările referitoare la proiectele de hotărâre privind
repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a sumelor și/sau cotelor defalcate din unele
venituri ale bugetului de stat, în conformitate cu legislația finanțelor publice locale şi prevederile
legii anuale a bugetului de stat, precum și sumele de la bugetul de stat aferente planurilor
urbanistice generale si regulamentelor de urbanism, precum şi lucrărilor de cadastru imobiliar
edilitar şi de construire a băncilor de date urbane ;
i.) fundamentează și întocmește lucrările referitoare la proiectele de hotărâre privind
stabilirea cuantumului şi a numărului burselor şcolare pentru elevii care frecventează
învăţământul special şi special integrat din Judeţul Alba;
j.) fundamentează, elaborează şi transmite la Administrația Județeana a Finanţelor Publice
Alba la termene stabilite, propunerile privind proiectul bugetului de stat pentru război;
k.) elaborează lucrările referitoare la proiectele de hotărâre privind utilizarea excedentului
bugetar pentru finanțarea cheltuielilor de dezvoltare, pentru acoperirea temporară a golurilor de
casă sau pentru alte destinații prevăzute de lege;
l.) întocmeşte programul anual de investiții publice pe grupe de investiții și surse de
finanțare ale bugetelor componente bugetului general al Județului Alba atât în faza inițială și ori
de câte ori au loc rectificări, în baza notelor de fundamentare aprobate
m.) comunică unităţilor din subordine nivelul fondurilor alocate prin hotărârile de aprobare
inițial/rectificare ale bugetului şi repartizarea acestora pe trimestre, pe capitole ale clasificaţiei
bugetare şi pe titluri de cheltuieli;
n.) urmăreşte şi verifică execuţia bugetelor componente bugetului general al Județului
Alba;
o.) verifică, centralizează și transmite la Administrația Județeana a Finanțelor Publice Alba
la termenele stabilite, trimestrial şi anual situaţiile financiare centralizate ale bugetului local,
bugetului de venituri şi cheltuieli finanţate integral sau parţial din venituri proprii, bugetului de
venituri şi cheltuieli finanţate integral din venituri proprii, bugetului fondurilor externe
nerambursabile, bugetului creditelor interne/externe;
p.) întocmeşte anual situaţia financiară privind execuţia cheltuielilor pentru capitolul”
Învăţământ”, „Ordine publică şi siguranţa naţională”, „Protecţia mediului” detaliat pe
subcapitole de cheltuieli, iar în cadrul subcapitolelor pe articole şi alineate pentru toate sursele de
finanţare;
q.) întocmeşte lucrări referitoare la contul anual de încheiere a exerciţiului bugetar;
r.) întocmeşte trimestrial lucrări referitoare la aprobarea execuției bugetului local al
Județului Alba, bugetului creditelor interne/ externe, bugetului instituțiilor publice de aflate în
subordinea Consiliului Județean Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe cele două
secțiuni: funcționare și dezvoltare;
s.) urmăreşte modul de utilizare a sumelor alocate de la bugetul de stat şi efectuează
calcule privind restituirea la bugetul de stat a sumelor defalcate din TVA și a altor sume primite
de la bugetul stat, rămase neutilizate la sfârşitul exerciţiului bugetar precum si a subvențiilor de
la bugetul de stat;
t.) întocmeşte şi transmite la Administrația Județeana a Finanţelor Publice Alba notele de
fundamentare privind alocarea de sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanţarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul Judeţului Alba, pentru finanţarea drumurilor judeţene şi
pentru echilibrarea bugetelor locale;
u.) întocmeşte şi transmite la Administrația Județeana a Finanţelor Publice Alba
deschiderea, repartizarea/retragerea creditelor bugetare pentru cheltuielile aprobate în limita
creditelor bugetare şi potrivit destinaţiilor aprobate în buget şi în raport cu gradul de folosire a
fondurilor puse anterior la dispoziţie;
v.) colaborează cu Administrația Județeana a Finanţelor Publice Alba în vederea efectuării
demersurilor necesare pentru suplimentarea, redistribuirea între trimestre a fondurilor alocate
bugetelor locale;
w.) întocmește și prezintă la Trezoreria Statului, la începutul fiecărui an bugetar și ori de
câte ori se efectuează rectificări bugetare ”Situaţia angajamentelor legale din care rezultă
cheltuieli pentru investiţii publice şi a creditelor bugetare aferente la data de .........................";
x.) întocmește și prezintă în vederea obținerii avizului de la Trezoreria Statului "Proiectul
de angajament legal din care rezultă cheltuieli pentru investiţii publice aferente
obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii ............... la data de .........";

y.) întocmeşte şi transmite la Administrația Județeana a Finanţelor Publice Alba cererile de
deschidere de conturi - cheltuieli şi fisa specimenelor de semnături
z.) analizează notele justificative de solicitare de transferuri/alte cheltuieli şi întocmește
instrumentele de plată către instituțiile publice de aflate în subordinea Consiliului Județean Alba,
unităţile de învățământ special/unitățile administrativ teritoriale din Județul Alba după caz, și
unitățile centrale de cult pentru contribuţiile aferente personalului neclerical;
aa.)
urmăreşte subvenţiile primite de la bugetul de stat aferente planurilor urbanistice
generale si regulamentelor de urbanism, precum şi lucrărilor de cadastru imobiliar edilitar şi de
construire a băncilor de date urbane şi întocmeşte ordinele de plată pentru decontarea acestora;
bb.)
verifică documentele justificative anexate la ordonanțarea de plată, întocmește
instrumentele de plată către trezorerie și urmărește încadrarea plăților în prevederile contractelor
încheiate, precum și programul de lucrări aprobat pentru drumurile şi podurile judeţene și pentru
alte cheltuieli în domeniul transporturilor;
cc.) verifică și vizează pentru control financiar preventiv documentele prezentate la viză de
către compartimentele de specialitate și consemnează în ”Registrul privind operațiunile
prezentate la viză de control financiar preventiv” toate documentele prezentate la viză;
dd.)
întocmeşte adresele de deblocare a garanţiilor de bună execuţie pentru lucrările
afectuate la drumurile judeţene finalizate;
ee.) elaborează calcule privind nivelul cheltuielilor și evoluţiile acestora în perspectivă,
pentru acţiunile finanţate din bugetul local în colaborare cu structurile de specialitate relevante;
ff.) verifică corectitudinea statelor de plata întocmite de biroul resurse umane, respectiv
salariul brut şi calculează contribuţiile obligatorii, impozitul pe salarii şi alte reţineri;
gg.) realizează analize economico-financiare în ceea ce priveşte activitatea financiară
derulată la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale ale judeţului, în vederea determinării şi
fundamentării necesarului de fonduri;
hh.)
asigură publicarea și actualizarea pe pagina de internet a Consiliului Județean
Alba și pe pagina de internet a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a
bugetului, a situațiilor financiare, a programului de investiții publice și a altor situații prevăzute
de lege;
ii.) fundamentează proiecte de acte normative (proiecte de hotărâri de guvern) pentru
obţinerea de surse de finanţare pe anumite obiective, proiecte şi segmente de activitate ce
prezintă interes pentru Judeţul Alba, în colaborare cu structurile din cadrul aparatului de
specialitate, serviciilor/instituțiilor publice din subordine și U.A.T.-urilor din județul Alba;
7.4.2 Compartimentul Urmărire, încasare venituri şi executare silită
Art. 52.
(1) Compartimentul Urmărire, încasare venituri şi executare silită este structura
funcțională din cadrul aparatului de specialitate, subordonată direct şefului de serviciu al
Serviciului buget venituri
(2) Compartimentul Urmărire, încasare venituri şi executare silită are următoarele atribuții
principale:
a.) elaborează în vederea aprobării documentația privind calculul și stabilirea taxelor și
tarifelor locale datorate bugetului local al Județului Alba și al unităților subordonate, potrivit
legii și competențelor stabilite și, totodată, asigură actualizarea acestora, după caz;
b.) stabilește, constată, controlează, urmărește și încasează taxele și tarifele datorate
bugetului local al Județului Alba;
c.) întocmeşte şi transmite la Administrația Județeana a Finanţelor Publice Alba cererile de
deschidere de conturi - venituri şi fisa specimenelor de semnături
d.) ţine evidenţa obligaţiilor fiscale pentru fiecare plătitor de taxe și tarife locale, urmărește
modul de încasare a veniturilor și ia măsuri de remediere a cauzelor de execuție
necorespunzătoare;
e.) urmăreşte termenele scadente ale obligaţiilor de plată privind creanţele bugetare
prevăzute în contracte sau în actele normative care le reglementează şi calculează majorările de
întârziere datorate de către debitori;
f.) înregistrează în programul informatic, în baza extraselor de cont, sumele încasate de la
persoanele fizice sau juridice în vederea întocmirii lunare a balanței de verificare analitice și
sintetice pentru conturile de venituri;

g.) efectuează virarea din sumele încasate, reprezentând taxe pentru eliberarea
autorizațiilor de construire și certificatelor de urbanism, cota de 50% din aceste sume, ce revine
potrivit legii, unităților administrativ teritoriale pe raza cărora se vor realiza investițiile;
h.) restituie sumele rezultate din regularizarea taxei pentru autorizaţiile de construcție,
emise de compartimentul de specialitate din cadrul Consiliului Județean Alba
i.) înregistrează contractele de concesiune/închiriere, contractele de utilizare/ocupare a
zonei drumurilor și podurilor județene aflate în administrarea Consiliului Județean Alba și
urmărește încasarea prețurilor contractelor;
j.) întocmește și eliberează facturi fiscale pentru eliberarea autorizațiilor de
construire,certificate de urbanism, acord prealabil de amplasare și acces la drum, autorizație de
amplasare și acces la drum, licențe de traseu, tarif de utilizare a zonei drumurilor județene, tarif
pentru ocuparea suprafețelor din zona drumurilor județene, concesiuni, etc.;
k.) efectuează, în situația nerespectării prevederilor contractuale pentru livrări de bunuri,
prestări de servicii și execuție lucrări, calculul majorărilor de întârziere și întocmește facturi în
acest sens
l.) asigură efectuarea de analize și sinteze privind urmărirea și încasarea veniturilor,
asigură evidența execuției veniturilor proprii cât și a veniturilor cu destinație specială face
propuneri de rectificare a veniturilor din bugetul local al Județului Alba, în funcție de gradul de
realizare al acestora;
m.) răspunde de exploatarea şi dezvoltarea bazei de date privind veniturile Judeţului Alba
precum și de preluarea în sistemul informatic a informaţiilor din dosarele fiscal
n.) întocmeşte toate documentele necesare activităţii de executare silită: înștiințări de plată,
somaţii de plată, titluri executorii, adrese de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti
la unităţile de trezorerie a statului şi unităţile bancare;
o.) verifică periodic contribuabilii înscrişi în evidenţa separată, urmăreşte starea de
insolvabilitate pentru aceştia, urmăreşte termenele de prescripţie a dreptului de a cere executarea
silită privind creanţele bugetare, precum şi situaţiile când acestea se întrerup sau se suspendă în
cadrul termenului de prescripţie legal;
p.) elaborează în vederea aprobării proiectul de hotărâre și documentele suport pentru
contractarea unor finanțări rambursabile aferente obiectivelor de investiții publice de interes
județean
q.) întocmește documentele necesare contractării de împrumuturi interne /externe, pe
termen scurt, mediu și lung, pentru realizarea obiectivelor de investiții publice de interes
județean,
r.) elaborează documentația necesară în vederea obţinerii avizului Comisiei de autorizare
a împrumuturilor locale pentru împrumuturile contractate
s.) întocmește Registrul de evidență a datoriei publice locale a unității administrativteritoriale, Subregistrul datoriei publice locale garantate;
t.) întocmeşte şi transmite lunar Direcţiei Generale de Trezorerie şi Datorie Publică din
cadrul Ministerului Finanţelor Publice formularele de raportare privind împrumutul consiliilor
locale de la BEI (SAMTID) precum şi formularele de raportare privind datoria publică a
Consiliului Judeţean Alba;
u.) urmăreşte execuţia creditelor bancare contractate de către Consiliul Judeţean Alba,
pentru finanţarea obiectivelor de investiţii de interes judeţean;
v.) întocmeşte instrumentele de plată către unitățile bancare pentru plata datoriei publice:
rate de capital, dobânzi şi comisioane privind finanţarea rambursabilă contractată direct pentru
finanţarea unor obiective de investiţii de interes judeţean;
w.) întocmeşte ordinele de plată către Ministerul Finanţelor Publice pentru plata dobânzii
corespunzătoare tragerilor consiliilor locale la împrumutul BEI destinat Proiectului de
dezvoltarea infrastructurii în oraşele mici şi mijlocii din România –SAMTID;
x.) publică și actualizează pe pagina de internet a Consiliului Județean Alba pe întreaga
durata a serviciului datoriei publice locale, a documentelor prevăzute de lege;
y.) desfășoară activități de secretariat, înregistrare și distribuire corespondență în cadrul
Direcției dezvoltare si bugete.
7.5. Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor
Art. 53.

(1) Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor este structura
funcțională din cadrul aparatului de specialitate, subordonată direct directorului executiv și
directorului executiv adjunct al Direcţiei dezvoltare şi bugete și este condusă de un şef serviciu funcţionar public.
(2) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia vor fi delegate unui
funcţionar public din cadrul serviciului.
(3) Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor are
următoarele atribuții principale:
a.) întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea
înregistrării autorităţii contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este
cazul;
b.) elaborează şi, după caz, actualizează, pe baza necesităţilor transmise de celelalte
compartimente ale autorităţii contractante, strategia anuală de achiziții publice/sectoriale şi
programul anual al achiziţiilor publice/sectoriale;
c.) elaborează documentaţia de atribuire/documentaţia de concurs şi documentele-suport:
pe baza referatelor de necesitate, a specificaţiilor tehnice/caietelor de sarcini transmise de
compartimentele de specialitate şi, împreună cu acestea, stabilesc criteriile de calificare şi
selecţie şi criteriul de atribuire, respectând legislaţia în vigoare;
d.) îndeplineşte obligaţiile privind completarea şi actualizarea formularului de integritate,
de la publicarea în SEAP a documentaţiei de atribuire, pe tot parcursul derulării procedurii şi
până la publicarea anunţului de atribuire a contractelor de achiziţie publică/sectoriale/concesiune
e.) îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de
legislaţia în vigoare în domeniul achiziţiilor publice;
f.) aplică şi finalizează procedurile de atribuire potrivit legislaţiei în vigoare, cu sprijinul
celorlalte compartimente;
g.) realizează achiziţiile directe online şi offline de produse, servicii sau lucrări, respectând
legislaţia în vigoare, cu sprijinul celorlalte compartimente;
h.) asigură cu maximă transparenţă în etapa de până la data limită de depunere a ofertelor,
circuitul informaţional privind solicitările de clarificări între participanţii la procedură şi
autoritatea contractantă, precum şi între compartimentul intern specializat şi compartimentele
tehnice de specialitate privind conţinutul caietului de sarcini, formularelor, strategia de
contractare, răspunsurilor la solicitări de clarificări si al altor documente necesare realizării
achiziţiilor publice/sectoriale;
i.) ţine evidenţa achiziţiilor directe de produse, servicii şi lucrări, anexă la programul
anual al achiziţiilor publice/ sectoriale;
j.) monitorizează portofoliul de procese de achiziţie la nivel de autoritate contractantă şi
informează conducerea, la cererea acesteia;
k.) iniţiază, urmăreşte, finalizează instrumentele şi tehnicile specifice de atribuire a
contractelor de achiziţie publică respectiv, acordul cadru, sistemul dinamic de achiziţii şi
licitaţia electronică, respectând legislaţia în vigoare în domeniu;
l.) transmite sau pune la dispoziţia Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, Consiliului
Național de Soluționare a Contestațiilor, Curţii de Conturi, instanţelor judecătoreşti sau a
oricăror organe cu competenţe legale, în termenele legale şi/sau în termenele solicitate,
documente relevante, documente prevăzute de legislaţia specifică spre verificare, rapoarte, date,
puncte de vedere, răspunsuri, înscrisuri doveditoare etc. referitoare la achiziţiile publice sau orice
alte informaţii pe care aceasta le solicită în scopul îndeplinirii funcţiilor lor;
m.) păstrează confidenţialitatea asupra informaţiilor din oferte transmise de operatorii
economici indicate şi dovedite de aceştia ca fiind confidenţiale, întrucât sunt: date cu caracter
personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală
n.) colaborează cu compartimentele de specialitate pentru elaborarea proiectelor de
contracte de achiziţie publică/ sectoriale de furnizare a produselor, de prestare a serviciilor şi de
execuţie a lucrărilor, proiecte de contracte de concesiune, proiecte de acorduri-cadru /proiecte de
contracte subsecvente şi proiecte de acte adiţionale;
o.) propune, prin referat de specialitate, componenţa comisiilor de evaluare pentru fiecare
procedură care urmează a fi desfășurată, iar dacă e cazul, desemnează specialişti externi, numiţi
experţi cooptaţi şi redactează dispoziţia preşedintelui consiliului judeţean;
p.) asigură apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale Judeţului Alba, ale Consiliului
Judeţean Alba, ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba în raporturile acestuia cu autorităţile

publice, instituţiile de orice natură precum şi cu orice persoană juridică sau fizică în materie de
atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de
concesiune, a acordurilor cadru sau în căile de atac, pe cale administrativ-jurisdicţională;
q.) în colaborare cu Serviciul juridic-contencios identifică şi adoptă măsuri de remediere;
după caz, duce la îndeplinire măsurile dispuse de Consiliul Național de Soluționare a
Contestațiilor sau instanţa judecătorească competentă sau transmite dosarul achiziției la Serviciul
juridic-contencios in vederea promovării căilor de atac, conform legii;
r.) creează baza de date privind implementarea contractelor de achiziţie
publică/acordurilor cadru/contractelor subsecvente/contractelor de concesiune/contractelor
sectoriale sub următoarele aspecte: valoarea contractului, durata contractului, durata de execuţie
a contractului, modificări ale contractului survenite prin încheierea actelor adiţionale, garanţii de
participare, garanţii de bună execuţie, procesele verbale de recepţie finale, documentele
constatatoare, pe baza informaţiilor/documentelor comunicate de compartimentele de
specialitate;
s.) certifică pentru conformitate cu originalul, prin aplicarea ştampilei personalizate,
copiile documentelor curente create şi deţinute de SAPMIC, a dosarelor de achiziţie publică
depuse de ofertanţi în cadrul procedurilor de achiziţie publică, precum şi a celor predate la
arhivă;
t.) înaintează compartimentelor de specialitate un exemplar al ofertei câştigătoare şi al
contractului/acordului – cadru pentru urmărirea implementării contractului/acordului-cadru;
u.) constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice;
8. DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Art. 54.
(1) Direcţia gestionarea patrimoniului asigură administrarea drumurilor județene şi
gestionarea bunurilor imobile din domeniul public și privat al județului Alba.
(2) Direcţia gestionarea patrimoniului este structura funcțională din cadrul aparatului
de specialitate, subordonată direct Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, în coordonarea unui
vicepreședinte nominalizat prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Alba și este
condusă de un director executiv - funcţie publică.
(3) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia vor fi delegate unui
funcţionar public din cadrul direcţiei.
(4) Direcţia gestionarea patrimoniului are următoarea structură funcţională:
Serviciul programe, lucrări, întreţinere drumuri
Compartimentul administrare drumuri județene
Compartimentul siguranța circulației pe drumurile județene
Compartimentul întreținere drumuri județene
Serviciul administrare domeniul public
8.1. Serviciul programe, lucrări întreținere drumuri
Art. 55.
(1) Serviciul programe, lucrări întreținere drumuri este structura funcțională din cadrul
aparatului de specialitate, subordonată direct directorului executiv al Direcţiei gestionarea
patrimoniului și este condusă de un şef serviciu - funcţionar public.
(2) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia vor fi delegate unui
funcţionar public din cadrul serviciului.
(3) Serviciul programe, lucrări întreținere drumuri are următoarea structură funcţională:
Compartimentul Administrare drumuri județene
Compartimentul Siguranța circulației pe drumurile județene
Compartimentul Întreținere drumuri județene
8.1.1. Compartimentul administrare drumuri județene
Art. 56
(1) Compartimentul administrare drumuri județene este structura funcțională din cadrul
aparatului de specialitate, subordonată direct şefului de serviciu al Serviciul programe, lucrări
întreținere drumuri.
(2) Compartimentul administrare drumuri județene are următoarele atribuții principale:

a.) Colaborează cu structurile din aparatul de specialitate la elaborarea și actualizarea
Strategiei de dezvoltare a rețelei de drumuri și poduri județene, ţinând seama de planurile de
urbanism şi amenajare a teritoriului, de programele de dezvoltare economico-socială a
localităţilor;
b.) Asigură investigarea, expertizarea și urmărirea comportării în exploatare a rețelei de
drumuri județene în vederea stabilirii stării tehnice a acestora;
c.) Elaborează/ implementează strategii, programe, proiecte în domeniul lucrărilor de
investiții pe drumurile de interes județean prin:
• stabilirea, elaborarea şi structurarea direcţiilor de acţiune privind politicile
investiţionale, pentru o utilizare optimă a resurselor financiare alocate cheltuielilor de capital;
• elaborarea de programe pe termen scurt şi mediu, în domeniul lucrărilor de
investiții potrivit strategiei de dezvoltare a județului și/sau strategiei de dezvoltare a rețelei de
drumuri și poduri județene;
• coordonarea, controlul şi monitorizarea activității de programare investiţională;
• elaborarea de fişe de proiect privind cheltuielile de capital cuprinse în Programul
de investiţii publice, aferente acţiunilor finanţate din bugetul județului Alba, bugetul de stat,
fonduri rambursabile/nerambursabile.
d.) Verifică îndeplinirea condiţiilor legale pentru înscrierea în listele de investiţii a
lucrărilor promovate;
e.) Asigură elaborarea documentaţiilor tehnico-economice potrivit prevederilor Hotărârii
Guvernului nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu
modificările şi completările ulterioare, recepția acestora și elaborarea documentațiilor necesare în
vederea aprobării indicatorilor tehnico-economici;
f.) Asigură urmărirea întocmirii actelor premergătoare - certificate de urbanism, avize,
acorduri, autorizații de construire etc.;
g.) Asigură executarea lucrărilor de investiții și reparații capitale a drumurilor de interes
județean;
h.) Asigură urmărirea și supravegherea lucrărilor de investiții prin servicii de dirigenție de
șantier;
i.) Verifică situațiile de lucrări și pregătește documentele necesare decontării lucrărilor și
serviciilor aferente obiectivelor de investiții aflate în curs de execuție;
j.) Asigură urmărirea realizărilor la lucrările de investiţii, finanţate prin Consiliului
Județean Alba, ţinând evidenţa cumulat valoric şi fizic în raport cu programele anuale;
k.) Fundamentează și întocmește, pe baza dispozițiilor de șantier emise de proiectant și a
legislației specifice, actele adiționale la contractele de lucrări și servicii aferente obiectivelor de
investiții aflate în curs de execuție;
l.) Organizează și participă la recepția la terminarea lucrărilor și la recepția finală la
expirarea perioadei de garanție, asigurând secretariatul comisiei de recepție. Întocmește actele
prevăzute de lege și urmărește executarea lucrărilor de remediere stabilite de comisia de recepție;
m.) Preia documentele de la constructor şi proiectant şi completează cartea tehnică a
construcţiei pe capitole, conform reglementărilor legale;
n.) Elaborează/ implementează programe în domeniul lucrărilor de întreținere pe timp de
vară a drumurilor de interes județean prin:
• stabilirea, elaborarea şi structurarea direcţiilor de acţiune privind întreținere pe
timp de vară a drumurilor de interes județean, pentru o utilizare optimă a resurselor financiare
alocate;
• elaborarea de programe pe termen scurt, în domeniul lucrărilor de întreținere pe
timp de vară a drumurilor de interes județean potrivit strategiei de dezvoltare a rețelei de drumuri
și poduri județene;
o.) Asigură executarea lucrărilor de întreținere pe timp de vară a drumurilor de interes
județean;
p.) Urmărește în teren, verifică din punct de vedere cantitativ și calitativ şi răspunde de
execuția lucrărilor și serviciilor privind întreținerea curentă pe timp de vară a drumurilor publice,
lucrărilor și serviciilor privind întreținerea periodică a drumurilor publice, lucrărilor privind
reparații curente la drumurile județene;
q.) Verifică situațiile de lucrări și pregătește documentele necesare decontării lucrărilor și
serviciilor aferente întreținerii curente pe timp de vară a drumurilor publice, lucrărilor și

serviciilor privind întreținerea periodică a drumurilor publice, lucrărilor privind reparații curente
la drumurile județene;
r.) Ține evidența lucrărilor și serviciilor prestate/executate în vederea încadrării în
prevederile contractuale, în baza sumelor alocate și aprobate pentru anul bugetar în curs;
s.) Elaborează și implementează programul lucrărilor de întreținere pe timp de iarnă a
drumurilor de interes județean;
t.) Asigură executarea lucrărilor de întreținere pe timp de iarnă a drumurilor de interes
județean;
u.) Monitorizează modul de derulare a contractelor de servicii de deszăpezire pe perioada
de iarnă, de îndeplinire a obligațiilor contractuale de către operatorii economici care prestează
serviciile de deszăpezire;
v.) Verifică situațiile de lucrări și pregătește documentele necesare decontării lucrărilor și
serviciilor aferente întreținerii curente pe timp de iarnă a drumurilor de interes județean;
w.) Ține evidența lucrărilor și serviciilor prestate/executate în vederea încadrării în
prevederile contractuale, în baza sumelor alocate și aprobate pentru anul bugetar în curs;
x.) Urmărește și asigură respectarea legislației de către persoanele fizice și juridice in
conformitate cu prevederile O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare prin:
• Inventarierea construcţiilor şi instalaţiilor din zona drumurilor judeţene în vederea
verificării deţinerii de către beneficiarii acestora a acordului prealabil şi autorizaţiei de amplasare
şi/sau de acces în zona drumului public;
• Emitere acorduri prealabile/autorizaţii pentru amplasarea de construcţii, de
instalaţii, în zona drumurilor judeţene (accese, construcţii, instalaţii de apă, gaz, electrice, linii
telefonice);
• Elaborarea, redactarea și încheierea contractelor de utilizare a zonei drumurilor,
cu beneficiarii acceselor, construcţiilor, instalaţiilor sau panourilor publicitare (reclame
luminoase), amplasate pe ampriza şi pe zonele de siguranţă ale drumurilor judeţene din
administrare;
• Gestionarea contractelor de utilizare a zonei drumurilor și transmiterea copiilor
acestora către Direcția de Dezvoltare și Bugete;
• Urmărirea execuţiei lucrărilor în zona drumurilor pentru evitarea şi/sau limitarea
deteriorării domeniului public, precum şi refacerea zonelor afectate;
• Verificarea în teren, la terminarea lucrărilor autorizate (construcţiile şi instalaţiile
amplasate în zona drumurilor judeţene de către persoane fizice şi/sau juridice) sau de câte ori
este necesar, concordanţa cu condiţiile impuse în autorizaţiile eliberate;
y.) Participă la întocmirea documentațiilor, managementului și implementarea proiectelor
finanțate din fonduri externe;
z.) Efectuează verificări şi revizii tehnice periodice la starea tehnică a drumurilor judeţene
în vederea întocmirii şi actualizării bazei de date tehnice a drumurilor județene;
aa.) Actualizează anual, starea de viabilitate a drumurilor și întocmește proiectul de
hotărâre de aprobare a Stării de viabilitate;
bb.) Elaborează şi redactează proiecte de hotărâri ale Consiliului Județean Alba privind
încadrarea drumurilor din categoria funcţională a drumurilor de interes judeţean în categoria
funcţională a drumurilor de interes local sau invers, precum şi proiecte de hotărâri ale Consiliului
Județean Alba privind încadrarea drumurilor din categoria funcţională a drumurilor de interes
judeţean în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, Hotărârea Consiliului Județean
Alba urmând a se transmite Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din
România în vederea promovării unei hotărâri de Guvern;
cc.) Participă la predarea amplasamentelor pentru diferite lucrări din zona drumurilor
(introducere gaz metan, apă, canalizare, telefonie, linii electrice);
dd.) Participă, la solicitare, în calitate de administrator al drumurilor judeţene, pentru
stabilirea limitelor vecinătăţilor zonei drumului judeţean cu riveranii;
ee.) Participă împreună cu reprezentanţii desemnaţi (Inspectoratul de Protecţie Civilă,
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, Administraţia Naţională Apele Române - Administraţia
Bazinală de Apă Mureș, etc.) la deplasări în teren în vederea constatării pagubelor produse de
calamităţi naturale, în vederea evaluării fizice şi valorice a pagubelor pentru drumurile județene şi
podurile afectate;
ff.) Participă în comisii de recepție la terminarea lucrărilor, precum şi în alte comisii ce țin

de domeniul de activitate;
gg.) Asigură corespondenţa aferentă şi derulează serviciile/lucrările finanţate prin
programe nationale;
hh.) Desfăşoară activitate specifică de proiectare pentru lucrări de modernizare,
reabilitare, întreţinere şi reparaţii pentru drumuri, poduri şi alte lucrări aferente drumurilor
judeţene
ii.) Administrează baza de date a drumurilor comunale din județul Alba;
jj.) Asigură punerea în aplicare a prevederilor H.G. nr. 300/2006 privind cerinţele minime
de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, atât pe durata elaborării
proiectului lucrării cât și pe durata realizării lucrării;
kk.) Asigură secretariatul Comisiei de avizare a documentaţiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor de investiţii noi şi/sau lucrărilor de intervenţii la construcţii existente, aflate
în competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Alba sau a preşedintelui Consiliului Judeţean
Alba;
8.1.2. Compartimentul Siguranța circulației pe drumurile județene
Art. 57.
(1) Compartimentul Siguranța circulației pe drumurile județene este structura funcțională
din cadrul aparatului de specialitate, subordonată direct şefului de serviciu al Serviciului
programe, lucrări întreținere drumuri.
(2) Compartimentul Siguranța circulației pe drumurile județene are următoarele atribuții
principale:
a.) Elaborează/implementează programe în domeniul siguranței circulației pe drumurilor
de interes județean în vederea îmbunătăţirii continue a gradului de siguranţă a circulaţiei pe
drumurile judeţene prin:
• stabilirea, elaborarea şi structurarea direcţiilor de acţiune privind siguranța
circulației pe drumurile de interes județean, pentru o utilizare optimă a resurselor financiare
alocate și identificarea zonelor cu potențiale riscuri aflate într-o continuă dinamică;
• elaborarea de programe pe termen scurt, în domeniul siguranței circulației pe
drumurile de interes județean potrivit strategiei de dezvoltare a rețelei de drumuri și poduri
județene;
b.) Asigură executarea serviciilor și/sau lucrărilor în vederea asigurării siguranței
circulației pe drumurile județene;
c.) Urmărește în teren, verifică din punct de vedere cantitativ și calitativ şi răspunde de
execuția lucrărilor și serviciilor privind siguranța circulației pe drumurile publice, încheierea
proceselor-verbale, întocmirea/completarea băncii de date a sistematizării rutiere;
d.) Verifică situațiile de lucrări și pregătește documentele necesare decontării lucrărilor și
serviciilor aferente siguranței circulației pe drumurile județene, atât cele efectuate în regie proprie
cât și cele executate în baza contractelor încheiate cu operatori economici, încheierea proceselorverbale de recepție;
e.) Ține evidența lucrărilor și serviciilor prestate/executate în vederea încadrării în
prevederile contractuale, în baza sumelor alocate și aprobate pentru anul bugetar în curs;
f.) Urmărește în teren și asigură întocmirea fișelor tehnice a fiecărui drum județean în
parte;
g.) Soluționarea adreselor, sesizărilor, și reclamațiilor înregistrate, în legătură cu sarcinile
de serviciu de la nivelul compartimentului de specialitate;
h.) Urmărește și asigură respectarea legislației de către persoanele fizice și juridice in
conformitate cu prevederile O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare prin:
• Eliberare autorizaţii speciale de transport pentru autovehicule, privind masele şi
dimensiunile maxime admise şi caracteristicile conexe ale autovehiculelor rutiere, conform
reglementărilor legale referitoare la regimul drumurilor.
• Verificarea/monitorizarea transporturilor pe drumurile judeţene cu sprijinul
instituțiilor desemnate cu drept de oprire în trafic, pentru vehiculele începând cu masa totală
maximă admisă de 16To, prevăzute în anexa nr. 2 și 3 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul
juridic al drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dacă respectă masa
totală, masa maximă pe axe şi/sau dimensiunile maxime de gabarit admise în circulație cât și
verificarea respectării limitelor depășite numai în baza autorizaţiei speciale de transport, eliberată

de administratorul drumului, dacă este cazul, în condiţiile stabilite prin reglementări specifice,
emise de Ministerul Transporturilor şi, după caz, constată contravenţiile şi aplică sancţiuni
persoanelor fizice şi juridice, române şi străine, care încalcă prevederile legale în domeniu
menționate;
• Propune instituirea de restricții temporare de circulație pe anumite sectoare de
drumuri județene;
• Instituirea de restricții temporare de circulație rutieră, la propunerea Comitetului
local/județean pentru situații de urgență, cu acordul poliţiei rutiere în cazul unor evenimente
neprevăzute (datorită căderilor masive de zăpadă, pietre, masă lemnoasă şi alte obstacole,
calamităţi naturale, alunecări de teren, inundaţii).
i.) Propune anual tarifele aferente drumurilor județene, potrivit legii.
j.) Asigură dirijarea, monitorizarea, semnalizarea şi/sau închiderea temporară a circulaţiei
rutiere împreună sau cu acordul poliţiei rutiere în cazul unor evenimente neprevăzute (datorită
căderilor masive de zăpadă, pietre, masă lemnoasă şi alte obstacole, calamităţi naturale, alunecări
de teren, inundaţii);
k.) Organizează și verifică activitatea de înregistrare a circulaţiei rutiere pe drumurile
judeţene - recensământul circulației;
l.) Colaboreaza in vederea obținerii avizelor/acordurilor și autorizațiilor necesare, în
vederea derulării lucrărilor de investiții la unele drumuri județene;
8.1.3. Compartimentul întreținere drumuri județene
Art. 58.
(1) Compartimentul întreținere drumuri județene este structura funcțională din cadrul
aparatului de specialitate, subordonată direct şefului de serviciu al Serviciul programe, lucrări
întreținere drumuri.
(2) Compartimentul întreținere drumuri județene are următoarele atribuții principale:
a.) Desfășoară activități de refacere a marcajelor rutiere longitudinale (axiale şi
marginale), transversale şi diverse pe drumurile judeţene aflată în administrare, ori de câte ori este
necesar;
b.) Desfășoară activități de toaletare a drumurilor judeţene aflată în administrare, ori de
câte ori este necesar;
c.) Asigură montarea pe drumurile judeţene a indicatoarelor rutiere, stâlpilor, consolelor,
portalurilor, stâlpişorilor de dirijare, parapetelor, butonilor reflectorizanţi, plăcuţelor
reflectorizante, indicatoare km şi hm etc.;
d.) Desfășoară activități de întreținere a îmbrăcăminților asfaltice-plombări în zone
izolate cu risc major de producere a accidentelor;
e.) Desfășoară activități de întreținere a îmbrăcăminților asfaltice-colmatări de rosturi și
fisuri;
f.) Stabilește consumurile necesare, atât fizic cât și valoric de materiale, echipamente și
utilaje, lubrifianți, combustibili, piese de schimb, în baza programului de întreținere stabilit;
g.) Ține evidența serviciilor prestate/lucrărilor executate pe drumurile județene, în baza
sumelor alocate și aprobate pentru anul bugetar în curs;
h.) Ține evidența carburanților consumați și întocmește zilnic foaia de parcurs;
i.) Întreține și utilizează corespunzător utilajele, mașinile, aparatura, uneltele,
echipamentele, substanțele periculoase, după caz;
j.) Asigură parcarea utilajelor și autovehiculelor la locul stabilit prin foaia de parcurs,
respectând regulile de parcare.
8.2. Serviciul administrarea domeniului public și privat
Art. 59.
(1) Serviciul administrarea domeniului public și privat asigură gestionarea bunurilor din
domeniul public și privat al județului.
(2) Serviciul administrarea domeniului public și privat este structura funcțională din
cadrul aparatului de specialitate, subordonată direct directorului executiv al Direcţiei
gestionarea patrimoniului și este condusă de un şef serviciu - funcţionar public.
(3) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia vor fi delegate unui
funcţionar public din cadrul serviciului.

(4) Serviciul Administrarea domeniului public și privat îndeplineşte următoarele atribuţii
principale:
a.) Întocmește și actualizează baza de date a bunurilor imobile aflate în proprietatea
Județului Alba și/sau administrarea Consiliului Județean Alba;
b.) Ţine evidenţa, asigură inventarierea anuală și atestă inventarul bunurilor imobile din
domeniului public/privat al Județului Alba;
c.) Asigură actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile din domeniului
public/privat al Județului Alba;
d.) Asigură respectarea procedurilor legale privind transmiterea/cuprinderea unor bunuri
din/în domeniul public al Judeţului Alba în/din domeniul public al altor unităţi administrativ–
teritoriale sau în/din domeniul public al statului;
e.) Realizează, în colaborare cu alte compartimente activităţile aferente înscrierii în cartea
funciară și publicității imobiliare a bunurilor imobile din domeniul public şi privat al Judeţului
Alba;
f.) Întocmește și depune anual declaraţiile de impunere pentru clădirile și terenurile din
patrimoniul public şi privat al Judeţului Alba;
g.) Urmăreşte depunerea declaraţiilor de impunere de către instituţiile publice subordonate
care au în administrare, concesionare, închiriere clădiri şi terenuri din domeniul public ori privat
al Judeţului Alba;
h.) Asigură inițierea și implementarea procedurilor legale privind aprobarea proceselor
verbale de vecinătate a imobilelor care se învecinează cu imobilele aparţinând patrimoniului
Judeţului Alba;
i.) Asigură inițierea și implementarea procedurilor legale privind exercitarea/
neexercitarea dreptului de preemţiune asupra unor imobile monumente istorice;
j.) Asigură inițierea și implementarea procedurilor legale privind trecerea unor bunuri
imobile din domeniul public în domeniul privat al județului Alba, conform prevederilor legale;
k.) Asigură inițierea și implementarea procedurilor legale privind aprobarea
documentațiilor cadastrale a unor imobile din domeniul public/privat al județului Alba;
l.) Propune emiterea acordului Consiliului Județean Alba pentru executarea unor lucrări
de modernizare și reparații la unele imobile aflate în domeniul public/privat al județului Alba și
date în administrare;
m.) Asigură inițierea și implementarea procedurilor legale privind aprobarea închirierii
prin licitație publică a unor imobile aflate în domeniul public/privat al județului Alba și date în
administrare;
n.) Asigură inițierea și implementarea procedurilor legale privind aprobarea concesionării
prin licitație publică a unor imobile aflate în domeniul public/privat al județului Alba și
administrarea Consiliului județean Alba;
o.) Asigură inițierea și implementarea procedurilor legale privind aprobarea vânzării prin
licitație publică a unor imobile aflate în domeniul privat al județului Alba;
p.) Asigură inițierea și implementarea procedurilor legale privind aprobarea
constituirii/retragerii dreptului de administrare/comodat asupra unor imobile aflate în domeniul
public/privat al județului Alba;
q.) Întocmeşte și asigură încheierea, modificarea, respectarea sau rezilierea după caz, a
contractelor de administrare/comodat/închiriere/concesionare a bunurilor imobile aflate în
domeniul public şi privat al Judeţului Alba;
r.) Verifică în teren modul de îndeplinire a clauzelor contractuale pentru imobilele care
fac obiectul contractelor de administrare, comodat, închiriere sau concesionare, pentru imobilele
aflate în proprietatea Județului Alba și administrarea Consiliului Județean Alba;
s.) Verifică în teren și propune lucrări de întreţinere, reparaţii curente/capitale pentru
imobilele aflate în proprietatea Județului Alba și/sau administrarea Consiliului Județean Alba;
t.) Actualizează şi gestionează cărţile tehnice pentru imobilele aflate în proprietatea
Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba, altele decât drumurile judeţene;
u.) Urmăreşte şi răspunde de derularea contractelor de concesiune/închiriere/ comodat, a
convenţiilor sau altor acte încheiate de Judeţul Alba şi care se referă la bunurile imobile aflate în
domeniul public şi privat al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba;
v.) Întreprinde demersurile legale în vederea încheierii contractelor de vânzare pentru
imobilele aflate în domeniul privat al Judeţului Alba;
w.) Supune aprobării documentațiile de înstrăinare a bunurilor din domeniul privat al

Județului Alba, realizarea de schimburi;
x.) Supune aprobării documentațiile de dezlipire a imobilelor aflate în stare de
indiviziune, precum și a celorlalte operațiuni privind regimul de publicitate imobiliară;
y.) Prelucrează datele topografice măsurate în teren sau din alte surse, în baza cărora
elaborează planuri topografice aferente imobilelor, aflate în proprietatea Județului Alba și/sau
administrarea Consiliului Județean Alba;
z.) Efectuează masurători topografice pentru verificarea execuției lucrărilor de investiţii
la imobilele aflate în proprietatea Județului Alba și/sau administrarea Consiliului Județean Alba;
aa.) Asigură/participă la predarea-preluarea bunurilor din şi în patrimoniul public şi/sau
privat al Judeţului Alba;
bb.) Asigură/participă la acţiuni de recepţie şi casare a unor bunuri din domeniul public
şi/sau privat al Judeţului Alba;
cc.) Participă împreună cu reprezentanţii desemnaţi (Inspectoratul de Protecţie Civilă,
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, Administraţia Naţională Apele Române - Administraţia
Bazinală de Apă Mureș, etc.) la deplasări în teren în vederea constatării pagubelor produse de
calamităţi naturale, în vederea evaluării fizice şi valorice a pagubelor pentru bunurile din
domeniul public şi/sau privat al Judeţului Alba;
dd.) Asigură elaborarea, actualizarea și revizuirea procedurilor operaţionale elaborate.
9. DIRECȚIA AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM
Art. 60.
(1) Direcţia amenajarea teritoriului şi urbanism reprezintă autoritatea tehnică în
domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului din cadrul administraţiei publice judeţene.
(2) Direcţia amenajarea teritoriului şi urbanism este structura funcțională din cadrul
aparatului de specialitate, subordonată direct Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, în
coordonarea unui vicepreședinte nominalizat prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean
Alba și este condusă de un arhitect-şef - funcţie publică.
(3) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia vor fi delegate unui
funcţionar public din cadrul direcţiei
(4) Direcţia gestionarea patrimoniului are următoarea structură funcţională:
Compartimentul Amenajarea teritoriului, urbanism
Compartimentul Autorizare, disciplina in construcții, cadastru, GIS
9.1. Compartimentul Amenajarea teritoriului, urbanism
Art. 61.
(1) Compartimentul Amenajarea teritoriului, urbanism asigură îndeplinirea
atribuțiilor legale cu privire la gestionarea teritoriului prin emiterea certificatelor de urbanism,
a avizelor necesare emiterii certificatelor de urbanism din competenţa de emitere a primarilor
comunelor, oraşelor și municipiilor care nu au constituite structuri de specialitate, a avizelor
de oportunitate, avizelor arhitectului-șef, gestionarea documentațiilor de urbanism și
amenajarea teritoriului. Răspunde de punerea în executare a prevederilor legale în domeniul
amenajării teritoriului, urbanismului, gestiunii localităților și a patrimoniului construit;.
(2) Compartimentul Amenajarea teritoriului, urbanism este structura funcțională din
cadrul aparatului de specialitate, subordonată direct arhitectului şef.
(3) Compartimentul Amenajarea teritoriului, urbanism îndeplineşte următoarele atribuţii
principale:
a.) Asigură preluarea prevederilor cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului național,
regional şi zonal, precum şi a investițiilor prioritare de interes național, regional sau județean, în
cadrul documentațiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
b.) Asigură elaborarea Planului de amenajare a teritoriului judeţean şi a Planurilor zonale de
amenajare a teritoriului care sunt de interes judeţean, in corelare cu strategia de dezvoltare a
judeţului si le supune aprobării consiliului judeţean Alba;
c.) Coordonează activitatea autorităților publice locale în domeniul urbanismului și
amenajării teritoriului, acordă asistența tehnică de specialitate primarilor în vederea stabilirii
orientărilor generale privind dezvoltarea urbanistică a localităților;
d.) Propune asocierea, in conditiile legii, a judetului cu comunele si orasele interesate si
coordoneaza elaborarea Planurilor zonale de amenajare a teritoriului;

e.) Asigură pe bază de convenție, pentru UAT - urile care nu au personal de specialitate
în domeniu, suportul tehnic de specialitate pentru îndeplinirea atribuțiilor ce le revin conform
legii în domeniul specific de activitate sau aflate în responsabilitatea arhitectului-șef;
f. )Avizează documentaţiile de urbanism şi amenajare a teritoriului aparţinând unităţilor
administrativ-teritoriale din componenţa judeţului, conform prevederilor legale;
g.) Asigură constituirea, secretariatul, respectiv organizarea și funcţionarea Comisiei
tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism, constituită la nivelul județului;
h.) Convoacă și asigură dezbaterea lucrărilor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului
și urbanism;
i.) Răspunde şi redactează avizul arhitectului șef pe baza fundamentării din punct de
vedere tehnic a Comisiei tehnice județene de amenajare a teritoriului și urbanism și în baza
avizelor emise anterior pentru documentațiile de urbanism și amenajarea teritoriului;
j.) Răspunde şi verifică documentațiile de urbanism, amenajare a teritoriului ce urmează a
fi supuse avizării sau aprobării potrivit competențelor legale;
k.) Redactează, eliberează şi răspunde de avizele de oportunitate necesare elaborării
Planurilor Urbanistice Zonale pentru U.A.T.-urile din județul Alba care nu dispun de structuri de
specialitate;
l.) Informează și consultă publicul cu privire la elaborarea planurilor de amenajare a
teritoriului a caror aprobare revine Consiliului judetean Alba, conform reglementărilor legale în
vigoare;
m.) Asigură derularea la nivel județean a Programului de finanțare a elaborării
Planurilor Urbanistice Generale şi a Regulamentelor Locale de Urbanism implementat de
către ministerul de resort, întocmește pe baza solicitărilor consiliilor locale lista cu prioritățile
privind elaborarea Planurilor Urbanistice Generale și Regulamentelor Locale de Urbanism în
vederea accesării de fonduri pentru finanțare;
n.) Transmite periodic situaţiile cu privire la evidența şi actualizarea documentațiilor de
amenajare a teritoriului şi urbanism, conform reglementărilor legale în vigoare;
o.) Urmărește obținerea avizelor necesare pentru documentațiile proprii de urbanism și
amenajarea teritoriului si le supune aprobarii Consiliului Judetean Alba, in baza referatului
arhitectului sef;
p.) Gestionează documentațiile tehnice de urbanism și amenajarea teritoriului realizate
din fonduri proprii, precum și cele supuse avizării în Comisia tehnică județeană de amenajare a
teritoriului și urbanism;
q.) Elaboreaza ghiduri si indrumare privind bunele practici si legislatia in vigoare din
domeniul urbanismului a amenajarii teritoriului si protectiei patrimoniului construit, pentru
cetateni si autoritatile administratiei publice locale;
r.) Culege și stocheaza si prelucreaza date privind gestiunea teritoriului administrativ al
judetului Alba necesare intocmirii strategiilor de dezvoltare;
s.) Avizează proiectele de investiții publice din punctul de vedere al conformității cu
documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism legal aprobate
ș.) Controlează aplicarea prevederilor legale si a reglementarilor cuprinse in
documentaţiile de urbanism si amenajare a teritoriului aprobate referitoare la Zone construite
protejate şi a zonelor de proţectie a monumentelor istorice in sensul respectării acestora de către
primarii, consiliile locale, instituţii, agenţi economici, persoane fizice.
t.) Urmăreşte identificarea si protejarea peisajelor culturale in cadrul documentaţiilor de
urbanism si amenajare a teritoriului precum si a planurilor programelor si proiectelor
publice/private aflate in competenta de avizare/aprobare/autorizare a consiliului judeţean;
In domeniul urbanismului:
ţ.) Asigură îndrumare de specialitate solicitanților cererilor pentru eliberarea certificatelor
de urbanism;
u.) Analizează cererile și verifică documentațiile tehnice necesare eliberării certificatelor
de urbanism care intră în competența de emitere a președintelui Consiliului Judeţean Alba si
intocmeste corespondenta specifica in vederea completarii documentatiilor tehnice;
v.) Intocmește, eliberează şi răspunde de certificatele de urbanism care intră în
competența de emitere a președintelui Consiliului Judeţean Alba pentru documentațiile tehnice
analizate;
w.) Analizează cererile și verifică documentațiile tehnice necesare pentru eliberarea
avizelor structurii de specialitate, solicitate de catre primarii comunelor pentru emiterea

certificatelor de urbanism care intră în competența de emitere a primarilor comunelor, potrivit
prevederilor legale;
x.) Intocmește, eliberează avizele structurii de specialitate, solicitate de către primarii
comunelor pentru eliberarea certificatelor de urbanism care intră în competența de emitere a
acestora, potrivit prevederilor legale;
y) Tine evidența la zi a certificatelor de urbanism eliberate, precum și a avizelor structurii
de specialitate ;
z.) Intocmește lunar lista certificatelor de urbanism emise în luna precedentă și o afișează
pe pagina de internet a instituţiei;
aa.) Asigură caracterul public al activității de eliberare a certificatelor de urbanism, după
un program zilnic;
bb.) Răspunde şi asigură aplicarea prevederilor legale privind calcularea taxelor stabilite
pentru eliberarea certificatelor de urbanism și a avizelor structurii de specialitate;
cc.) Comunică în scris compartimentului buget situaţia taxelor încasate pentru emiterea
certificatelor de urbanism, pentru prelungirea termenelor de valabilitate ale certificatelor de
urbanism şi pentru emiterea avizelor structurii de specialitate;
dd.) Asigură organizarea si funcționarea unei comisii pentru coordonarea la nivelul
județului a implementării măsurilor necesare pentru identificarea și reglementarea urbanistica a
așezarilor informale și stabilirea condițiilor de viată a locuitorilor din așezările informale
9.2. Compartimentul Autorizare, disciplina in construcţii, cadastru, GIS
Art. 62.
(1) Compartimentul Autorizare, disciplina in construcţii, cadastru, GIS asigură
îndeplinirea atribuțiilor legale cu privire la emiterea autorizațiilor de construire /desființare,
a certificatelor de atestare a edificării/existenței construcțiilor, r espectarea disciplinei în
construcții, cadastru, realizarea î ntreţinerea si dezvoltarea d e baze de date si aplicaţii
informatice in sistem GIS.
(2) Compartimentul Autorizare, disciplina in construcţii, cadastru, GIS este structura
funcțională din cadrul aparatului de specialitate, subordonată direct arhitectului şef.
(3) Compartimentul Autorizare, disciplina in construcţii, cadastru, GIS îndeplineşte
următoarele atribuţii principale:
a.) Asigură îndrumare de specialitate solicitanților cererilor pentru eliberarea
autorizațiilor de construire/desființare, pe tot parcursul derulării activităţii;
b.) Analizează cererile, verifică și analizeaza documentațiile tehnice depuse pentru
eliberarea autorizațiilor de construire/desființare din competenta de emitere a Presedintelui
Consiliului Judeţean Alba si intocmeste corespondenta specifica in vederea completarii
documentatiilor tehnice;
c.) Întocmește, eliberează si răspunde d e autorizațiile de construire/desființare și a
certificatelor de atestare a edificării/existenței construcțiilor din competenta de emitere a
Presedintelui Consiliului Judeţean Alba;
d.) Asigură pe bază de convenție, pentru UAT-urile care nu au personal de
specialitate în domeniu, suportul tehnic de specialitate pentru îndeplinirea atribuțiilor ce le
revin conform legii în domeniul specific de activitate sau aflate în responsabilitatea arhitectuluișef;
e.) Analizează cererile și verifică documentațiile tehnice necesare pentru eliberarea
avizelor structurii de specialitate, solicitate de catre primarii comunelor care nu au încă
constituite structuri de specialitate pentru emiterea autorizațiilor de construire/desființare din
competenţa de emitere a acestora;
f.) Intocmește, eliberează avizele structurii de specialitate solicitate de către primarii
comunelor, pentru eliberarea autorizațiilor de construire/desființare care intră în competența de
emitere a acestora;
g.) Tine evidența la zi a autorizațiilor de construire/desființare eliberate si a avizelor
structurii de specialitate emise;
h.) Intocmește lunar lista autorizațiilor de construire/desființare emise în luna precedentă
și o afișează pe pagina de internet a instituţiei;
i.) Asigură caracterul public al activității de eliberare a autorizațiilor de
construire/desființare după un program zilnic;

j.) Răspunde şi asigură aplicarea prevederilor legale privind calcularea taxelor stabilite
pentru eliberarea autorizațiilor de construire/desființare și a avizelor structurii de specialitate;
k.) Comunică în scris compartimentului buget situaţia taxelor încasate pentru emiterea
autorizațiilor de construire/desființare, pentru prelungirea termenelor de valabilitate a acestora si
a avizelor structurii de specialitate eliberate;
l.) Răspunde şi urmărește termenele de valabilitate ale autorizațiilor de
construire/desființare, iar cu cel putin 15 zile înainte de expirarea valabilității înștiințează
beneficiarii autorizațiilor de construire pentru declararea valorii reale a lucrărilor în vederea
regularizării taxei de autorizare;
m.) Asigura regularizarea taxei de autorizare, la terminarea lucrarilor si eliberarea
certificatelor de atestare a edificarii/existentei constructiei;
n.) Asigură participarea unui reprezentat din partea Consiliului Judeţean Alba în
comisiile de recepție la terminarea lucrărilor autorizate de Președintele Consiliul Județean
Alba
o.) Transmite lunar la Direcţia Regională de Statistică Alba situaţia autorizaţiilor de
construire/desfiinţare eliberate de Preşedintele Consiliului Judeţean Alba până la data de 10 a
fiecărei luni, pentru perioada anterioară;
p.) Urmărește şi răspunde de respectarea disciplinei în domeniul autorizării executării
lucrărilor de construcții pe teritoriul administrativ al județului Alba, precum și respectarea
disciplinei în urbanism și amenajarea teritoriului legat de procesul de autorizare a construcțiilor
și asigura informarea permanenta privind disciplina in domeniu și luarea masurilor care se impun;
q.) În funcţie de încălcarea prevederilor legale, încheie procese verbale de constatare
a contravenţiilor/note de constatare;
r.) Răspunde, verifică și recepționează documentațiile topografice aferente terenurilor
aflate în patrimoniul societăților comerciale cu capital de stat la data înființării acestora, în
vederea eliberării certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului, conform
prevederilor H.G. nr. 834/1991 și fundamentează proiectele de hotărâre;
s.) Realizeaza cercetarea prealabila in scopul declararii utilitatii publice pentru lucrarile
de interes local, in vederea realizarii expropierii pentru cauza de utlitate publica;
t.) Intocmește pe baza solicitărilor consiliilor locale lista cu prioritățile privind lucrările
de cadastru de specialitate imobiliar-edilitar în vederea accesării de fonduri pentru finanțare;
u.) Constituie și dezvolta baze de date în domeniul amenajarii teritoriului, a urbanismului
si a autorizarii lucrarilor de constructii, a investitiilor;
v.) Asigura implementarea sistemului informational specific domeniului urbanismului si
amenajarii teritoriului, imobiliar-edilitar si bancilor de date urbane precum si gestionarea
acestuia;
w.) Organizează în cadrul structurii de specialitate Comisia de acord unic, în vederea
obținerii contra cost, în condițiile legii, la cererea solicitantului, a avizelor și acordurilor necesare
autorizării executarii lucrarilor de construire/desființare, însoțita de documentațiile tehnice de
avizare specifice în format electronic
10. SERVICIUL INVESTIȚII, DEZVOLTARE, PROMOVARE PATRIMONIALĂ
ȘI MANAGEMENTUL UNITĂȚILOR DE CULTURĂ
Art. 63.
(1) Serviciul investiţii, dezvoltare, promovare patrimonială şi managementul unităţilor de
cultură este structura specialitate şi autoritate în domeniu care asigură managementul proiectelor
de investiţii – construcții civile și edilitare, coordonează şi monitorizează activităţile legate de
implementarea proiectelor de infrastructură civilă și edilitară, recepţionează şi stabileşte valoarea
finală a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente, finanțate integral sau parțial din bugetul
județului Alba și implementează programe/ proiecte/ activități/ acțiuni privind valorificarea
patrimoniului material și imaterial al județului Alba și promovarea acestuia.
(2) Serviciul investiţii, dezvoltare, promovare patrimonială şi managementul unităţilor de
cultură este structura funcțională din cadrul aparatului de specialitate, subordonată direct
Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, în coordonarea administratorului public și este condusă
de un şef serviciu - funcţie publică.
(3) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia vor fi delegate unui
funcţionar public din cadrul serviciului.

(4) Serviciul investiţii, dezvoltare, promovare patrimonială şi managementul unităţilor de
cultură are următoarea structură funcţională:
Compartimentului investiții
Compartimentului dezvoltare și promovare patrimonială, managementul
instituţiilor de cultură.
10.1. Compartimentul investiții
Art. 64.
(1) Compartimentul investiții asigură îndeplinirea atribuțiilor legale cu privire la
elaborarea/ implementarea politicilor, strategiilor şi procedurilor unitare în domeniul investițiilor
publice-civile și edilitare; îndrumă, controlează activităţile pe linie de planificare investiţională,
respectiv reglementările de aplicare a componentelor sistemului calităţii în construcţii.
(2) Compartimentul investiții este structura funcțională din cadrul aparatului de
specialitate, subordonată direct şefului de serviciu al Serviciul investiţii, dezvoltare, promovare
patrimonială şi managementul unităţilor de cultură.
(3) Compartimentul investiții are următoarele atribuţii principale:
a.) Elaborarea/ implementarea de strategii, programe, proiecte în domeniul lucrărilor
publice-construcții civile și edilitare de pe teritoriul judeţului prin:
• stabilirea, elaborarea şi structurarea direcţiilor de acţiune privind politicile investiţionale,
pentru o utilizare optimă a resurselor financiare alocate cheltuielilor de capital;
• elaborarea de programe pe termen scurt şi mediu, în domeniul lucrărilor publice–
construcții civile și edilitare potrivit strategiei de dezvoltare a județului și/sau strategiile
sectoriale;
• coordonarea, controlul şi monitorizarea activității de programare investiţională;
• elaborarea de fişe de proiect privind cheltuielile de capital cuprinse în Programul de
investiţii publice, aferente acţiunilor finanţate din bugetul județului Alba, bugetul de stat, fonduri
rambursabile/nerambursabile.
b.) Centralizarea propunerilor de investiţii publice ale ordonatorilor de credite – Muzeul
Național al Unirii Alba Iulia, Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, Centrul de Cultură
„Augustin Bena” Alba, Biblioteca județeană „Lucian Blaga” Alba, structurându-le pe domenii de
activitate, obiective şi termene de punere în funcţiune.
c.) Verificarea îndeplinirii condiţiilor legale pentru înscrierea în listele de investiţii a
lucrărilor publice promovate de către ordonatorii de credite de sub autoritatea Consiliului
Județean Alba – Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia,
Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, Biblioteca județeană „Lucian Blaga” Alba, conform
prevederilor legale.
d.) Participarea, împreună cu serviciile de specialitate, la elaborarea proiectului de buget
al Consiliului Județean Alba, fundamentând cheltuielile de capital aferente obiectivelor de
investiţii.
e.) Întocmirea listei obiectivelor de investiţii ce urmează a fi finanţate integral sau parţial
de la bugetul Consiliului Județean Alba.
f.) Asigurarea elaborării documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările la obiective/
proiecte de investiţii noi şi pentru lucrările de intervenţii la construcţii existente potrivit
prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru
al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, recepția acestora și elaborarea
documentațiilor necesare în vederea aprobării indicatorilor tehnico-economici.
g.) Urmărirea întocmirii actelor premergătoare realizării obiectivelor de investiții certificate de urbanism, avize, acorduri, autorizații de construire etc.; asigură urmărirea și
supravegherea lucrărilor de investiții prin servicii de dirigenție de șantier.
h.) Verificarea situațiilor de lucrări și pregătirea documentelor necesare decontării
lucrărilor și serviciilor aferente obiectivelor de investiții aflate în curs de execuție.
i.) Urmărirea realizărilor la lucrările de investiţii, finanţate prin Consiliului Județean
Alba, ţinând evidenţa cumulat valoric şi fizic în raport cu programele anuale.
j.) Fundamentarea și întocmirea, pe baza dispozițiilor de șantier emise de proiectant și a
legislației specifice, a actelor adiționale la contractele de lucrări și servicii aferente obiectivelor
de investiții aflate în curs de execuție.

k.) Organizarea și participarea la recepția la terminarea lucrărilor și la recepția finală la
expirarea perioadei de garanție, asigurând secretariatul comisiei de recepție; întocmește actele
prevăzute de lege și urmărește executarea lucrărilor de remediere stabilite de comisia de recepție.
l.) La obiectivele de investiții realizate în baza unor acorduri de asociere cu UAT-urile,
participă la achiziția serviciilor și lucrărilor, verifică concordanța situațiilor de lucrări cu oferta,
întocmește documentele necesare decontării certificatelor de plată, participă la recepția lucrărilor.
m.) Constituie baze de date în domeniul lucrărilor publice – construcții civile și edilitare.
n.) Monitorizează şi actualizează anual strategia județeană de dezvoltare a serviciilor
comunitare de utilități publice privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi
publice precum şi planurile de implementare aferente în cooperare cu autorităţile publice locale
în următoarele domenii:
• alimentare cu apă şi canalizare;
• salubrizarea localităţilor și gestiunea deșeurilor;
• transport local;
• iluminat public local;
• alimentare cu gaze naturale;
• servicii de telefonie.
o.) Urmăreşte semestrial modul de dezvoltare a serviciilor comunitare de utilităţi publice
prin actualizarea bazei de date existente la nivelul județului. Transmite consiliilor locale macheta
cuprinzând datele aferente serviciilor comunitare: număr populaţie, număr populaţie beneficiară
de servicii, existenţa contractelor de servicii încheiate de autorităţile locale cu operatorii
licenţiaţi, lucrări de dezvoltare propuse, în curs de execuţie, puse în funcţiune, probleme apărute
în prestarea serviciilor;
p.) Monitorizează stadiul derulării programelor în domeniul iluminatului public local, a
serviciilor de alimentare cu gaze naturale şi a serviciilor de telefonie fixă la nivelul
judeţului, prin constituirea şi actualizarea anuală a bazelor de date, prin consultarea
operatorilor licenţiaţi şi a autorităţilor locale;
q.) Pregăteşte, în colaborare cu operatorii serviciilor comunitare de utilităţi publice,
planurile de implementare a strategiei judeţene privind accelerarea dezvoltării serviciilor
comunitare de utilităţi publice şi le prezintă autorităţilor administraţiei publice judeţene spre
aprobare;
r.) La cerere, pregăteşte şi transmite către prefectură, situația serviciilor comunitare de
utilităţi publice.
s.) Asigură necesitățile compartimentului în domeniului de activitate în materie de
achiziții publice prin:
• răspunde, fundamentează şi elaborează necesităţile specifice domeniului de activitate în
vederea elaborării Strategiei de contractare şi al Programului anual al achiziţiilor publice şi le
transmite Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor;
• răspunde, fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, specificaţiile
tehnice/caietele de sarcini, după caz; le transmite Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea
implementării contractelor şi stabilesc, împreună cu acesta, criteriile de calificare, selecţie şi
atribuire, respectând legislaţia în vigoare;
• participă şi răspunde împreună cu Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea
implementării contractelor de derularea procedurilor de atribuire, de achiziţiile de produse,
servicii sau lucrări/ achiziţiile directe pentru necesităţile domeniului de activitate al biroului
potrivit legislaţiei în vigoare şi participă în comisiile de evaluare desemnate de preşedintele
consiliului judeţean;
• urmăreşte şi răspunde de derularea contractelor de achiziţie/ acordurilor cadru/
contractelor subsecvente/ contractelor de concesiune/ de muncă/ management etc. iniţiate.
10.2. Compartimentului dezvoltare promovare patrimonială și managementul
instituţiilor de cultură
Art. 65.
(1) Compartimentului dezvoltare promovare patrimonială și managementul instituţiilor
de cultură asigură îndeplinirea atribuțiilor legale cu privire la implementarea politicilor,
strategiilor şi procedurilor unitare de punere în valoare și dezvoltare a patrimoniului material și
imaterial al județului Alba prin programe/ proiecte/ activități/ acțiuni cu scopul valorificării,
promovării acestuia, managementul instituțiilor de cultură potrivit prevederilor O.U.G.

nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi
completările ulterioare. Obiectivele specifice ale compartimentului sunt: punerea în valoare din
punct de vedere social, istoric și cultural a unor imobile din domeniul public și privat al județului
Alba; realizarea de alte cheltuieli de investiții în domeniul social, cultural, sportiv și turistic;
identificarea, punerea în valoare, transmiterea și revitalizarea elementelor patrimoniului cultural
imaterial și material; crearea unor rețele/ asocieri/ parteneriate cu administrații publice, instituții,
ONG etc. pentru valorificarea unor imobile din domeniul public și privat al unităților
administrativ teritoriale, realizarea de alte cheltuieli de investiții în domeniul social, cultural,
sportiv și turistic; valorificarea, transmiterea și revitalizarea elementelor patrimoniului cultural
imaterial și material respectiv promovarea patrimoniului material și imaterial a moștenirilor
cultural - istorice la nivel național și internațional.
(2) Compartimentului dezvoltare și promovare patrimonială, managementul instituţiilor
de cultură este structura funcțională din cadrul aparatului de specialitate, subordonată direct
şefului de serviciu al Serviciul investiţii, dezvoltare, promovare patrimonială şi managementul
unităţilor de cultură.
(3) Compartimentului dezvoltare și promovare patrimonială, managementul instituţiilor
de cultură are următoarele atribuţii principale:
a.) Punerea în valoare din punct de vedere social, istoric, cultural și turistic a unor imobile
prin:
• stabilirea direcțiilor de acțiune privind dezvoltarea și valorificarea imobilelor/ obiectivelor
de investiție de interes patrimonial, social și cultural potrivit strategiei de dezvoltare a județului și/
sau strategiilor sectoriale;
• elaborarea de programe pe termen scurt şi mediu, privind dezvoltarea și valorificarea
imobilelor/ obiectivelor de investiție de interes patrimonial, social și cultural potrivit strategiei de
dezvoltare a județului și/ sau strategiilor sectoriale;
• elaborarea de fişe de proiect privind cheltuielile aferente acţiunilor de punere în valoare,
finanţate din bugetul Județului Alba, bugetul de stat, fonduri rambursabile/ nerambursabile;
• coordonarea, controlul şi monitorizarea activității de funcționalizare și/ sau punerea în
valoare din punct de vedere social, istoric, cultural și turistic a imobilelor și obiectivelor de
investiții din cadrul programelor privind dezvoltarea și valorificarea obiectivele de interes
patrimonial, social și cultural.
b.) Identificarea, punerea în valoare, transmiterea și revitalizarea elementelor patrimoniului
cultural imaterial și material prin:
• stabilirea direcțiilor de acțiune privind identificarea, documentarea, cercetarea, protejarea,
conservarea, promovarea, punerea în valoare, transmiterea și revitalizarea elementelor
patrimoniului cultural imaterial și material în conformitate cu strategia de dezvoltare a județului
și/ sau strategiile sectoriale;
• elaborarea de programe pe termen scurt şi mediu, privind punerea în valoare, transmiterea
și revitalizarea elementelor patrimoniului cultural imaterial și material potrivit strategiei de
dezvoltare a județului și/ sau strategiilor sectoriale;
• elaborarea de fişe de proiect privind cheltuielile aferente acţiunilor de punere în valoare
transmiterea și revitalizarea elementelor patrimoniului cultural imaterial și material, finanţate din
bugetul Județului Alba, bugetul de stat, fonduri rambursabile/ nerambursabile;
• participarea, împreună cu serviciile de specialitate, la elaborarea bugetului Consiliului
județean Alba cât și la ordonatorii de credite de sub autoritatea Consiliului Județean Alba –
Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, Centrul de
Cultură „Augustin Bena” Alba, Biblioteca județeană „Lucian Blaga” Alba, fundamentând
cheltuielile aferente acţiunilor de punere în valoare transmiterea și revitalizarea elementelor
patrimoniului cultural imaterial și material;
• coordonarea, controlul şi monitorizarea activității de identificare, documentare, cercetare,
protejare, conservare, promovare, punere în valoare, transmitere și revitalizare elementelor
patrimoniului cultural imaterial și material atât la nivelul instituției cât și la ordonatorii de credite
de sub autoritatea Consiliului Județean Alba – Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Teatrul de
Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, Biblioteca județeană
„Lucian Blaga” Alba;
• constituirea şi actualizarea Listei Reprezentative a Patrimoniului Cultural Imaterial al
județului Alba;
• constituirea şi actualizarea bazei de date la nivel judeţean, în domeniul de competenţă, în

colaborare cu ordonatorii de credite de sub autoritatea Consiliului Județean Alba – Muzeul
Național al Unirii Alba Iulia, Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, Centrul de Cultură
„Augustin Bena” Alba, Biblioteca județeană „Lucian Blaga” Alba.
c.) Crearea unei rețele/ asocieri/ parteneriate prin:
• propunerea/ inițierea de parteneriate/ asocieri și colaborarea cu instituţiile subordonate
Consiliului Județean Alba (Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Centrul de Cultură „Augustin
Bena” Alba, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba
Iulia), administrații publice locale și centrale, organizaţii non-guvernamentale implicate în
punerea în valoare a potențialului social, cultural și sportiv a patrimoniului material și imaterial și
a moștenirilor istorice și culturale;
• elaborarea de acorduri de asociere/ parteneriate cu administrații publice, instituții, ONG
etc.;
• coordonarea, controlul şi monitorizarea acordurilor de asociere/ parteneriatelor în
conformitate cu legislația în vigoare și prevederile contractuale;
• coordonarea desfășurării în mod unitar, la nivel județean, a manifestărilor, acțiunilor și
proiectelor instituţiilor subordonate Consiliului Județean Alba (Muzeul Național al Unirii Alba
Iulia, Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba,
Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia)
• întocmirea Platformei-program Alba – Patrimoniu/ Culturală.
d.) Promovarea patrimoniului material și imaterial a moștenirilor cultural-istorice la nivel
național și internațional:
• administrează Platforma-program a evenimentelor, a manifestărilor, acțiunilor și
proiectelor instituţiilor subordonate Consiliului Județean Alba (Muzeul Național al Unirii Alba
Iulia, Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba,
Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia) respectiv programul evenimentelor dedicate sărbătoririi
centenarului Încoronării în Județul Alba;
• întocmește planul de promovare aferent Platformei-program Alba – Patrimoniu/ Culturală;
• fundamentează necesarul de resurse financiare pentru implementarea planului de
promovare aferent Platformei-program Alba – Patrimoniu/ Culturală;
• elaborează/ contractează documente, rapoarte, sinteze, programe, strategii, studii de piață,
planul de marketing, planul de comunicare, necesare implementării Programului de evenimente a
manifestărilor, acțiunilor și proiectelor instituţiilor subordonate Consiliului Județean Alba
(Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, Biblioteca
Județeană „Lucian Blaga” Alba, Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia) respectiv programul
evenimentelor dedicate sărbătoririi centenarului Încoronării în Județul Alba;
• fundamentează/ stabileşte/ instituie măsurile de comunicare publică şi identitate vizuală
pentru acţiunile şi manifestările privind implementarea a Programului de evenimente a
manifestărilor, acțiunilor și proiectelor instituţiilor subordonate Consiliului Județean Alba
(Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, Biblioteca
Județeană „Lucian Blaga” Alba, Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia) respectiv programul
evenimentelor dedicate sărbătoririi centenarului Încoronării în Județul Alba;
• concepe/ contractează/ realizează materialele de promovare ale Programului de
evenimente a manifestărilor, acțiunilor și proiectelor instituţiilor subordonate Consiliului Județean
Alba (Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, Biblioteca
Județeană „Lucian Blaga” Alba, Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia) respectiv programul
evenimentelor dedicate sărbătoririi centenarului Încoronării în Județul Alba;
• desfășoară activități pentru punerea în valoare a potențialului cultural-istoric în contextul
Programului a evenimentelor, a manifestărilor, acțiunilor și proiectelor instituţiilor subordonate
Consiliului Județean Alba (Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Centrul de Cultură „Augustin
Bena” Alba, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia
respectiv programul evenimentelor dedicate sărbătoririi centenarului Încoronării în Județul Alba
prin organizarea și derularea de proiecte de campanii publicitare care să includă mass-media
(presa scrisă și audio-vizual), conferințe de presă etc.;
• organizează/ coordonează/ promovează/ implementează evenimente/ manifestări pentru
punerea în valoare a Programului de evenimente a manifestărilor, acțiunilor și proiectelor
instituţiilor subordonate Consiliului Județean Alba (Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Centrul
de Cultură „Augustin Bena” Alba, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, Teatrul de Păpuși
„Prichindel” Alba Iulia respectiv programul evenimentelor dedicate sărbătoririi centenarului

Încoronării în Județul Alba.
e.) Participă la elaborarea/ implementarea de strategii, programe, proiecte în domeniul
cultural.
f.) Stabilește obiectivele instituțiilor publice de cultură subordonate consiliului județean și
elaborează caietele de obiective ale acestora, în colaborare cu compartimentele de specialitate
din cadrul consiliului județean.
g.) Avizează, împreună cu compartimentele de specialitate relevante din cadrul consiliului
județean, programele minimale ale instituțiilor publice de cultură.
h.) În domeniul susținerii culturii scrise asigură inițierea și implementarea procedurilor
legale privind atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă, din bugetul local al județului
Alba, în baza Legii nr. 186/2003 privind susținerea și promovarea culturii scrise, cu modificările
şi completările ulterioare.
i.) Întocmește Programul de control managerial al instituțiilor de cultură în vederea
evaluării managementului.
j.) Verifică îndeplinirea programelor minimale de către instituţiile publice de cultură, pe
baza situaţiilor/ rapoartelor elaborate de către acestea, cu sprijinul compartimentelor de
specialitate din cadrul consiliului județean.
k.) Ține evidenţa rapoartelor de activitate depuse de managerii în exerciţiu ai instituțiilor
publice de cultură, în vederea evaluării managementului.
l.) Urmărește derularea contractelor de management precum şi gestiunea documentelor
sesiunilor de concurs ale instituțiilor publice de cultură din subordinea consiliului județean.
m.) Analizează, propune și avizează regulamentele de organizare şi funcționare a
instituţiilor publice subordonate/ coordonate care funcționează potrivit prevederilor O.U.G. nr.
189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările şi completările
ulterioare.
n.) Elaborează regulamentele privind organizarea şi funcționarea comisiilor de concurs/
evaluare pentru instituţiile publice de cultură.
o.) Formulează propuneri privind constituirea comisiilor de specialitate (concurs/ evaluare
etc.), potrivit legii.
p.) Coordonează organizarea şi derularea concursurilor de proiecte de management şi a
evaluărilor managementului şi coordonează activitatea secretariatelor şi a comisiilor de concurs/
evaluare ale instituțiilor publice de cultură.
q.) Formulează propuneri privind reprezentarea Consiliului județean în consiliile
administrative/ științifice/ artistice, în alte comisii etc. ale instituţiilor publice de cultură aflate în
subordinea consiliului județean.
r.) Asigură împreună cu compartimentul de specialitate din cadrul consiliului județean,
gestionarea relațiilor contractuale de management prin redactarea de note privind întocmirea,
avizarea, semnarea/ adiționarea contractelor de management şi prin urmărirea executării acestora
în conformitate cu legislaţia aplicabilă şi cu clauzele contractuale.
s.) asigura respectarea reglementarilor si prevederilor legale privind protejarea
patrimoniului construit si implementarea Strategiei de protecție a monumentelor istorice 20182023, precum si gestionarea peisajelor culturale identificate in teritoriul administrativ al judeţului
Alba.
t.) Inventariază patrimoniul construit al județului Alba, înscris in LMI 2015 in vederea
realizării unei baza de date, la nivel judeţean, cu actualizare permanenta, colaborând in acest sens
cu deţinătorii de informaţii de specialitate (instituţii si organisme de specialitate, persoane fizice
acreditate);
u.) Monitorizează starea de conservare monumentelor istorice si a zonelor protejate si face
propuneri celor in drept, pentru cuprinderea in planurile anuale a lucrărilor care se impun
privind conservarea , protejarea, si punerea in valoare a acestora;
v.) Identifică imobilele cu valoare cultural-istorica si arhitecturala, susceptibile de a fi
înscrise in LMI si declanșează procedura de clasare a acestora;
w.) Identifică si defineşte peisajele culturale si propune masuri de protejare si valorificare a
acestora;
x.) Identifica oportunităţile de dezvoltare determinate de prezenta peisajelor culturale in
teritoriu, urmărind aspecte ecologice, culturale si economice;

y.) Identifica zonele cu valoare cultural-identitara si arhitecturala, delimitarea acestora in
vederea declarării acestora ca Zone construite protejate care necesita elaborarea unui regulament
care sa confere un regim de protecţie specific.
z.) Acorda consiliere, sprijină şi îndrumă administraţiile locale care nu au in aparatul
propriu posturi specializate pentru asigurarea protecţiei patrimoniului construit, precum si
cultelor religioase deţinătoare de monumente istorice, precum si eventualilor investitori interesaţi
in protejarea , punerea in valoare si valorificarea patrimoniului construit si a peisajului cultural;
aa.) In domeniul protejării patrimoniului construit, colaborează cu autorităţile și
instituţiile de profil, cu organismele și organizaţiile nonguvernamentale și persoane fizice
acreditate, pentru ducerea la îndeplinire a atribuţiilor ce revin consiliului judeţean în domeniul
protecţiei patrimoniului construit si pentru implementarea Strategiei de protecţie a monumentelor
istorice;
bb.) Iniţiază parteneriate/asocieri, colaborări cu instituţiile subordonate din domeniu,
administraţii publice locale si centrale, organizaţii nonguvernamentale implicate in protejarea si
valorificarea patrimoniului construit si a peisajului cultural;
cc.) Iniţiază programe si acţiuni pentru îmbunătăţirea continua a aspectului arhitecturalurbanistic, păstrarea specificului local si realizarea noilor construcţii în arhitectura specifică
locului;
dd.) Elaborează studii, strategii de conservare, protejare si valorificare a peisajelor
culturale, potrivit prevederilor legale, in colaborare cu instituţiile teritoriale implicate în
domeniu;
ee.) Inițiază campanii de comunicare cu scop educativ si de informare pentru
conştientizarea si responsabilizarea administraţiilor publice locale si a populaţiei cu privire la
necesitatea protejării patrimoniului construit si a peisajului cultural.
11. BIROUL RELAȚII INTERNAȚIONALE, DIASPORA, RELAȚII PUBLICE ȘI
COMUNICARE
Art. 66.
(1) Biroul relaţii internaţionale, diaspora, relaţii publice şi comunicare este structura de
specialitate care desfășoară o activitate obiectivă, destinată realizării politicilor de dezvoltare și
de promovare a județului pe plan extern și reprezentare a acestuia în diverse organisme
internaționale și asigură strategia de comunicare, informarea opiniei publice, prin intermediul
mass-media, și a canalelor de comunicare online și offline.
(2) Biroul relaţii internaţionale, diaspora, relaţii publice şi comunicare este structura
funcțională din cadrul aparatului de specialitate, subordonată direct Preşedintelui Consiliului
Judeţean Alba, în coordonarea administratorului public și este condusă de un şef birou - funcţie
publică.
(3) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia vor fi delegate unui
funcţionar public din cadrul biroului.
(4) Biroul relaţii internaţionale, diaspora, relaţii publice şi comunicare îndeplineşte
următoarele atribuţii principale:
Relații internaționale, diaspora
a.) Organizează, implementează politica privind relațiile externe ale județului Alba.
b.) Fundamentează, elaborează, implementează și monitorizează Planul de promovare/
comunicare a intereselor județului Alba în străinătate.
c.) Propune bugetul necesar Planului de promovare a intereselor județului Alba în
străinătate respectiv susţinerii diverselor programe de cooperări internaţionale, deplasări în
străinătate şi activităţi de promovare în plan extern.
d.) Fundamentează, elaborează, implementează și monitorizează Planul de promovare/
comunicare a intereselor județului Alba la nivelul diasporei românești.
e.) Asigură promovarea intereselor judeţului Alba, în străinătate, prin:
• identificarea posibilităţilor de parteneriat şi colaborare cu regiuni din străinătate şi
acţionează pentru extinderea cooperării dintre Consiliului Județean Alba şi autorităţi locale din
alte ţări. În acest sens, pregăteşte şi redactează documentaţia, în vederea cooperării sau asocierii
cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii
internaţionale a autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese
comune;

• identificarea proiectelor de promovare și dezvoltare a județului Alba la nivel internațional;
• participarea la diverse evenimente internaționale în interesul județului Alba;
• identificarea oportunității implicării consiliului Județean în programele organismelor și
organizațiilor Internaționale;
• asigurarea comunicării cu organismele și organizațiile internaționale din care județul Alba
face parte;
• asigurarea comunicării cu ambasadele României, din țările de interes ale județului Alba;
• administrarea Biroului Adunării Regiunilor Europene (ARE) de la Alba Iulia, asigurând
cooperarea cu Secretariatul General al ARE, cu membrii români ai acestei structuri şi desfăşurarea
unor acţiuni şi evenimente organizate de către ARE;
• asigurarea organizării schimburilor de experienţă cu delegaţii din ţară şi străinătate.
f.) Îndeplineşte activităţile de protocol necesare în vederea primirii unor delegaţii de
demnitari români sau străini, personal diplomatic acreditat în România, oameni de afaceri,
reprezentanţi ai instituţiilor şi autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale din străinătate
etc.
g.) Elaborează programul vizitelor în străinătate şi al întâlnirilor oficiale ale
reprezentanţilor Consiliului Judeţean Alba cu diferite delegaţii şi oficialităţi şi ia măsurile
necesare în vederea bunei desfăşurări a acestora.
h.) Asigură corespondenţa Consiliului Județean Alba cu organizaţii şi instituţii din
străinătate, precum şi traducerea acesteia.
i.) Asigură desfăşurarea în bune condiţii a convorbirilor cu reprezentanţii delegaţiilor
oficiale străine, asigurând traducerea obiectivă, corectă precum şi confidenţialitatea acestora.
j.) Întreprinde demersurile necesare în vederea traducerii materialelor primite de la
compartimentele Consiliului Judeţean Alba.
k.) Informează preşedintele cu privire la evenimentele externe la care este invitat
Consiliului Județean Alba.
l.) Transmite spre avizare ministerelor de resort proiectele/ acordurile/ convenţiile de
cooperare dintre consiliul judeţean şi autorităţi locale din alte ţări şi, ulterior aprobării în plenul
Consiliului Judeţean precum şi de către autoritatea locală străină, acţionează pentru punerea în
practică a prevederilor din acordurile încheiate.
m.) Asigură conținut relevant pentru portalurile de informare și/ sau promovare a
Consiliului Județean respectiv județului Alba.
n.) Creează/ administrează baza de date în domeniul de activitate
Relații publice și comunicare
o.) Creează şi evaluează imaginea publică a județului şi elaborează recomandările în
consecință; elaborează și monitorizează implementarea strategiei de comunicare în cadrul
consiliului județean și instituțiilor subordonate.
p.) Inițiază, implementează și monitorizează planul de comunicare/ promovare a Județului
Alba, a activității Consiliului Județean Alba și a instituțiilor subordonate.
q.) Asigură administrarea site-ului www.cjalba.ro
r.) Informează cabinetul președintelui cu privire la articolele apărute în presa scrisă/ online
legate de activitatea Consiliului județean, instituțiile subordonate şi în legătură cu alte subiecte
care privesc domeniul de activitate al acestei instituţii.
s.) Asigură activitatea de informare a opiniei publice, prin intermediul mass-media cu
privire la activitatea Consiliului județean, prin:
• redactarea și transmiterea comunicatelor şi informărilor de presă;
• organizarea unor campanii de presă, pentru a face cunoscute publicului activitățile
desfășurate în cadrul consiliului județean, în cazul în care se dispune de către conducere asigură
comunicarea cu reprezentanții mass-media și administrează relațiile stabilite cu aceasta în scopul
identificării cerințelor, preocupărilor și poziției acesteia referitor la programele și activitățile
consiliului;
• intermediază interviurile reprezentanţilor consiliului județean;
• organizează conferințe de presă şi întâlniri cu presa;
• elaborează mapele de presă în cadrul conferințelor de presă, care să cuprindă materiale
informative referitoare la subiectele abordate;
• realizează activitatea de acreditare a ziariștilor și a reprezentanţilor mijloacelor de
informare în masă, precum și informarea în timp util şi accesul ziariștilor la activitățile şi acțiunile
de interes public organizate de Consiliul Județean și instituțiile subordonate;

• elaborează şi actualizează ori de câte ori este nevoie, baza de date mass-media;
• asigură în mod periodic sau de fiecare dată când activitățile instituției prezintă un interes
public imediat, difuzarea de comunicate, informări de presă, organizarea de conferințe de presă,
interviuri sau briefing-uri;
• colaborează cu compartimentul de specialitate din cadrul consiliului în vederea publicării
pe pagina web a consiliului a comunicatelor și informărilor de presă;
• menține permanent legătura cu conducătorii structurilor din cadrul Consiliului Județean în
scopul satisfacerii cu prioritate a solicitărilor de informaţii ale reprezentanţilor mass-media.
t.) Asigură realizarea, dezvoltarea, administrarea și mentenanța portalurilor de informare
și/ sau promovare a Consiliului Județean respectiv județului Alba împreună cu compartimentele
din cadrul acestuia si instituțiile subordonate.
u.) Asigură realizarea și inițiază achiziția de conținut pentru portalurile de informare și/ sau
promovare, instrumente și canale de comunicare specifice, în limba română și/ sau limbile de
circulație internațională.
v.) Gestionează activitatea de relații publice a Consiliului Județean și instituțiilor
subordonate pe conturile de socializare, prin crearea planurilor editoriale, crearea și diseminarea
conținutului, în domeniile specifice de activitate a Consiliului Județean și instituțiilor
subordonate.
12. BIROUL TURISM
Art. 67.
(1) Biroul turism are ca scop principal asigurarea cadrului strategic de dezvoltare a
turismului, a formelor și destinațiilor turistice, promovarea turistică a judeţului Alba în țară și
străinătate.
(2) Biroul turism este structura funcțională din cadrul aparatului de specialitate,
subordonată direct Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, în coordonarea administratorului
public și este condusă de un şef birou - funcţie publică.
(3) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia vor fi delegate unui
funcţionar public din cadrul biroului.
(4) Biroul turism îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
Strategii, investiții, forme și destinații turistice
a.) Inițiază, fundamentează, elaborează, implementează şi monitorizează documente de
strategie sectorială pentru dezvoltarea turismului în județul Alba.
b.) Analizează și corelează, strategia de dezvoltare a turismului în județul Alba, cu
strategiile naționale/ locale existente în alte domenii sectoriale, care pot avea implicaţii în turism
(cultură, agricultură, mediu, dezvoltare teritorială, urbanism, transport etc.), participă alături de
celelalte structuri de specialitate ale Consiliului Județean la actualizarea Planului de Amenajare
al Teritoriului Județean, Secțiunea a VIII-a – Zone cu resurse turistice.
c.) Elaborează rapoarte, sinteze, analize privind dezvoltarea turismului la nivel județului
şi/ sau la nivel de destinaţie turistică.
d.) Inițiază demersuri necesare pentru realizarea procedurilor în vederea obținerii
avizului de mediu pentru strategii/ programe/ proiecte/ planuri.
e.) Elaborează, fundamentează, implementează, monitorizează şi evaluează Programul
multianual de dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi a produselor turistice din județul Alba.
f.) Fundamentează necesarul de resurse financiare pentru implementarea Programul
multianual de dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi a produselor turistice din județul Alba.
g.) Sprijină autoritățile publice locale în întocmirea documentaţiilor tehnico-economice
privind atestarea staţiunilor turistice.
h.) Monitorizează şi realizează demersurile, în comun cu Ministerul Sănătăţii şi Institutul
de Balneologie, necesare evaluării factorilor naturali de cură din stațiunile turistice pentru a fi
declarate stațiuni balneare și/ sau balneoclimatice.
i.) Monitorizează planurile de management al Parcului Național Apuseni și a Siturilor
Natura 2000 din județul Alba, în conformitate cu direcțiile strategice de dezvoltare a turismului.
j.) Colaborează cu administratorii ariilor naturale protejate în vederea creșterii circulației
turistice.
k.) Dezvoltă, întreține rețeaua de trasee turistice marcate din județul Alba.

l.) Inițiază dezvoltarea de parteneriate cu instituții, SALVAMONT, administrații publice
locale, ONG etc. pentru crearea reţelei de trasee turistice marcate în ariile natural protejate din
județul Alba, a dezvoltării unor trasee locale, naționale Transcarpatice și a rutelor pedestre
europene, pe teritoriul județului Alba.
m.) Participă la dezvoltarea de programe/ proiecte/ acțiuni privind: turismul în ariile
naturale protejate; Rețeaua rutelor pedestre pe teritoriul României în colaborare cu Asociaţia
Europeană a Rutelor Pedestre (E.R.A.), Asociaţia Carpatină Ardeleană a Turiștilor (membră cu
drepturi depline E.R.A.), Societatea Carpatină Ardeleană, Regia Națională a Pădurilor Romsilva, Asociaţia Națională a Salvatorilor Montani din România - Salvamont, în vederea
stabilirii rutelor europene pedestre pe teritoriul județului.
n.) Participă la dezvoltarea de programe/proiecte/acțiuni privind turismul de iarnă în
colaborare cu instituții, SALVAMONT, administrații publice locale, ONG, asociații, în vederea
creării/dezvoltări de domenii schiabile pe teritoriul județului.
o.) Participă în comisiile special constituite la omologarea pârtiilor de schi conform
prevederilor H.G.263/2001 privind amenajarea, omologarea, întreţinerea şi exploatarea pârtiilor
şi traseelor de schi pentru agrement (art.4, alin.1)
p.) Participă la dezvoltarea de proiecte privind turismul cultural în Alba cu serviciile
specializate ale Consiliului Județean, instituții culturale subordonate Consiliului Județean,
autorități publice locale, instituții publice centrale, Ministerul Culturii și Identității Naționale.
q.) Inițiază proiecte de dezvoltare a turismului, în vederea promovării lor prin Programul
anual de dezvoltare a turismului conform Master planului investițiilor în turism, a legislației,
normelor, procedurilor, regulamentelor aprobate.
r.) Participă la elaborarea de studii de specialitate privind dezvoltarea durabilă a
turismului, capacitatea de suport a destinațiilor turistice, a analizelor şi cercetărilor privind
dezvoltarea turismului în general, pe forme de turism, de la nivel local/micro-regional.
s.) Identifică resurse turistice antropice şi naturale al căror grad de exploatare este scăzut
şi înaintează propuneri în vederea introducerii acestora în circulaţia turistică.
t.) Participă la reuniuni cu asociaţiile patronale/ profesionale din turism, cu reprezentanţi
al Ministerului turismului, consilii locale privind oportunitatea potențialelor proiecte de investiţii
în turism.
u.) Acordă în limita competenţelor legale, consultanţă de specialitate instituţiilor/
societăţilor şi serviciilor publice aflate în subordinea sau sub autoritatea Consiliului Judeţean
Alba, opiniile exprimate fiind consultative.
Marketing și reprezentare turistică
v.) Asigură promovarea formelor, produselor turistice și destinațiilor de interes județean
în conformitate cu strategiile aprobate în urma analizei pieței turistice din România și Uniunea
Europeană.
w.) Asigură activitatea de marketing și promovare turistică internă în vederea creșterii
notorietății destinaţiilor turistice din județul Alba, circulației turistice și conștientizării
importanţei turismului la nivel județean.
x.) Propune, implementează și monitorizează programul multianual de marketing și
promovare turistică a județului Alba.
y.) Fundamentează necesarul de resurse financiare pentru implementarea Programul
multianual de marketing și promovare turistică a județului Alba.
z.) Întocmește referate de oportunitate în vederea sprijinirii organizării de evenimente/
întâlniri/ seminarii cu reprezentanţi ai instituţiilor publice, organizaţiilor guvernamentale și
neguvernamentale, naționale şi internaționale, precum și congrese, colocvii şi alte acțiuni
similare, în țară, în domeniul turismului.
aa.) Inițiază demersuri pentru includerea obiectivelor turistice din Alba în itinerariile
culturale certificate de România respectiv Consiliul Europei.
bb.) Propune, organizarea unor grupuri de lucru la nivel de destinaţie în cadrul cărora
să se elaboreze criterii pentru îmbunătățirea calității formelor, produselor și destinațiilor turistice.
cc.) Inițiază, implementează și monitorizează protocoale de colaborare încheiate de
Ministerul Turismului cu autorități publice locale, asociaţii profesionale cu activitate în domeniul
turismului, parteneri străini în scopul creșterii notorietății brandului turistic a județului Alba și
destinațiilor turistice.
dd.) Monitorizează pro-activ activitatea Centrelor de Informare Turistică din județul
Alba.

ee.) Inițiază, implementează rețeaua Centrelor de Informare Turistică din județul Alba.
ff.) Realizează programe de promovare în parteneriat cu Centrele de Informare Turistică
organizate la nivel județean/ național.
gg.) Asigură, monitorizează, implementează brandul turistic al județului Alba.
hh.) Inițiază și monitorizează lansarea de noi branduri (sub-branduri) județene aferente
noilor produse turistice.
ii.) Propune și asigură realizarea conținutului pentru materiale de promovare, instrumente
și canale de comunicare specifice.
jj.) Propune și asigură realizarea conținutului pentru Ghidul turistic al județului Alba.
kk.) Propune și asigură realizarea conținutului pentru Harta turistică a județului Alba
respectiv hărți tematice.
ll.) Propune, implementează, monitorizează, dezvoltă și întreține programul multianual
de signalistica turistică a județului Alba.
mm.) Asigură organizarea și implementarea acțiunilor de promovare pe piața internă
prin intermediul printurilor digitale/ offset, interior și exterior, formate standard și inovatoare.
nn.) Desfășoară activități de promovare prin intermediul presei scrise și/ sau online,
precum şi în cataloagele turistice şi în alte publicaţii de profil din România, în colaborare cu
compartimentele de specialitate.
oo.) Planifică, coordonează, implementează și monitorizează acțiunile de participare a
județului Alba la manifestările expoziționale turistice naționale/ internaționale (târguri, expoziții,
burse etc.).
pp.) Inițiază și gestionează baza de date sistematizată privind tipurile și formele de
turism, destinaţiile și obiectivele turistice la nivel teritorial.
qq.) Asigură conținut turistic portalului județului Alba.
rr.) Creează și gestionează baza de date privind festivalurile și evenimentele
semnificative organizate în județul Alba, în baza informațiilor primite din teritoriu.
ss.) Asigură activitatea de relații publice pe conturile de socializare în domeniul specific
de activitate, prin crearea planurilor editoriale, crearea și diseminarea conținutului, în domeniul
specific de activitate.
13. COMPARTIMENTUL
INTERINSTITUȚIONALE

TINERET,

SPORT,

ÎNVĂȚĂMÂNT,

RELAȚII

Art. 68.
(1) Compartimentul tineret, sport, învățământ, relații interinstituționale asigură
elaborarea și implementarea de strategii, programe, proiecte în domeniul tineretului și sportului.
(2) Compartimentul tineret, sport, învățământ, relații interinstituționale este structura
funcțională din cadrul aparatului de specialitate, subordonată direct Preşedintelui Consiliului
Judeţean Alba, în coordonarea administratorului public.
(3) Compartimentul tineret, sport, învățământ, relații interinstituționale îndeplineşte
următoarele atribuţii principale:
În domeniul tineretului:
a.) Elaborează, implementează și actualizează strategia în domeniul tineretului;
b.) Elaborează programe în domeniul tineretului prin consultări cu instituţiile publice,
autorităţile publice locale, structurile asociative în domeniu, cu alte instituţii, structuri
guvernamentale sau neguvernamentale, programe care să contribuie la:
• dezvoltarea responsabilității personale a tinerilor, iniţiativei, a solidarității,
spiritului antreprenorial și a spiritului civic;
• stimularea participării active a tinerilor în procesul decizional, inclusiv la
elaborarea, promovarea şi realizarea politicilor în domeniul tineretului, în special prin
intermediul Consiliului Consultativ pentru Probleme de Tineret al judeţului Alba;
• sprijinirea şi îndrumarea tinerilor în vederea participării active a acestora la viaţa
economică, educaţională şi culturală a județului;
• sporirea gradului de participare a tinerilor la viaţa publică şi încurajarea acestora
în vederea asumării responsabilităţilor individuale sau de grup;
• stimularea voluntariatului ca mijloc de participare şi dezvoltare personală a
tinerilor;
• prevenirea și diminuarea delicvenței în rândul tinerilor;

• menţinerea unei stări echilibrate de sănătate;
• stimularea accesului tinerilor la informaţie şi tehnologii informaţionale;
• stimularea mobilităţii în rândul tinerilor;
• promovarea dialogului intercultural şi combaterea rasismului, xenofobiei şi
intoleranţei în rândul tinerilor;
• identificarea şi promovarea unor noi talente.
c.) Asigură inițierea și implementarea procedurilor legale privind organizarea atribuirii
contractelor de finanțare nerambursabilă pentru activităţi dedicate tinerilor în baza Legii nr.
350/2006 – Legea Tinerilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 350/2005
privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit
de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;
d.) Participă la desfăşurarea activităţilor și asigură secretariatul Consiliului Consultativ
pentru Probleme de Tineret al judeţului Alba;
e.) Încurajează cooperarea autorităţilor locale cu structurile neguvernamentale de tineret
şi pentru tineret, prin înfiinţarea de consilii consultative constituite din organizaţiile
neguvernamentale de şi pentru tineret de pe lângă fiecare autoritate locală care gestionează
fonduri destinate tineretului;
f.) În domeniul sportului:
g.) Elaborează, implementează și actualizează strategia în domeniul sportului;
h.) Asigură inițierea și implementarea procedurilor legale privind atribuirea contractelor
de finanțare nerambursabilă, din bugetul local al județului Alba, în vederea dezvoltări
activităților sportive din județul Alba, în baza Legii nr. 69/2000 – Legea Sportului, cu
modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu
modificările şi completările ulterioare;
i.) Promovează și încurajează performanța prin premierea anuală, în parteneriat cu
Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Alba, a sportivilor şi antrenorilor acestora care se
remarcă prin rezultate deosebite obţinute în competiţiile sportive naţionale şi internaţionale;
j.) Realizează și actualizează baza de date în domeniul sportului din județul Alba - baze
sportive, structuri sportive, sportivi, antrenori, arbitri;
k.) Ține evidenţa calendarului competiţiilor sportive judeţene şi urmăreşte derularea
acestora;
l.) Sprijină organizarea practicării sportului de masă (pentru toţi), ca o alternativă pentru
o viaţă sănătoasă;
m.) În domeniul învățământului:
n.) Colaborează cu Inspectoratul Școlar Județean Alba și cu unităţile de învăţământ
pentru organizarea şi dezvoltarea sportului şcolar şi universitar;
o.) Propune, în condițiile legii, dezvoltarea de parteneriate cu unitățile de învățământ
superior în vederea susținerii sau organizării în comun a unor activități cu caracter educativştiinţific din învăţământul universitar;
p.) Propune, în condițiile legii, dezvoltarea de parteneriate cu Inspectoratul Școlar
Județean Alba în vederea organizării unor activități comune destinate elevilor;
q.) Promovează și încurajează performanța prin premierea anuală, în parteneriat cu
Inspectoratul Școlar Județean Alba, a elevilor şi cadrelor didactice care obţin rezultate de
excepţie la Olimpiadele Şcolare Naţionale;
r.) Sprijină organizarea practicării educaţiei fizice, ca o alternativă pentru o viaţă
sănătoasă;
s.) Asigură, conform legislației în vigoare, împreună cu partenerii, condiţiile necesare
pentru organizarea şi desfășurarea activităților educativ-recreative destinate şcolarilor şi
preşcolarilor;
t.) Alte atribuții:
u.) Propune, în condițiile legii, dezvoltarea de parteneriate cu structurile asociative pe
domenii, cu alte instituţii, structuri guvernamentale sau neguvernamentale în vederea
implementării unor programe educaționale privind protecţia mediului, reducerea şi prevenirea
consumului de droguri în rândul tinerilor, prevenirea accidentelor de circulaţie, prevenirea şi
combaterea incendiilor, prevenirea traficului de persoane, combaterea corupției;
v.) Organizează tabere tematice, seminarii, cursuri pentru educaţia non-formală, destinate
copiilor şi tinerilor;

w.) Organizează activităţi cu caracter social pentru copii şi tineri (cu precădere pentru cei
proveniţi din medii sociale defavorizate);
x.) Iniţiază, promovează, organizează, participă, monitorizează şi evaluează activităţile în
domeniu;
y.) Elaborează analize, sinteze şi rapoarte în domeniul tineretului și sportului;
14. SERVICIUL MEDIU
Art. 69.
(1) Serviciul mediu asigură, în principal, realizarea planurilor de gestionare a deșeurilor
și managementul sistemului de deșeuri din județul Alba.
(2) Serviciul mediu este structura funcțională din cadrul aparatului de specialitate,
subordonată direct Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, în coordonarea administratorului
public și este condusă de un şef serviciu - funcţie publică.
(3) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia vor fi delegate unui
funcţionar public din cadrul serviciului.
(4) Serviciul mediu are următoarea structura funcţională:
Compartimentul Strategii, programe, proiecte mediu
Compartimentul Sistem de management integrat al deșeurilor
14.1. Compartimentul Strategii, programe, proiecte mediu
Art. 70.
(1) Compartimentul Strategii, programe, proiecte mediu asigură îndeplinirea atribuțiilor
legale cu privire la elaborarea strategiilor, politicilor şi procedurilor unitare în domeniul
mediului.
(2) Compartimentul Strategii, programe, proiecte mediu este structura funcțională din
cadrul aparatului de specialitate, subordonată şefului de serviciu al Serviciului mediu.
(3) Compartimentul Strategii, programe, proiecte mediu îndeplineşte următoarele
atribuţii principale:
a.) Asigură implementarea legislației în domeniul gestionării deșeurilor prin:
• elaborarea, redactarea, revizuirea, actualizarea, implementarea/ monitorizarea, raportarea
şi aprobarea planului judeţean de gestionare a deşeurilor;
• acordarea sprijinului tehnic de specialitate în vederea realizării serviciilor publice de
interes județean pentru gestionarea deșeurilor;
• asigurarea monitorizării activităților legate de gestionarea deşeurilor rezultate din
activitatea medicală, pentru unităţile sanitare de pe raza judeţului preluate/ finanţate de Județul
Alba;
• analizarea propunerilor transmise de consiliile locale, în vederea elaborării de prognoze
pentru refacerea și protecția mediului;
• monitorizarea realizării și înaintarea de propuneri privind măsurile pentru prevenirea
generării deșeurilor, în limita fondurilor alocate în acest scop;
• identifică necesitatea şi oportunitatea de finanţare, elaborează proiecte eligibile, pentru
finanţare din fonduri rambursabile/ nerambursabile, naționale sau externe, necesare îndeplinirii
obligaţiilor din domeniul gestionării deșeurilor.
b.) Asigură monitorizarea măsurilor cuprinse în Planul Judeţean de Gestionare a
Deşeurilor în judeţul Alba și Planul Național de Gestionare a Deşeurilor, astfel:
• întocmeşte situaţia privind modul de îndeplinire al măsurilor din plan prin corespondenţă
cu responsabilii stabiliţi prin plan;
• transmite situaţia privind modul de îndeplinire al măsurilor din plan instituţiilor
responsabile cu verificarea îndeplinirii acestora.
c.) Asigură continuitatea valabilităţii autorizațiilor de gospodărire a apelor pentru
Monitorizarea post - închidere a depozitelor neconforme de deșeuri închise Abrud, Alba Iulia,
Blaj, Cîmpeni, Cugir, Ocna Mureș și implementează procedura de reînnoire a autorizaţiilor;
d.) Asigură implementarea măsurilor cuprinse în actele de reglementare/ documentele
emise de autorităţile de gospodărire a apelor pentru urmărirea post închidere a depozitelor
neconforme de deșeuri închise prin:
• monitorizarea şi raportarea parametrilor aferenți sistemului de control și urmărire a
factorilor de mediu, respectiv a: levigatului, apelor subterane, apelor de suprafață, gazului de

depozit şi topografiei depozitelor;
• arderea controlată a gazului de depozit la depozitele neconforme de deşeuri închise Alba
Iulia, Aiud şi Ocna Mureş;
• gestionarea şi coordonarea desfăşurării serviciilor de vidanjare a bazinului de levigat al
depozitelor neconforme de deşeuri închise Alba Iulia şi Aiud, inclusiv transportul şi deversarea
levigatului în staţii de epurare autorizate;
• gestionarea şi coordonarea desfăşurării serviciilor de întreținere post-închidere a stratului
vegetal, a rigolelor şi a drumurilor perimetrale.
e.) Asigură inițierea unor campanii de comunicare pe teme ecologice, cu scop educativ
și de informare în materie de protecția mediului.
f.) Asigură informarea, publicarea şi consultarea publică privind planurile și programele
gestionate și facilitează accesul publicului la informaţiile de mediu.
g.) Asigură constituirea şi actualizarea bazei de date la nivel judeţean, în domeniul de
competenţă, în colaborare cu Agenţia pentru Protecţia Mediului și alte instituții.
14.2. Compartimentul Sistem de management integrat al deșeurilor
Art. 71.
(1) Compartimentului Sistem de management integrat al deșeurilor asigură îndeplinirea
atribuțiilor legale cu privire la managementul și monitorizarea sistemului integrat al deșeurilor în
județul Alba.
(2) Compartimentului Sistem de management integrat al deșeurilor este structura
funcțională din cadrul aparatului de specialitate, subordonată şefului de serviciu al Serviciului
mediu.
(3) Compartimentului Sistem de management integrat al deșeurilor îndeplineşte
următoarele atribuţii principale:
a.) Asigură implementarea legislației privind înfiinţarea, organizarea, gestionarea şi
coordonarea activităţilor serviciului de salubrizare a localităţilor specifice, realizate în cadrul
Sistemului de management integrat al deşeurilor din judeţul Alba prin:
• monitorizarea implementării contractului având ca obiect „Delegarea prin concesiune a
operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul Proiectului
Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba (Faza 1 + Faza 2)” , respectiv:
• transferul deşeurilor municipale și asimilabile, deșeurilor din parcuri și grădini, deșeurilor
stradale, cu excepţia celor cu regim special, prin Stațiile de transfer Tărtăria și Blaj;
• sortarea deşeurilor municipale și asimilabile prin Stația de sortare din cadrul Centrului de
Management Integrat al Deşeurilor Galda de Jos;
• organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării deşeurilor municipale și asimilabile,
deșeurilor din parcuri și grădini, deșeurilor stradale prin Stația de Tratare MecanoBiologică din cadrul Centrului de Management Integrat al Deşeurilor Galda de Jos;
• depozitarea controlată a deşeurilor municipale în Depozitul ecologic de deșeuri Galda de
Jos;
• administrarea Depozitului ecologic de deșeuri Galda de Jos;
• stocarea temporară în cadrul CMID Galda de Jos/ Stația de transfer Tărtăria/ Stația de
transfer Blaj, valorificarea/eliminarea deşeurilor voluminoase provenite de la populaţie,
instituţii publice şi agenţi economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deşeuri de
echipamente electrice şi electronice etc.);
• stocarea temporară în cadrul CMID Galda de Jos/ Stația de transfer Tărtăria/ Stația de
transfer Blaj, eliminarea deşeurilor periculoase din deșeurile municipale rezultate din
îngrijiri medicale acordate la domiciliul pacientului sau cele rezultate din activitatea de
îngrijiri medicale acordate în cabinete medicale amplasate în condominii, au acelaşi
regim cu cel al deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală, conform
reglementărilor legale specifice;
• stocarea temporară, valorificarea / eliminarea DEEE-urilor provenite de la populație și de
la agenții economici.
b.) Asigură implementarea proiectului „Fazarea proiectului Sistem de management
integrat al deşeurilor în judeţul Alba” prin:
• implementarea proiectului cu finanţare externă nerambursabilă, cu respectarea tuturor
condiționalităților impuse prin Contractul de finanţare şi Instrucţiunile AM POIM;
• derularea procedurilor de achiziţii publice pentru atribuirea contractelor de furnizare/

servicii/ lucrări din cadrul proiectului, cu respectarea legislaţiei naţionale în vigoare;
• coordonarea şi urmărirea derulării în bune condiţii a contractelor pentru lucrările de
construcţii, furnizare de bunuri şi servicii;
• îndeplinirea tuturor responsabilităţilor financiare, verificarea facturilor pentru serviciile
executate conform contractelor de lucrări/ servicii/ bunuri şi păstrarea evidenţei financiare a
contractelor derulate în cadrul proiectului;
• derularea managementului financiar al proiectului cu respectarea bugetelor prevăzute în
Cererea de Finanţare şi în Contractul de Finanţare; informarea Consiliului Județean Alba asupra
necesarului estimat de fonduri din surse proprii şi de la AM POIM necesare finanţării proiectului;
• implementarea măsurilor privind publicitatea şi promovarea proiectului cu respectarea
prevederilor Manualului de Identitate Vizuală pentru Instrumentele Structurale în România;
c.) Asigură monitorizarea în perioada de durabilitate a proiectului „Fazarea proiectului
Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Alba”:
• monitorizarea modului şi locului de utilizare a infrastructurilor, echipamentelor şi
bunurilor realizate sau achiziţionate în cadrul proiectului;
• monitorizarea modului în care investiţia în infrastructură sau investiţia productivă
continuă să genereze rezultate;
• întocmirea şi transmiterea anuală, la AM POIM, a rapoartelor de durabilitate pe întreaga
perioadă de durabilitate, respectiv până la finalizarea perioadei de 5 ani de la efectuarea plăţii
finale în cadrul proiectului sau de la finalizarea perioadei de implementare a proiectului.
15. COMPARTIMENTUL FACTORI DE MEDIU ŞI SCHIMBĂRI CLIMATICE
Art. 72.
(1) Compartimentul Factori de mediu și schimbări climatice asigură îndeplinirea
atribuțiilor legale cu privire la factorii de mediu, elaborarea strategiilor, politicilor şi gestionării
unitare în domeniul ariilor naturale protejate de interes județean.
(2) Compartimentul Factori de mediu și schimbări climatice este structura funcțională
din cadrul aparatului de specialitate, subordonată direct Preşedintelui Consiliului Judeţean
Alba, în coordonarea administratorului public.
(3) Compartimentul Factori de mediu și schimbări climatice îndeplineşte următoarele
atribuţii principale:
a.) Declararea și monitorizarea ariilor naturale protejate de interes județean prin:
• asigurarea, în colaborare cu Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului, a elaborării
documentațiilor științifice pentru identificarea și delimitarea zonelor naturale de interes judeţean
ce necesită protecţie pentru valoarea peisagistică și a zonelor cu potenţial turistic;
• monitorizarea modului de implementare a documentaţiilor de urbanism și
amenajarea teritoriului elaborate pentru zonele protejate și înaintarea de propuneri de revizuire/
elaborare a acestora, în scopul păstrării calităţii mediului natural, a echilibrului ecologic şi
a valorii peisagistice a acestora;
• elaborarea de puncte de vedere la planuri de management, măsuri de conservare/
regulamente/ rapoarte anuale de monitorizare şi asigurarea suportului de specialitate la
elaborarea documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului aflate în sfera de competență a
consiliului județean;
• emiterea de puncte de vedere/ avize pentru planuri, programe, proiecte, activităţi, care
sunt localizate în interiorul ariilor protejate declarate de interes județean;
• răspunde de aplicarea prevederilor legale privind protecția mediului, a ariilor naturale
protejate și a zonelor turistice;
• asigură suport tehnic de specialitate la elaborarea documentaţiilor, studiilor şi la
derularea procedurilor de obţinere a avizelor de mediu şi acordurilor de mediu pentru planurile/
proiectele Consiliului Județean Alba şi ale unităţilor aflate în subordinea acestuia, la solicitarea
acestora;
• asigură monitorizarea faunei și florei la nivelul județului Alba;
b.) Asigură colaborarea cu autorităţile și instituţiile judeţene de profil și cu
organismele și organizaţiile non-guvernamentale pentru ducerea la îndeplinire a atribuţiilor ce
revin consiliului judeţean în domeniul protecţiei capitalului natural.
c.) Propune proiecte de dezvoltare în domeniul de competență, parteneriate cu
organizaţii non-guvernamentale, cu autorităţi şi comunităţi locale.

d.) Informează, publică și asigură consultarea publică privind planurile și programele
gestionate și facilitează accesul publicului la informaţiile de mediu precum și inițierea unor
campanii de comunicare și conștientizare, cu scop educativ și de informare în domeniul
protecției naturii prin:
• informarea și conștientizarea publicului cu privire la valorile naturale, statutul şi
conservarea biodiversităţii din județul Alba;
• promovarea imaginii și oportunităţile privind protecția naturii la nivel local, judeţean și
interjudețean;
• realizarea de materiale promoţionale cu privire la ariile protejate și măsurile de
conservare, pe care le pune la dispoziţie celor interesaţi;
• organizarea și participarea la schimburi de experienţă, seminarii, simpozioane,
conferinţe, alte astfel de manifestări din domeniul ariilor naturale.
e.) Constituie şi actualizează baze de date la nivel judeţean, în domeniul de
competenţă, în colaborare cu Agenţia pentru Protecţia Mediului și alte instituții.
f.) Asigură elaborarea și implementarea Strategiei de conservare și protecție a naturii
privind ariile naturale din județul Alba;
g.) Asigură implementarea legislației privind calitatea apei prin:
• colaborează și supraveghează respectarea prevederilor privind calitatea apei în
colaborare cu celelalte autorități competente, conform legii;
h.) Asigură implementarea legislației privind calitatea aerului înconjurător prin:
• aprobă măsurile proprii de acțiune, termene și analizează costurile aplicării măsurilor
conform responsabilității din actele normative în vigoare;
• organizează dezbaterea publică privind planul de menținere a calității aerului;
• definitivează planul de menținere a calității aerului;
• supune aprobării Consiliului Județean Alba planul de menținere a calității aerului;
• analizează, dezbat și votează propunerile formulate de către membrii comisiei;
• furnizează toate informațiile relevante de care dispun pentru identificarea surselor de
poluare și luarea măsurilor eficiente în vederea realizării calității aerului;
• urmărește realizarea măsurilor din planul de menținere a calității aerului;
• întocmește anual un raport cu privire la stadiul realizării măsurilor.
• analizarea propunerilor transmise de consiliile locale, în vederea elaborării de prognoze
pentru refacerea și protecția mediului;
• constituirea, organizarea şi coordonarea Comisiei Tehnice de elaborare a Planului de
menţinere a calităţii aerului pentru judeţul Alba;
identifică necesitatea şi oportunitatea de finanţare, elaborează proiecte eligibile, pentru
finanţare din fonduri rambursabile/ nerambursabile, naționale sau externe, necesare îndeplinirii
obligaţiilor privind calitatea aerului înconjurător
i.) Asigură implementarea legislației specifice domeniului protecției solului și subsolului,
gestionarea siturilor contaminate prin:
• colaborează și supraveghează respectarea prevederilor privind protecția solului și a
subsolului, gestionarea siturilor contaminate, în colaborare cu celelalte autorități competente,
conform legii;
• urmărește implementarea prevederilor legislative specifice domeniului protecției
solului, subsolului și gestionarea siturilor contaminate;
• colaborează cu structurile interne și/sau aflate în subordine, coordonate MMAP, sau
alte autorități publice centrale și locale, instituții, organizații economice și ONG-uri în
domeniului protecției solului, subsolului și gestionării siturilor contaminate.
j.) Monitorizează strategiile de vizitare a ariilor naturale protejate din județ;
k.) Propune programe de integrare în produsul turistic al județului.
TITLUL III
DISPOZIȚII FINALE
Art. 73.
(1) Conținutul prezentului Regulament va fi adus la cunoștința funcționarilor publici și
personalului contractual.
(2) După comunicarea regulamentului, şefii structurilor de specialitate îl vor prezenta
salariaţilor din respectivul compartiment.

(3) Modificarea sau completarea regulamentului se face ori de câte ori din actele
normative apărute după aprobarea acestuia rezultă atribuţii noi.
(4) Prezentul regulament se completează cu prevederile legale din domeniile de activitate
specifice.

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea „ Strategiei de conservare și protecție
a naturii privind ariile protejate din Județul Alba 2021-2026”

Consiliul Judeţean Alba, convocat în ședință ordinară în luna mai 2021;
Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea
„Strategiei de conservare și protecție a naturii privind ariile protejate din Județul Alba 20212026”;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. d şi art. 173 alin. 5 lit. i și j din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,
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 „Strategia de conservare și protecție a naturii privind ariile protejate
din Județul Alba 2021-2026”, conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Compatimentului factori
de mediu și schimbări climatice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Alba, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba, prezenta hotărâre se
publică în Monitorul Oficial Local al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui şi vicepreşedinţilor
Consiliului Județean Alba, administratorului public al Judeţului Alba, Direcţiei dezvoltare şi
bugete, Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism,
Serviciului accesare şi coordonare proiecte, Serviciului mediu, Biroului resurse umane,
Compartimentului factori de mediu și schimbări climatice din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Înregistrat cu nr. 116
Alba Iulia, 19 mai 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 Factori de mediu şi schimbări climatice 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. 11191/19 mai 2021

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea „ Strategiei de conservare și protecție
a naturii privind ariile protejate din Județul Alba 2021-2026”

I. Expunere de motive
În legislația Românească, respectiv în O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările
și completările ulterioare, aria naturală protejată este definită ca o zonă terestră şi/sau acvatică în
care există specii de plante şi animale sălbatice, elemente şi formaţiuni biogeografice,
peisagistice, geologice, paleontologice, speologice sau de altă natură, cu valoare ecologică,
ştiinţifică ori culturală deosebită, care are un regim special de protecţie şi conservare, stabilit
conform prevederilor legale.
Astfel de locuri prezintă avantaje directe pentru om. Oamenii–atât cei care locuiesc în
interiorul sau în apropierea ariilor protejate, ca şi cei aflaţi la mai mare depărtare–au de câştigat
de pe urma oportunităţilor de recreere şi refacere oferite de ariile naturale protejate, prin prisma
potenţialului genetic al speciilor sălbatice şi al serviciilor de mediu oferite de ecosistemele
naturale, cum ar fi de exemplu proviziile de apă.
Multe arii protejate au un rol esenţial pentru societăţile umane vulnerabile şi păstrează
locuri de valoare precum siturile naturale sacre. Deşi multe arii protejate sunt desemnate de
guverne, altele sunt tot mai adesea desemnate de comunităţi locale, populaţii indigene, societăţi
caritabile de mediu, persoane private, companii şi alţii. Există un interes uriaş şi în continuă
creştere faţă de lumea naturală, iar ariile naturale ne oferă oportunităţi de a interacţiona cu natura
într-un mod tot mai puţin accesibil în alte condiţii. Ele ne oferă spaţiul care altfel ne lipseşte, pe
o planetă tot mai exploatată şi mai aglomerată.
În acest context, Consiliul Județean Alba ca autoritate publică locală cu atribuții privind
gestionarea serviciilor publice de interes județean (protecția și refacerea mediului), conform
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ și în concordanță cu Strategia de dezvoltare a
Județului Alba pe perioada 2021-2027, a inițiat elaborarea Strategiei de conservare și protecție a
naturii privind ariile protejate din Județul Alba pentru perioada 2021-2026.
Scopul acestui demers este acela de a asigura coerența planurilor de dezvoltare sectoriale
la nivel de județ astfel încât să se realizeze o dezvoltare echilibrată și durabilă a tuturor
domeniilor de activitate în care administrațiile publice locale au atribuții și responsabilități
pentru a asigura cetățenilor un nivel de trai cât mai ridicat și comunități cât mai prospere.
Existența unei strategii de conservare și protecție a naturii privind ariile protejate la nivel
județean, acceptată și recunoscută la toate nivelurile instituționale, reprezintă baza de realizare a
cadrului funcțional proprice protecției și conservării valorilor naturale ale județului.
Strategia este un rezultat al necesității tot mai acute de centralizare într-un document
unitar a direcţiilor de acţiune, a obiectivelor de dezvoltare pe termen mediu şi lung pe parte de
mediu. Aceasta devine un instrument util pentru procesul de dezvoltare locală, regională şi
naţională ce va servi drept bază de plecare pentru realizarea viitoarelor strategii de dezvoltare și
va sprijini autorităţile publice din judeţ în acţiunea de luare a deciziilor cu privire la obiectivele
de dezvoltare, inclusiv prin atragere de investiţii publice sau private.
II. Descrierea situației actuale
În baza atribuţiilor stabilite prin O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
consiliul judeţean „adoptă strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială şi de
mediu a judeţului sau din proprie iniţiativă, pe baza propunerilor primite de la consiliile locale”.
În acest context, Consiliul Județean Alba a elaborat „Strategia de conservare și protecție
a naturii privind ariile protejate din Județul Alba 2021-2026”.

Strategia de conservare și protecție a naturii privind ariile protejate din Județul Alba
2021-2026 cuprinde viziunea și obiectivele de conservare, protecție a naturii și de dezvoltare
durabilă la nivel județean și identifică un portofoliu de proiecte pentru această perioadă de
programare.
Obiectivele strategice au în vedere evitarea materializării amenințărilor, atât prin
eliminarea punctelor slabe, cât și prin valorificarea punctelor tari și a oportunităților de
dezvoltare sectoriale identificate.
Etapele parcurse în procesul de elaborare a Strategiei de conservare și protecție a naturii
privind ariile protejate din Județul Alba 2021-2026 au fost:
a) Realizarea Analizei diagnostic a ariilor naturale din județului Alba care a abordat
următoarele domenii: categoriile de arii naturale protejate aflate la nivelul judeţului Alba, rețeaua
de arii naturale protejate din judet; administrarea ariilor naturale protejate; planurile de
management, valorile si beneficiile ariilor naturale protejate, preșiuni și amenințări asupra ariilor
naturale protejate și activități permise și interzise în cadrul ariilor naturale protejate;
b) Formularea Strategiei (Planificarea) - formularea viziunii asupra modalității de
gestionare a ariilor naturale protejate din judeţul Alba la orizontul anului 2030, a obiectivelor
strategice generale şi a unui plan de acțiune;
c) Consultarea publică a actorilor locali (autorităţi publice locale, instituţii publice,
organizaţii non-guvernamentale – colectarea de informații de la administratorii ariilor naturale
protejate si de la Agenția pentru Protecția Mediului Alba, consultarea opiniei factorilor interesaţi
cu privire la conţinutul analizei (Partea I a Strategiei) şi a planificării (Partea a II-a a Strategiei).
Dat fiind contextul pandemic și ca urmare a prelungirii stării de alertă pe teritoriul Romaniei,
pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid -19, consultările inițiate au fost
realizate în format electronic. Comunicarea cu factorii interesaţi s-a desfăşurat online prin poşta
electronică (adrese și documente supuse consultării). Feedback-ul primit din partea factorilor
interesaţi a fost inclus în elaborarea documentului strategic. A urmat consultarea publică a
proiectului strategiei în perioada 10 martie 2021 – 20 aprilie 2021, în conformitate cu Legea nr.
52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, deschisă participării tuturor
cetățenilor interesați, prin publicarea pe site-ul oficial al Consiliului Judeţean Alba,
www.cjalba.ro.
Nu au fost primite observații/propuneri din partea publicului pentru „Strategia de
conservare și protecție a naturii privind ariile protejate din județul Alba 2021-2026”. În urma
consultării publice nu a fost înregistrată nicio solicitare de dezbatere publică de către "o asociație
legal constituită sau de către o altă autoritate" (Legea 52/2003, art.7, alin.9).
Documentul Strategia de conservare și protecție a naturii privind ariile protejate din
județul Alba 2021-2026, rezultat în urma consultărilor publice este supus aprobării Consiliului
Judeţean Alba.
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare, conform căruia Consiliul Judeţean are atribuţii privind
dezvoltarea economico-socială a judeţului;
- art. 173 alin. 3 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare, conform căruia în exercitarea atribuţiilor prevăzute la
alin. 1 lit. b, consiliul judeţean adoptă strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economicosocială şi de mediu a judeţului sau din proprie iniţiativă, pe baza propunerilor primite de la
consiliile locale;
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Pachetul legislativ privind Politica de Coeziune (PC) 2021-2027 care cuprinde:
Regulamentul privind prevederile comune (CPR) mai multor fonduri, Regulamentul privind
Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) și Fondul de coeziune (FC), Regulamentul
privind cooperarea teritorială, Regulamentul privind mecanismul de cooperare transfrontalieră,
Regulamentul privind Corpul european de solidaritate, Regulamentul privind „Fondul social
european plus” (FSE+), Regulamentul privind planurile strategice PAC (Politica Agricolă
Comună), Regulamentul privind Fondul european pentru afaceri maritime și activități pescărești

(FEAM), Regulamentul privind Fondul european de ajustare și globalizare (FEG), Regulament
privind sprijinul pentru reforme.
VI. Avize necesare
Nu este cazul
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Aprobarea Strategiei de conservare și protecție a naturii privind ariile protejate din
județul Alba 2021-2026 va avea un impact asupra dezvoltării socio-economice a Judeţului Alba,
deoarece reprezintă documentul de referință ce va servi drept bază de plecare pentru realizarea
viitoarelor strategii de dezvoltare și va sprijini autorităţile publice din judeţ în acţiunea de luare a
deciziilor cu privire la obiectivele de dezvoltare, inclusiv prin atragere de investiţii publice sau
private.
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
S-a derulat consultarea publică a proiectului strategiei (anexă la proiectul de hotărâre) în
perioada 10 martie 2021 – 20 aprilie 2021, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind
transparența decizională în administrația publică, deschisă participării tuturor cetățenilor
interesați, prin publicarea pe site-ul oficial al Consiliului Județean Alba, www.cjalba.ro.
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 județeni, de
președintele consiliului județean, de vicepreședinții consiliului județean sau de cetățeni, în
condițiile legii, a fost inițiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 116/ 19 mai 2021.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.

PREȘEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 11193/19 mai 2021

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
Domnului administrator public Dan Mihai POPESCU
şi
COMPARTIMENTUL FACTORI DE MEDIU ȘI SCHIMBĂRI CLIMATICE

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 „ Strategiei de conservare și protecție
a naturii privind ariile protejate din Județul Alba 2021-2026”
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 19 mai 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 27 mai 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 116/19 mai 2021 şi are ataşat referatul de
aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea „Strategiei de conservare și protecție a
naturii privind ariile protejate din județul Alba 2021-2026”.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMANIA
JUDETUL ALBA
CONSILIUL JUDETEAN
COMPARTIMENT
Factori de mediu şi schimbări climatice
Nr.

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea „Strategiei de conservare și protecție a naturii
privind ariile protejate din județul Alba 2021-2026”

În conformitate cu prevederile art. 173 alin. 3 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, consiliile județene au atribuții în
adoptarea de strategii, prognoze și programe de dezvoltare economico-socială şi de mediu a
județului și de a asigura măsurile de ordin organizatoric și financiar pentru realizarea acestora.
Elaborarea Strategiei de conservare și protecție a naturii privind ariile protejate din
județul Alba 2021-2026 are la bază atribuţiile Consiliului Județean Alba stabilite prin O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ.
De asemenea, în elaborarea strategiei de conservare și protecție a naturii privind ariile
protejate din județul Alba pentru perioada 2021-2026 s-a avut în vedere corelarea acesteia cu
strategia de dezvoltare a judeţului Alba pentru perioada 2021-2027 aprobată de către Consiliul
Judeţean Alba, strategia UE în domeniul biodiversității pentru 2030 şi cu strategiile sectoriale
aflate în pregătire în domeniile: dezvoltare rurală, dezvoltare şi promovare turistică, dezvoltare
culturală.
Strategia de conservare și protecție a naturii privind ariile protejate din județul Alba
reprezintă documentul de referință care reunifică, unifica și corelează perspectivele tuturor
actorilor importanți la nivel județean și de a structura o planificare realistă și asumată a
intervențiilor ce vor avea loc în perioada următoare la nivel județean în ceea ce privește ariile
protejate de pe teritoriul județului.
Scopul Strategiei de conservare și protecție a naturii privind ariile protejate pentru
perioada 2021-2026, este stabilirea unor măsuri corelate de protecție, conservare și utilizare
durabilă a patrimoniului natural cât și de valorificare a potențialului acestui patrimoniu în
contextul globalizării.
Etapele parcurse în procesul de elaborare a Strategiei de conservare și protecție a naturii
privind ariile protejate din județul Alba 2021-2026 au fost:
d) Realizarea Analizei diagnostic a ariilor naturale din județului Alba care a abordat
următoarele domenii: categoriile de arii naturale protejate aflate la nivelul judetului Alba, rețeaua
de arii naturale protejate din judet; administrarea ariilor naturale protejate; planurile de
management, valorile si beneficiile ariilor naturale protejate, preșiuni și amenințări asupra ariilor
naturale protejate și activități permise și interzise în cadrul ariilor naturale protejate; ;
e) Formularea Strategiei (Planificarea) - formularea viziunii asupra modalității de
gestionare a ariilor naturale protejate din judeţul Alba la orizontul anului 2030, a obiectivelor
strategice generale şi a unui plan de acțiune;
f) Consultarea publică a actorilor locali (autorităţi publice locale, instituţii publice,
organizaţii non-guvernamentale – colectarea de informații de la administratorii ariilor naturale
protejate si de la Agenția pentru Protecția Mediului Alba, consultarea opiniei factorilor interesaţi
cu privire la conţinutul analizei (Partea I a Strategiei) şi a planificării (Partea a II-a a Strategiei).
Dat fiind contextul pandemic și ca urmare a prelungirii stării de alertă pe teritoriul Romaniei,
pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid -19, consultările inițiate au fost
realizate în format electronic. Comunicarea cu factorii interesaţi s-a desfăşurat online prin poşta
electronică (adrese și documente supuse consultării). Feedback-ul primit din partea factorilor
interesaţi a fost inclus în elaborarea documentului strategic. A urmat consultarea publică a
proiectului strategiei în perioada 10 martie 2021 – 20 aprilie 2021, în conformitate cu Legea nr.
52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, deschisă participării tuturor
cetățenilor interesați, prin publicarea pe site-ul oficial al Consiliului Judeţean Alba,
www.cjalba.ro.

Nu au fost primite observații/propuneri din partea publicului pentru „Strategia de
conservare și protecție a naturii privind ariile protejate din județul Alba 2021-2026”. În urma
consultării publice nu a fost înregistrată nicio solicitare de dezbatere publică de către "o asociație
legal constituită sau de către o altă autoritate" (Legea 52/2003, art.7, alin.9).
Luând în considerare cele prezentate mai sus şi având în vedere prevederile art. 173 alin.
1 lit. b şi art. 173 alin. 3 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare, propunem spre aprobarea Consiliului Judeţean Alba
„Strategiei de conservare și protecție a naturii privind ariile protejate din județul Alba 20212026” anexă la proiectul de hotărâre.

Administrator public,
Dan POPESCU

Întocmit,
Bianca BURGHELEA
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INTRODUCERE
Aria protejată este definită de către Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii și
a Resurselor Naturale (IUCN) ca „un spaţiu geografic clar definit, recunoscut, destinat şi
administrat, prin mijloace legale sau alte mijloace efective, cu scopul de a realiza conservarea
pe termen lung a naturii, precum şi a serviciilor de ecosistem şi a valorilor culturale
asociate”1.
În legislația Românească, respectiv în OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice cu modificările și
completările ulterioare, aria naturală protejată este definită ca o zonă terestră şi/sau acvatică în
care există specii de plante şi animale sălbatice, elemente şi formaţiuni biogeografice,
peisagistice, geologice, paleontologice, speologice sau de altă natură, cu valoare ecologică,
ştiinţifică ori culturală deosebită, care are un regim special de protecţie şi conservare, stabilit
conform prevederilor legale.
Necesitatea desemnării de arii protejate este dată de rolul esențial pe care îl au în
conservarea capitalului natural şi cultural întrucât includ cele mai reprezentative şi semnificative
zone din punct de vedere al biodiversităţii, al valorilor naturale şi culturale asociate. Inclusiv
măsurile de management în aceste arii se elaborează şi se implementează în aşa fel încât să se
menţină sau chiar să se refacă, acolo unde este nevoie, ecosistemele naturale şi populaţiile de
specii sălbatice, menţinându-se în acelaşi timp sau căutându-se soluţii pentru utilizarea durabilă a
resurselor naturale2.
Astfel de locuri prezintă şi avantaje directe pentru om. Oamenii–atât cei care locuiesc în
interiorul sau în apropierea ariilor protejate, ca şi cei aflaţi la mai mare depărtare–au de câştigat
de pe urma oportunităţilor de recreere şi refacere oferite de ariile naturale protejate, prin prisma
potenţialului genetic al speciilor sălbatice şi al serviciilor de mediu oferite de ecosistemele
naturale, cum ar fi de exemplu proviziile de apă.
Multe arii protejate au şi un rol esenţial pentru societăţile umane vulnerabile şi păstrează
locuri de valoare precum siturile naturale sacre. Deşi multe arii protejate sunt desemnate de
guverne, altele sunt tot mai adesea desemnate de comunităţi locale, populaţii indigene, societăţi
caritabile de mediu, persoane private, companii şi alţii. Există un interes uriaş şi în continuă
creştere faţă de lumea naturală, iar ariile naturale ne oferă oportunităţi de a interacţiona cu natura
într-un mod tot mai puţin accesibil în alte condiţii. Ele ne oferă spaţiul care altfel ne lipseşte, pe o
planetă tot mai exploatată şi mai aglomerată1.
În acest context, Consiliul Județean Alba ca autoritate publică locală cu atribuții privind
gestionarea serviciilor publice de interes județean (protecția și refacerea mediului), conform
O.U.G 57/2019 privind Codul administrativ și în concordanță cu Strategia de dezvoltare a
1
2

Ghidul privind aplicarea categoriilor de management al ariilor protejate, IUCN, 2008
Ariile Protejate din Romania: noțiuni introductive, PROPARK Fundaţia pentru Arii Protejate, 2009
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Județului Alba pe perioada 2021-2027, a inițiat elaborarea unui set de strategii sectoriale, printre
care și Strategia de conservare și protecție a naturii privind ariile protejate din județul Alba
pentru perioada 2021-2026.
Scopul acestui demers este acela de a asigura coerența planurilor de dezvoltare sectoriale
la nivel de județ astfel încât să se realizeze o dezvoltare echilibrată și durabilă a tuturor
domeniilor de activitate în care administrațiile publice locale au atribuții și responsabilități pentru
a asigura cetățenilor un nivel de trai cât mai ridicat și comunități cât mai prospere.
Strategia județului Alba de conservare și protecție a naturii privind ariile protejate
decurge din nevoia obiectivă a unui management eficient al ariilor naturale protejate de pe
teritoriul județului.
Strategia își propune un "inventar lărgit" – Analiză-diagnostic - al domeniului, urmat de o
analiză SWOT corelată îndeaproape conținutului etapei de Analiză-diagnostic, iar ca și concluzii
ale demersului, se va realiza partea de proiectare a sistemului de protecție a ariilor protejate la
nivel județean pentru perioada 2021-2026.
Ca orice demers de planificare strategică, documentul ce va fi realizat în parteneriat cu
toate categoriile de reprezentanți ai domeniului (instituții, autorități publice locale, ONG-uri) - va
urmări clarificarea contextului actual, cu aspecte pozitive și negative, în vederea îmbunătățirii
situației existente. Intenția este aceea a deschiderii unui proces de evaluare strategică pe termen
mediu și lung care să devină o platformă comună de lucru pentru toți actorii din domeniu, sub
coordonarea Consiliului Județean Alba în calitate de administrație locală la nivel județean,
coordonatoare de politici publice locale.
Documentul ce va fi elaborat sub coordonarea Consiliului Județean Alba, va urmări să
cuprindă punctele de vedere, opiniile, perspectivele tuturor celor care au legătură directă sau
indirectă cu domeniul.
Rolul asumat de Consiliul Județean Alba în elaborarea și implementarea acestei strategii
este de a reuni, unifica și corela perspectivele tuturor actorilor importanți la nivel județean și de a
structura o planificare realistă și asumată a intervențiilor ce vor avea loc în perioada următoare la
nivel județean în ceea ce privește ariile protejate de pe teritoriul județului.
Scopul Strategiei de conservare și protecție a naturii privind ariile protejate pentru
perioada 2021-2026, este stabilirea unor măsuri corelate de protecție, conservare și utilizare
durabilă a patrimoniului natural cât și valorificarea potențialului acestui patrimoniu în contextul
globalizării.

Page | 5

Strategia de conservare și protecție a naturii privind ariile protejate din județul Alba 2021-2026

I. PREZENTAREA GENERALĂ A JUDEȚULUI ALBA

Figura nr. 1: Localizarea județului Alba

Așezare:

Suprafața:
Vecinătăți:

Refieful:

Judeţul Alba este situat în partea central – vestică a ţării, traversat de la nord la sud
de cursul mijlociu al râului Mureş, în zona de întretăiere şi contact a podişului
Transilvaniei cu Munţii Apuseni şi Carpaţii Meridionali.
6242 km2, reprezintă 2,6% din suprafaţa totală a României.
- nord și nord-est se învecinează cu judeţele Cluj și Mureş;
- est cu județul Sibiu;
- sub cu județul Vâlcea;
- vest cu judeţele Hunedoara, Arad şi Bihor la vest.
Punctul nordic extrem al judeţului (comuna Arieşeni) se află situat la 46035’14” latitudine nordică, punctul sudic (comuna Şugag) este situat la 45024’09”
latitudine nordică, punctul cel mai de vest se află situat la 20040’00” longitudine
estică (comuna Arieşeni), iar punctul cel mai de est la 24015’05” longitudine
estică (comuna Cetatea de Baltă).
Relieful judeţului este predominant montan, munţii ocupând 52% din suprafaţă,
zonele de dealuri şi podiş 26%, iar zonele de câmpie inclusiv luncile râurilor 22%.
Unitatea montană cuprinde sectoare neuniforme din orogenul Munţilor Apuseni
partea sudică, estică şi în măsură mai restrânsă terminaţiile nordice ale Munţilor
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Cindrel şi Sebeşului.
Unitatea dealurilor şi podişurilor este alcătuită din dealurile piemontane ale
Sebeşului, cele ale Trăscăului şi Podişul Transilvaniei.
Unitatea depresiunilor este alcătuită din depresiuni situate pe văile: Abrud,
Cîmpeni, Lupşa, Mogoş, Ponor, Sălciua, Trăscău, Almaşului, Zlatna, Ampoi –
Ampoiţa, iar unitatea culoarelor este alcătuită din culoarul Mureșului care desparte
Munții Apuseni de Podişul Transilvaniei și culoarul Orăștie ce se întinde între
Munţii Apuseni şi Carpaţii Meridionali.
Peșterile aflate pe teritoriul județului Alba sunt Complexul carstic Scărişoara din
Munţii Bihorului, Huda lui Papară din Munții Apuseni, Peştera-Aven Gheţarul de
la Zgurăşti din Munții Bihorului, Peştera Gheţarul de la Vârtop din Munții
Bihorului.
Chei și defilee: cheile din bazinul Văii Râmeţului, defileul Arieşului, cheile din
bazinul Văii Galdei și cheile Ampoiţei.
Resurse de Resursele de apă a judeţului Alba sunt formate din: apele de suprafaţă (râuri,
lacuri artificiale, naturale, de acumulare), ape subterane și bălţi.
apă:
Clima judeţului Alba este temperat – continentală cu uşoare nuanţe de excesivitate
Clima:
în zonele mai joase dar moderată şi mai umedă în zona montană. Prin poziţia sa,
judeţul Alba se află într-o zonă unde se simte influenţa circulaţiei vestice peste
care se suprapun şi influenţe ale circulaţiei sud – vestice şi nord – nord – estice.
Judeţul Alba, datorită diversităţii formelor de relief, este printre puţinele din ţară
Flora și
care prezintă o mare diversitate faunistică şi floristică. Dintre speciile de floră
fauna
întâlnite enumerăm molidul, bradul, fagul, scorușul de munte, mesteacănul,
salcâmul, afinul, ienupărul, zmeurul, măceșul, etc., iar dintre speciile de faună
întâlnite, enumerăm: lupul, vidra, ursul, râsul, broasca râioasă brună, buhaiul de
baltă cu burta galbenă, triton, sopârliţa, gușterul, năpârca, vipera, ciocanitori,
ierunca, cucul, cocoșul de munte, corbul, huhurezul mare, ciuvică, etc.
245 din care:
Arii
1 Parc natural;
Naturale
93 Rezervații naturale;
Protejate
126 Monumente ale naturii;
25 Situri Natura 2000.
11 orașe și municipii, 67 comune și 656 sate.
UAT- uri
În anul 2019, populația după domiciliu a județului Alba, în mediu urban și rural,
Populație
era de 374.403 persoane (conform Institutului Naţional de Statistică).
Cu un PIB pe locuitor de 14.538,1 lei, în anul 2017 judeţul Alba ocupă locul 4 pe
regiunea centru (din cele 6 județe componente).
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II. CADRUL LEGISLATIV ŞI INSTITUŢIONAL
Activitatea de protecție a mediului în România are o istorie relativ îndelungată,
dezvoltându-se în concordanță cu preocupările specifice populațiilor locale. Începând cu secolul
XIV, în dreptul vechi românesc sunt cuprinse o serie de reguli și instituții privind ocrotirea unor
componente ale mediului, în special pentru protejarea vânatului și a altor resurse forestiere.
Preocupările vizând direct ocrotirea naturii se manifestă în special începând cu secolul
XX, în 1930 fiind adoptată prima Lege pentru protecția monumentelor naturii. Având la bază
acest act normativ s-a înființat prima Comisiune pentru ocrotirea monumentelor naturii, aflată pe
lângă Ministerul Agriculturii și Domeniilor, iar apoi alte instituții regionale de acest gen.
Activitatea acestor structuri a avut, prin excelență, un caracter de cercetare științifică
materializată prin publicarea a numeroase studii, note sau lucrări ce au stat la baza ocrotirii, prin
lege, a valoroase obiective ca monumente ale naturii (36 de rezervații ale naturii cu o suprafață
de aproximativ 15.000 ha - printre care și Parcul Național Retezat înființat în 1935, 15 specii de
plante și 16 specii de animale). Tot în acest context au fost elaborate normele tehnice și de
aplicare a legii, cele privind marcajul traseelor turistice, respectarea toponimiilor autohtone,
normele vizând ocrotirea păsărilor migratoare etc.
2.1 Cadrul legislativ general
Legislaţia României are ca bază Constituţia, care este legea fundamentală, cu forţa
juridică cea mai mare, constituind un izvor şi pentru dreptul mediului. Ca obligaţii corelative a
drepturilor legate de protecţia mediului, Constituţia prevede obligaţia statului de a asigura
exploatarea resurselor naturale în concordanţă cu interesul naţional, refacerea şi conservarea
mediului înconjurător, precum şi menţinerea echilibrului ecologic.
Principalele acte normative cu incidență asupra conservării și protecție a ariilor protejate
sunt:
 Convenţia privind protecţia patrimoniului mondial, cultural şi natural, adoptată de
Conferinţa generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi
Cultură la 16 Noiembrie 1972, acceptată prin Decretul 187/1990, respectând
suveranitatea statului pe teritoriul căruia se află patrimoniul natural şi/sau cultural,
precum şi drepturile prevăzute în legislaţia naţională, statele părţi recunosc caracterul de
universalitate al patrimoniului, pentru a cărui conservare trebuie să coopereze întreaga
comunitate internaţională. Pe lista patrimoniului mondial, România este înscrisă cu
aproximativ 75% din Delta Dunării (360 000 ha).
 Convenţia asupra zonelor umede de importanţă internaţională, în special ca habitat
al păsărilor acvatice, încheiată la Ramsar, la 2 februarie 1971, ratificată prin Legea
nr. 5/1991, are ca scop desemnarea de către părţile contractante a acestor zone de
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importanţă internaţională din punct de vedere ecologic, botanic, zoologic, limnologic sau
hidrologic şi asigurarea unei stări de conservare corespunzătoare. Delta Dunării este
declarată sit Ramsar.
Convenţia privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa,
adoptată la Berna la 19 septembrie 1979, la care România a aderat prin Legea nr.
13/1993 are ca scop asigurarea conservării speciilor de floră şi faună sălbatice, precum şi
a habitatelor lor naturale, ce necesită în acest sens cooperarea mai multor state.
Convenţia privind diversitatea biologică adoptată la Rio de Janeiro la 5 iunie 1994,
ratificată prin Legea nr. 58/1994. Obiectivele definitorii ale convenţiei sunt conservarea
diversităţii biologice şi utilizarea durabilă a componentelor sale, împărţirea justă şi
echitabilă a avantajelor ce decurg din exploatarea resurselor genetice, în special prin
accesul la acestea şi transferul de tehnologie.
Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de floră şi faună pe cale
de dispariție, adoptată la Washington la 3 martie 1973, la care România a aderat prin
Legea 69/1994 asigură protecţia speciilor periclitate prin reglementarea comerţului cu
acestea, cu modificările şi completările ulterioare;
Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice, adoptată
la Bonn la 23 iunie 1979, ratificată prin Legea 13/1998 este un instrument cu vocaţie
universală, dezvoltat ca urmare a Recomandării 32 din Planul de acţiune elaborat de
Conferinţa de la Stockholm şi constituie recunoaşterea faptului că managementul necesar
conservării eficace a speciilor migratoare necesită atât cooperarea între state, cât şi
acţiuni comune în interiorul limitelor de jurisdicţie naţională, unde aceste specii trăiesc în
anumite perioade ale anului.
Convenţia privind combaterea deşertificării, adoptată la Rio de Janeiro, la 5 iunie
1994, ratificată prin Legea 111/1998.
Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 30 noiembrie
2009 privind conservarea păsărilor sălbatice;
Directiva 92/43 CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor
naturale și a speciilor de floră și faună sălbatice,
Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secțiunea a III-a, zone protejate, actualizată;
Legea nr. 101/2011 pentru prevenirea și sancționarea unor fapte privind degradarea
mediului, republicată;
Legea nr. 46/2008 Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, cu
modificările şi completările ulterioare;
Legea 407/2006 vânătorii și a protecției fondului cinegetic, cu modificările și
completările ulterioare;
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Legea nr. 95/2016 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi
pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu
modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private
asupra mediului;
Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială
avifaunistică, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura2000 în România, cu
modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a
evaluării de mediu pentru planuri şi programe, cu modificările și completările ulterioare;
Hotărârea nr. 1679/2008 privind modalitatea de acordare a despăgubirilor prevăzute de
Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, precum şi obligaţiile ce
revin gestionarilor fondurilor cinegetice şi proprietarilor de culturi agricole, silvice şi de
animale domestice pentru prevenirea pagubelor;
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările
ulterioare;
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată
cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările
ulterioare;
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2016 privind stabilirea unor măsuri pentru
asigurarea managementului ariilor naturale protejate, cu modificările şi completările
ulterioare;
Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea
regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte
integrantă a rețelei ecologice europene Natura2000 în România, cu modificările și
completările ulterioare;
Ordinul ministrului mediului nr. 464/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
organizarea și desfășurarea activităților de control și inspecție în domeniul protecției
mediului, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 766/2018 pentru aprobarea Normelor
tehnice privind elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora şi
schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor din fondul forestier şi a Metodologiei
privind aprobarea depăşirii posibilităţii/posibilităţii anuale în vederea recoltării
produselor accidentale I, cu modificările şi completările ulterioare;
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Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului
metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau
proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, cu modificările
ulterioare;
Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 159/2011 privind aprobarea
condiţiilor de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentului de practicare a
pescuitului recreativ/sportiv şi modelelor permiselor de pescuit recreativ/sportiv în ariile
naturale protejate;
Ordinul nr. 1.822 din 6 octombrie 2020 pentru aprobarea Metodologiei de atribuire în
administrare a ariilor naturale protejate;
Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1266/2011 privind aprobarea condiţiilor
de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentului de practicare a pescuitului
recreativ/sportiv şi modelelor permiselor de pescuit recreativ/sportiv în ariile naturale
protejate;
Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2227/2016 pentru constituirea şi
funcţionarea Comisiei Patrimoniului Speologic;
Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 3836/2012 privind aprobarea
Metodologiei de avizare a tarifelor instituite de către administratorii/custozii ariilor
naturale protejate pentru vizitarea ariilor naturale protejate, pentru analizarea
documentaţiilor şi eliberarea de avize conform legii, pentru fotografiatul şi filmatul în
scop comercial, cu completări și modificările ulterioare;

2.2 Cadrul instituțional
Organul de specialitate care are competență în domeniile mediu, gospodărirea apelor şi
managementul silvic, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Guvernului este Ministerul
Mediului, Apelor și Pădurilor.
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor realizează politica la nivel naţional în
domeniile protecţiei mediului înconjurător, economiei verzi, biodiversităţii, ariilor naturale
protejate, schimbărilor climatice cu privire la toate sectoarele şi subsectoarele pe care le
administrează, elaborează strategia şi reglementările specifice de dezvoltare şi armonizare a
acestor activităţi în cadrul politicii generale a Guvernului, asigură şi coordonează aplicarea
strategiei Guvernului în domeniile sale de competenţă, îndeplinind rolul de autoritate de stat, de
sinteză, coordonare, reglementare, monitorizare, inspecţie şi control în aceste domenii.
Ministerul Mediului acţionează pentru a proteja mediul şi resursele naturale, pentru a
garanta generaţiei actuale şi celor viitoare un mediu curat, în armonie cu dezvoltarea economică
şi progresul social.
Domeniile de competenţă ale Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor sunt:
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controlul poluării industriale;
calitatea aerului şi zgomot ambiental;
managementul ariilor naturale protejate, conservarea biodiversităţii, securitatea biologică;
infrastructură de mediu;
gestionarea deşeurilor;
gestionarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase;
protecția solului și subsolului;
dezvoltare durabilă;
economie verde;
schimbări climatice.
În subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerul Mediului, Apelor şi
Pădurilor se află următoarele unități:
A. Unităţi aflate în subordinea Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor:
 Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului;
 Garda Naţională de Mediu;
 Gărzi forestiere Bucureşti, Brasov, Cluj, Focşani, Oradea, Ploieşti, Vâlcea,
Suceava, Timişoara;
 Administraţia Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”;
 Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate;
B. Unităţi care funcţionează sub autoritatea Ministerul Mediului, Apelor şi
Pădurilor:
 Administraţia Naţională de Meteorologie;
 Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva;
C. Unităţi care funcţionează în coordonarea Ministerul Mediului, Apelor şi
Pădurilor:
 Administraţia Fondului pentru Mediu;
 Administraţia Naţională "Apele Române".
2.3 Administrația publică locală și atribuțiile legale în domeniu
Conform art. 107, alin. (1) din O.U.G 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul
judeţean este autoritatea administraţiei publice locale pentru coordonarea activităţii consiliilor
comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean.
Principalele categorii de atribuţii ale consiliului judeţean sunt:
a) 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;
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b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a judeţului;
c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al judeţului;
d) atribuţii privind gestionarea serviciilor publice de interes judeţean;
e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern;
f) alte atribuţii prevăzute de lege.
În exercitarea atribuţiilor legate de conservarea și protecția ariilor protejate, respectiv
gestionarea
serviciilor
publice
din
subordine,
consiliul
judeţean
asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea
serviciilor publice de interes judeţean privind:
a) educaţia;
j) conservarea, restaurarea şi punerea în
b)serviciile
sociale
pentru
protecţia
valoare a monumentelor istorice şi de
copilului, a persoanelor cu handicap, a
arhitectură, a parcurilor, grădinilor
persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor
publice şi rezervaţiilor naturale;
persoane sau grupuri aflate în nevoie
k) evidenţa persoanelor;
socială;
l) podurile şi drumurile publice;
c) sănătatea;
m) serviciile comunitare de utilitate publică
d) cultura;
de interes judeţean;
e) tineretul;
n) turism;
f) sportul;
o) dezvoltare rurală;
g) ordinea publică;
p) dezvoltare economică;
h) situaţiile de urgenţă;
q) alte servicii publice stabilite prin lege.
i) protecţia şi refacerea mediului;
Având în vedere competențele conform O.U.G 57/2019 privind Codul administrativ și
legislației de mediu, Consiliului Județean Alba are misiunea de a adopta strategii, prognoze şi
programe de conservare și protecție a ariilor naturale de pe raza județului și de a urmări, în
cooperare cu autorităţile administraţiei publice locale interesate, măsurile necesare, inclusiv cele
de ordin financiar, pentru realizarea acestora.
Strategia de conservare şi protecție a naturii privind ariile protejate a județului Alba va
fi un instrument prin care se va asigura nu numai conservarea și protecția valorilor naturale
deosebite, ci și dezvoltarea socio-economică pe principiile dezvoltării durabile prin
valorificarea acestora.
"Dezvoltarea durabilă este acel proces de dezvoltare care răspunde nevoilor actuale fără a
periclita capacitatea generațiilor viitoare de a răspunde propriilor lor nevoi. [.....] Pentru ca
dezideratul dezvoltării durabile să poată fi atins, protecția mediului va constitui parte integrată a
procesului de dezvoltare și nu poate fi abordată independent de acesta." 3

3

Declarația asupra Mediului si Dezvoltării, Rio de Janeiro, 1992.
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III. CATEGORII DE ARII NATURALE PROTEJATE AFLATE LA
NIVELUL JUDEȚULUI ALBA
Aşa cum arată definiţia ariilor protejate, acestea se constituie în principal pentru
conservarea biodiversităţii şi a valorilor naturale şi culturale. Dar ceea ce se doreşte a se
realiza/obţine prin obiectivele de management pot diferi foarte mult de la o arie la alta, chiar
dacă cele de conservare a naturii sunt prioritare pentru orice arie naturală protejată.
În funcţie de principalele obiective de management dintr-o arie protejată, aceasta aparţine
unei anumite categorii de management sau categorii de arii protejate4.
Conform legislaţiei româneşti privind regimul ariilor naturale protejate (art. 5, alin (1) din
OUG nr. 57/2007), ariile naturale protejate pot fi încadrate în diferite categorii de arii protejate,
respectiv:
1. de interes naţional, care includ următoarele categorii: rezervaţii ştiinţifice, parcuri
naţionale, monumente ale naturii, rezervaţii naturale, parcuri naturale. Condiţia minimă pentru ca
o zonă să fie declarată arie protejată de interes naţional este să prezinte valori naturale şi
culturale semnificative şi reprezentative la nivel naţional.
2. de interes comunitar sau situri Natura 2000, care sunt situri de importanţă
comunitară, arii speciale de conservare, arii de protecţie avifaunistică.
3. de interes internaţional, care au primit statut de:
a) rezervaţii ale biosferei;
b) zone umede de importanţă internaţională;
c) situri naturale ale patrimoniului natural universal;
d) geoparcuri.
4. de interes judeţean sau local: stabilite numai pe domeniul public/privat al unităţilor
administrativ-teritoriale, după caz. Acestea includ zone cu valori semnificative şi reprezentative
la nivel local sau judeţean.
Scopul şi regimul de management al categoriilor de arii naturale protejate sunt descrise în
Anexa nr. 1 al OUG 57/2007.

4

Ariile Protejate din Romania: noțiuni introductive, PROPARK Fundaţia pentru Arii Protejate, 2009
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Figura nr. 2: Schemă categorii de arii protejate, conform legislației românești

Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii și a Resurselor Naturale (IUCN)
clasifică ariile protejate, în funcție de obiectivele de management; astfel:
I a – Rezervație naturală strictă;
I b – Zone de sălbăticie;
II – Parc național;
III – Monument al naturii;
IV – Arie cu management activ al habitatului/speciei;
V – Peisaj terestru/marin protejat;
VI – Arie protejată cu utilizare durabilă a resurselor naturale.
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Figura nr. 3: Schemă categorii de arii protejate, conform IUCN

În județul Alba, principalele categorii de arii naturale protejate conform legislației în
vigoare sunt:
 de interes județean (declarate prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 27/1999):
- Rezervații naturale: 935;
- Monumente ale naturii: 126 din care 6 specii de mamifere, 89 specii de păsări și
31 specii de floră ocrotită.
 de interes național:
- Parcuri naturale: 1;
- Rezervații naturale și monumente ale naturii: 83 (declarate prin Legea nr. 5/2000 privind
aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone
protejate).
 de interes comunitar sau situri Natura 2000:
5

83 din cele 93 de Rezervații naturale declarate prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 27/1999, au fost
declarate ulterior și prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea
a III-a – zone protejate.
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5 SPA-uri (arii de protecție specială avifaunistică) desemnate prin H.G. 1284/ 2007,
modificată şi completată de H.G. 971/2011;
- 20 SCI-uri (situri de importanță comunitară) desemnate prin Ordinul 1964/ 2007,
modificată de Ordinul 2387/ 2011 și Ordinul 46/2016.
Conform scopului de management pe care le îndeplinesc, ariile naturale protejate de
interes național și comunitar din județul Alba, se prezintă astfel:
-

Tabelul nr. 1: Ariile naturale protejate din județul Alba – scop de management

Nr.
crt.
1

Categorie de arie
protejată conform
legislaţiei româneşti
Monumente ale naturii

2

Rezervaţii naturale

3

Parcuri naturale

Scop de management conform anexei 1 al OUG
57/2007
Protecţia şi conservarea unor elemente
naturale cu valoare şi semnificaţie
ecologică, ştiinţifică, peisagistică
deosebite, reprezentate de specii de
plante sau animale sălbatice rare,
endemice ori ameninţate cu dispariţia,
arbori seculari, asociaţii floristice şi
faunistice, fenomene geologice - peşteri,
martori de eroziune, chei, cursuri de
apă, cascade şi alte manifestări şi
formaţiuni geologice, depozite
fosilifere, precum şi alte elemente
naturale cu valoare de patrimoniu
natural prin unicitatea sau raritatea lor.
Protecţia şi conservarea unor habitate şi
specii naturale importante sub aspect
floristic, faunistic, forestier, hidrologic,
geologic, speologic, paleontologic,
pedologic. Mărimea lor este determinată
de arealul necesar asigurării integrităţii
elementelor protejate.
Managementul rezervaţiilor naturale
se face diferenţiat, în funcţie de
caracteristicile acestora, prin măsuri
active de gospodărire pentru a asigura
menţinerea habitatelor şi/sau în vederea
protejării anumitor specii, grupuri de
specii sau comunităţi biotice. Pe lângă
activităţile ştiinţifice, după caz, pot fi
admise activităţi turistice, educaţionale,
organizate
Protecţia şi conservarea unor ansambluri
peisagistice în care interacţiunea

Categorie IUCN

III - Monument natural: arie
protejată administrată în special
pentru conservarea elementelor
naturale, specifice.

IV- Arie de gestionare a
habitatelor/speciilor: arie protejată
administrată în special pentru
conservare prin intervenţii de
gospodărire.

V - Peisaj protejat: arie protejată
administrată în principal pentru
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4

Situri Natura 2000

activităţilor umane cu natura de-a lungul
timpului a creat o zonă distinctă, cu
valoare semnificativă peisagistică şi/sau
culturală, deseori cu o mare diversitate
biologică.
Managementul parcurilor naturale
urmăreşte
menţinerea
interacţiunii
armonioase a omului cu natura prin
protejarea diversităţii habitatelor şi
peisajului,
promovând
păstrarea
folosinţelor tradiţionale ale terenurilor,
încurajarea şi consolidarea activităţilor,
practicilor şi culturii tradiţionale ale
populaţiei locale.

conservarea peisajului şi recreere.

Conservarea, menţinerea şi, acolo unde
este cazul, readucerea/restaurarea întro/la o stare de conservare favorabilă a
habitatelor și speciilor de interes
comunitar

-

Repartiția în teritoriu a principalelor categorii de arii protejate de pe teritoriul judeţului
Alba, este prezentată în harta de mai jos.
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Figura nr. 4: Harta distribuției Ariilor naturale protejate la nivelul județului Alba
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IV. ARIILE PROTEJATE DIN JUDEȚUL ALBA
4.1 Rețeaua de arii protejate
Prima arie naturală protejată desemnată în județul Alba a fost rezervația complexă Şesul
Craiului – Scăriţa Belioara, în 1935, urmând ca în anul următor să fie desemnată prima rezervație
geologică din țară, Detunata Goală. Numărul acestora a crescut treptat, până la sfârșitul anului
2019 fiind desemnate un număr de 245 de arii naturale protejate din care 83 arii naturale
protejate de interes național, 10 rezervaţii de interes judeţean, 126 monumente ale naturii de
interes judeţean, 1 parc natural, 20 situri de importanţă comunitară şi 5 arii de protecţie specială
avifaunistică.
Arii naturale protejate în judeţul Alba

Parcuri Naturale

Rezervaţii de interes naţional

Rezervaţii de interes judeţean

Monumente ale anturii de interes judeţean

Situri de importanţă comunitară

Arii de protecţie specială avifauniostică

Figura nr. 5: Arii naturale protejate în anul 2019

4.1.1 Ariile protejate de interes național
În prezent ariile naturale protejate de interes național, declarate prin Legea 5/2000 privind
aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, ocupă
o suprafață de 21.912 ha (3,51 %) din suprafața teritoriului județului Alba (figura nr. 6).
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3,51

Arii protejate de interes național
Județul Alba

96,49

Figura nr. 6: Ponderea ariilor naturale protejate de interes naţional la nivelul judeţului Alba

Ariile naturale protejate de interes național din județului Alba sunt prezentate în Tabelul
nr. 2 de mai jos.
Tabelul nr. 2: Lista ariilor naturale protejate de interes naţional6

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

6

Cod
arie
2.66
2.69
2.60
2.71
2.23
2.19
2.26
2.44
2.43
2.32
2.40
2.39

Arii naturale protejate de interes naţional
Avenul cu două intrări
Avenul de la Tău
Avenul din Hoanca Urzicarului
Avenul din şesuri
Calcarele cu orbitoline de la Piatra Corbului
Calcarele de la Ampoiţa
Calcarele de la Valea Mica
Cascada Pişoaia
Cascada Vârciorog
Cheile Albacului
Cheile Ampoiţei
Cheile Caprei

Tipul
speologică
speologică
speologică
speologică
geologică
complexă
geologică
peisagistică
peisagistică
complexă
complexă
complexă

Suprafaţa
(ha)
1
1
1
1
2
10
1
5
5
35
15
15

Raport privind starea factorilor de mediu pe anul 2016 în judeţul Alba, Agenția pentru Protecția Mediului Alba
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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
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

2.38
2.42
2.54
2.30
2.58
2.37
2.20
2.82
2.80
2.31
2.57
2.59
2.36
2.34
2.56
2.12
2.35
2.81
2.55
2.41
2.33
2.21
2.24
2.3
2.1
2.68
2.13
2.64
2.28
2.18
2.73
2.77
2.72
2.67
2.14
2.46
2.6
2.16
2.5
2.27
2.25
2.62
2.61
2.76

Cheile Cibului
Cheile Găldiţei şi Turcului
Cheile Gălzii
Cheile Gârdişoarei
Cheile Geogelului
Cheile Glodului
Cheile Întregalde
Cheile Mănăstirii
Cheile Mândruţului
Cheile Ordâncuşei
Cheile Piatra Bălţii
Cheile Plaiului
Cheile Pociovaliştei
Cheile Poşegii
Cheile Pravului
Cheile Râmeţului
Cheile Runcului
Cheile Siloşului
Cheile Tecşeştilor
Cheile Văii Cetii
Cheile Văii Morilor
Cheile Vălişoarei
Dealul cu melci
Detunata Flocoasă
Detunata Goală
Hoanca Apei
Huda lui Papară
Huda Orbului
Iezerul Ighiel
Iezerul Şureanu
Izbucul Coteţul Dobreştilor
Izbucul Mătişeşti
Izbucul Poliţei
Izbucul Tăuzului
Pădurea Vidolm
Luncile Prigoanei
Masa Jidovului
Molhaşurile Căpăţânei
Oul Arşiţei
Pădurea Sloboda
Pârâul Bobii
Peştera Coiba Mare
Peştera Coiba Mică
Peştera Dârninii

complexă
complexă
complexă
complexă
geologică
complexă
geologică
complexă
complexă
complexă
geologică
geologică
complexă
complexă
geologică
complexă
complexă
geologică
complexă
complexă
complexă
complexă
paleontologică
geologică
geologică
speologică
speologică
speologică
complexă
complexă
speologică
speologică
speologică
speologică
forestiera
peisagistică
geologică
botanica
geologică
forestiera
paleontologica
speologică
speologică
speologică

15
80
1
15
5
20
25
15
3,50
10
2
2
25
10
3
40
20
3
5
10
30
20
5
5
24
1
4,50
1
20
20
0,20
1
0,20
1
44,20
15
0,20
5
0,20
20
1,50
1
1
1
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57
2.79
Peştera de la Groşi
58
2.74
Peştera de sub Zgurăşti
59
2.10
Peştera Gheţarul Scărişoara
60
2.11
Peştera Gheţarul de la Vârtop
61
2.65
Peştera Hodobana
62
2.78
Peşterile Lucia
63
2.75
Peştera Poarta lui Ionele
64
2.70
Peştera Pojarul Poliţei
65
2.9
Peştera Vânătările Ponorului
66
2.63
Peştera Vârtopaşul
67
2.50
Piatra Boului
68
2.47
Piatra Bulbuci
69
2.53
Piatra Bulzului (Bulzul Gălzii)
70
2.45
Piatra Cetii
71
2.83
Piatra Corbului
72
2.8
Piatra Despicată
73
2.52
Piatra Grohotişului
74
2.51
Piatra Poienii
75
2.48
Piatra Tomii
76
2.49
Piatra Varului
77
2.4
Pintenii din Coasta Jinei
78
2.15
Poiana cu narcise de la Negrileasa
79
2.17
Poiana cu narcise din Tecşeşti
80
2.2
Râpa Roşie
81
2.22
Şesul Craiului – Scăriţa Belioara
82
2.7
Stânca Grunzii
83
2.29
Tăul fără fund de la Băgău
84
F
Parcul Natural Apuseni
Suprafața județului Alba

speologică
speologică
speologică
speologică
speologică
speologică
speologică
speologică
speologică
speologică
geologică
geologică
geologică
peisagistică
geologică
geologică
geologică
geologică
geologică
geologică
geologică
botanica
botanica
geologică
complexă
geologică
complexă
parc natural

1
1
1
1
1
1
0,10
1
5
1
3
3
3
75
5
0,20
5
1
1
1
1
5
2
25
47,70
0,20
7,40
21220*
624200

*suprafaţa ocupată în judeţul Alba

4.1.2 Arii protejate de interes comunitar - Siturile Natura 2000
România, ca stat membru al Uniunii Europene, s-a angajat să implementeze legislaţia
referitoare la conservarea biodiversităţii prin realizarea reţelei Natura 2000, o reţea de zone
protejate care să cuprindă un eşantion reprezentativ de specii sălbatice şi habitate naturale de
interes comunitar, în vederea garantării menţinerii acestora pe termen lung, ca sisteme suport
pentru dezvoltarea sistemului socio-economic.
Speciile şi habitatele de interes comunitar sunt cele rare sau periclitate la nivel
European.
Realizarea reţelei Natura 2000 se face prin implementarea a două acte normative
europene:
o Directiva „Păsări” - Directiva 79/409/CEE privind conservarea păsărilor sălbatice;
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o Directiva „Habitate” - Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor
naturale şi a speciilor de plante şi animale sălbatice.
Reţeaua Ecologică Natura 2000 trebuie să ţină cont de realităţile economice, sociale şi
culturale ale zonelor unde au fost declarate situri.
Siturile de importanță comunitară au ca scop conservarea tipurilor de habitate şi specii
conform Directivei Habitate, iar ariile de protecție specială avifaunistică au scopul de a proteja
speciile de păsări conform Directivei Păsări.
Conservarea speciilor şi habitatelor trebuie să fie realizată printr-un management activ
dar durabil.
După aderare, în legislația românească aceste două Directive au fost transpuse prin
Ordonanța de Urgență nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările ulterioare.
Conform acestui act legislativ, activităţile ce se pot desfăşura în siturile Natura 2000,
altele decât rezervaţiile biosferei, parcurile naţionale şi naturale, se reglementează prin planuri de
management sau prin regulamente elaborate de administratorii acestora avizate de către Agenţia
Naţională pentru Arii Protejate (ANANP) şi aprobate prin ordin al autorităţii centrale pentru
protecţia mediului.
La nivelul județului Alba, ariile protejate de interes comunitar ocupă o suprafață
semnificativă, respectiv 26,13 % din suprafața județului (figura nr. 7).
De menționat este faptul că unele situri Natura 2000 se suprapun parțial sau total cu
ariile naturale protejate de interes național.
Total SCI și SPA

Suprafață județ

26,13%

73,87%

Figura nr. 7: Suprafața ocupată de ariile de interes comunitar, în judeţul Alba în anul 2019
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26,13% din suprafaţa judeţului Alba este acoperită de ariile protejate de interes comunitar
(din care SCI – situri de importanță comunitară 51 % și SPA – situri de protecție specială
avifaunistică 49 %) componente ale Rețelei ecologice europene ”Natura 2000”, prezentată în
figura nr. 8.

49%

Suprafață SCI pe jud. Alba

51%

Suprafață SPA pe jud. Alba

Figura nr. 8: Pondere SCI și SPA

Siturile Natura 2000 din județul Alba sunt prezentate în tabelul de mai jos.
Tabelul nr. 3: Lista Siturile Natura 2000 din județul Alba

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Aria naturală protejată
Apuseni
Munţii Apuseni Vlădeasa
Băgău
Cheile Glodului, Cibului şi Măzii
Frumoasa
Frumoasa
Molhaşurile Căpăţânei
Muntele Mare
Muntele Vulcan
Pădurea de stejar pufos de la Mirăslău
Pajiştile lui Suciu
Podişul Secaşelor
Trascău
Valea Cepelor
Munţii Trascăului

Cod arie
ROSCI0002
ROSPA0081
ROSCI0004
ROSCI0029
ROSCI0085
ROSPA0043
ROSCI0116
ROSCI0119
ROSCI0121
ROSCI0147
ROSCI0187
ROSCI0211
ROSCI0253
ROSCI0260
ROSPA0087

Suprafaţa pe jud.
Alba (ha)
18969
16715
3168
338
26078
23560
557
1232
14
56
16017
4342
47964
750
75460

Suprafaţa (ha)
75876
92859
3168
735
137256
130980
807
1643
104
56
16017
7004
49963
781
93160
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Munţii Bihor
Pădurea Povernii – Valea Cerniţa
Râul Târnava Mare între Copşa Mică şi
Mihalţ
19 Munţii Metaliferi
20 Piemontul Munţilor Metaliferi – Vinţu
21 Bogata
22 Confluența Mureș cu Arieș
23 Mureșul Mijlociu-Cugir
24 Pajiștile de la Mănărade
25 Pajiștile de la Tiur
Total suprafaţă SCI pe jud. Alba (ha)
Total suprafaţă SPA pe jud. Alba (ha)
Total suprafaţă SCI şi SPA pe jud. Alba (ha)*
Suprafaţa jud. Alba (ha)
16
17
18

ROSCI0324
ROSCI0339
ROSCI0382

3977
823
692

20932
895
888

ROSPA0132
ROSPA0139
ROSCI0301
ROSCI0313
ROSCI0419
ROSCI0428
ROSCI0430

3734
3850
1580
771
356
298
376
128.358
123.319
163.086
624200

26673
8369
3662
857
356
298
376

4.1.3 Resursele naturale ale Rețelei Natura 2000 în judeţul Alba
Rețeaua Natura 2000 Alba a fost creată pentru protecția unor specii și habitate extrem de
valoroase, respectiv:
- 178 de specii de floră şi faună de interes comunitar (printre care: 14 specii de floră, 13
specii de peşti, 4 specii de amfibieni, 2 specii de reptile, 103 specii de păsări, 15 specii de
mamifere şi 27 specii de nevertebrate);
- 47 tipuri de habitate de interes comunitar;
Speciile de floră și faună de interes comunitar ocrotite în cadrul Rețelei Natura 2000 Alba
sunt prezentate în tabelul nr. 4.
Tabelul nr. 4: Speciile de interes comunitar din Siturile Natura 2000 din județul Alba

Nr.
crt.

Cod

Grup

Denumire
habitat/specie

1

1308

M

Barbastella
barbastellus

2

1352*

M

Canis lupus

3

1337

M

Castor fiber

Localizare Sit Natura 2000

ROSCI0002 Apuseni
ROSCI0253 Trascău
ROSCI0002 Apuseni
ROSCI0085 Frumoasa
ROSCI0253 Trascău
ROSCI0324 Munții Bihor
ROSCI0339 Pădurea Povernii – Valea Cerniţa
ROSCI0382 Râul Târnava Mare între Copşa
Mică şi Mihalţ

Specii
menționate în
OUG 57/2007
Anexa nr. 3
Anexa nr. 4A
Anexa nr. 3
Anexa nr. 4A

Anexa nr. 3
Anexa nr. 4A
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4

5

1355

1361

M

Lutra lutra

M

Lynx lynx

6

1310

M

Miniopterus
schreibersii

7

1323

M

Myotis bechsteinii

8

1307

M

Myotis blythii

9

1321

M

Myotis emarginatus

10

1324

M

Myotis myotis

11

1306

M

Rhinolophus blasii

12

1305

M

Rhinolophus euryale

13

1304

M

Rhinolophus
ferrumequinum

14

1303

M

Rhinolophus
hipposideros

15

16

1354*

1193

M

A

Ursus arctos

Bombina variegata

ROSCI0419 Mureșul Mijlociu - Cugir
ROSCI0002 Apuseni
ROSCI0029 Cheile Glodului, Cibului și Măzii
ROSCI0085 Frumoasa
ROSCI0253 Trascău
ROSCI0382 Râul Târnava Mare între Copşa
Mică şi Mihalţ
ROSCI0419 Mureșul Mijlociu - Cugir
ROSCI0002 Apuseni
ROSCI0085 Frumoasa
ROSCI0253 Trascău
ROSCI0324 Munții Bihor
ROSCI0339 Pădurea Povernii – Valea Cerniţa
ROSCI0002 Apuseni
ROSCI0029 Cheile Glodului, Cibului și Măzii
ROSCI0253 Trascău
ROSCI0002 Apuseni
ROSCI0002 Apuseni
ROSCI0253 Trascău
ROSCI0002 Apuseni
ROSCI0002 Apuseni
ROSCI0029 Cheile Glodului, Cibului și Măzii
ROSCI0253 Trascău
ROSCI0002 Apuseni
ROSCI0002 Apuseni
ROSCI0253 Trascău
ROSCI0002 Apuseni
ROSCI0002 Apuseni
ROSCI0029 Cheile Glodului, Cibului și Măzii
ROSCI0253 Trascău
ROSCI0002 Apuseni
ROSCI0085 Frumoasa
ROSCI0116 Molhașurile Căpățânei
ROSCI0253 Trascău
ROSCI0324 Munții Bihor
ROSCI0339 Pădurea Povernii – Valea Cerniţa
ROSCI0002 Apuseni
ROSCI0004 Băgău
ROSCI0029 Cheile Glodului, Cibului și Măzii
ROSCI0085 Frumoasa
ROSCI0116 Molhașurile Căpățânei

Anexa nr. 3
Anexa nr. 4A

Anexa nr. 3
Anexa nr. 4A

Anexa nr. 3
Anexa nr. 4A
Anexa nr. 3
Anexa nr. 4A
Anexa nr. 3
Anexa nr. 3
Anexa nr. 4A
Anexa nr. 3
Anexa nr. 4A
Anexa nr. 3
Anexa nr. 4A
Anexa nr. 3
Anexa nr. 4A
Anexa nr. 3
Anexa nr. 4A
Anexa nr. 3
Anexa nr. 4A
Anexa nr. 3
Anexa nr. 4A

Anexa nr. 3
Anexa nr. 4A
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17

18

1188

1166

A

A

Bombina bombina

Triturus cristatus

19

4008

A

Triturus vulgaris
ampelensis

20

1220

R

Emys orbicularis

21

4121*

R

22

7013

F

Vipera ursinii
rakosiensis
Barbus biharicus

23

6965

F

Cottus gobio all others

24

4123

F

25

6145

F

26

5266

F

Barbus petenyi

27

1130

F

Aspius aspius

Eudontomyzon
danfordi
Romanogobio
uranoscopus

ROSCI0119 Muntele Mare
ROSCI0121 Muntele Vulcan
ROSCI0187 Pajiștile lui Suciu
ROSCI0253 Trascău
ROSCI0260 Valea Cepelor
ROSCI0324 Munții Bihor ROSCI0339
Pădurea Povernii – Valea Cerniţa
ROSCI0382 Râul Târnava Mare între Copşa
Mică şi Mihalţ
ROSCI0301 Bogata
ROSCI0187 Pajiștile lui Suciu
ROSCI0382 Râul Târnava Mare între Copşa
Mică şi Mihalţ
ROSCI0002 Apuseni
ROSCI0253 Trascău
ROSCI0085 Frumoasa
ROSCI0187 Pajiștile lui Suciu
ROSCI0382 Râul Târnava Mare între Copşa
Mică şi Mihalţ
ROSCI0002 Apuseni
ROSCI0029 Cheile Glodului, Cibului și Măzii
ROSCI0116 Molhașurile Căpățânei
ROSCI0187 Pajiștile lui Suciu
ROSCI0253 Trascău
ROSCI0260 Valea Cepelor
ROSCI0324 Munții Bihor
ROSCI0382 Râul Târnava Mare între Copşa
Mică şi Mihalţ
ROSCI0187 Pajiștile lui Suciu
ROSCI0382 Râul Târnava Mare între Copşa
Mică şi Mihalţ
ROSCI0187 Pajiștile lui Suciu
ROSCI0301 Bogata
ROSCI0002 Apuseni
ROSCI0002 Apuseni
ROSCI0085 Frumoasa
ROSCI0253 Trascău
ROSCI0002 Apuseni
ROSCI0085 Frumoasa
ROSCI0002 Apuseni
ROSCI0085 Frumoasa
ROSCI0253 Trascău
ROSCI0382 Râul Târnava Mare între Copşa
Mică şi Mihalţ
ROSCI0313 Confluența Mureș cu Arieș

Anexa nr. 3
Anexa nr. 4A
Anexa nr. 3
Anexa nr. 4A

Anexa nr. 3
Anexa nr. 4A

Anexa nr. 3
Anexa nr. 4A
Anexa nr. 3
Anexa nr. 4A
Anexa nr. 3

Anexa nr. 3
Anexa nr. 3
Anexa nr. 3
Anexa nr. 5A
Anexa nr. 3
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28

29

30

5339

6143

5329

F

Rhodeus amarus

F

Romanogobio kesslerii

F

Romanogobio
vladykovi

31

5197

F

Sabanejewia balcanica

32

6963

F

Cobitis taenia
Complex

33

1160

F

Zingel streber

34

1159

F

Zingel zingel

35

1093*

I

Austropotamobius
torrentium

36

4014

I

Carabus variolosus

37

4057

I

Chilostoma banaticum

38

4030

I

Colias myrmidone

39

1074

I

Eriogaster catax

40

1065

I

Euphydryas aurinia

41

6169

I

Euphydryas maturna

42

6199*

I

Euplagia
quadripunctaria

43

4050

I

Isophya stysi

ROSCI0419 Mureșul Mijlociu - Cugir
ROSCI0382 Râul Târnava Mare între Copşa
Mică şi Mihalţ
ROSCI0313 Confluența Mureș cu Arieș
ROSCI0419 Mureșul Mijlociu - Cugir
ROSCI0382 Râul Târnava Mare între Copşa
Mică şi Mihalţ
ROSCI0313 Confluența Mureș cu Arieș
ROSCI0419 Mureșul Mijlociu - Cugir
ROSCI0382 Râul Târnava Mare între Copşa
Mică şi Mihalţ
ROSCI0313 Confluența Mureș cu Arieș
ROSCI0419 Mureșul Mijlociu - Cugir
ROSCI0382 Râul Târnava Mare între Copşa
Mică şi Mihalţ
ROSCI0313 Confluența Mureș cu Arieș
ROSCI0419 Mureșul Mijlociu - Cugir
ROSCI0313 Confluența Mureș cu Arieș
ROSCI0419 Mureșul Mijlociu - Cugir
ROSCI0313 Confluența Mureș cu Arieș
ROSCI0419 Mureșul Mijlociu - Cugir
ROSCI0419 Mureșul Mijlociu - Cugir

ROSCI0002 Apuseni
ROSCI0002 Apuseni
ROSCI0324 Munții Bihor
ROSCI0002 Apuseni
ROSCI0002 Apuseni
ROSCI0253 Trascău
ROSCI0002 Apuseni
ROSCI0253 Trascău
ROSCI0002 Apuseni
ROSCI0085 Frumoasa
ROSCI0002 Apuseni
ROSCI0253 Trascău
ROSCI0002 Apuseni
ROSCI0085 Frumoasa
ROSCI0211 Podișul Secașelor
ROSCI0253 Trascău
ROSCI0002 Apuseni

Anexa nr. 3

Anexa nr. 3

-

Anexa nr. 3

Anexa nr. 3
Anexa nr. 3
Anexa nr. 3
Anexa nr. 4A
Anexa nr. 5A
Anexa nr. 3
Anexa nr. 4A
Anexa nr. 3
Anexa nr. 4A
Anexa nr. 3
Anexa nr. 4A
Anexa nr. 3
Anexa nr. 4A
Anexa nr. 3
Anexa nr. 4A
Anexa nr. 3
Anexa nr. 4A
Anexa nr. 3

Anexa nr. 3

Anexa nr. 3
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44

4048

I

Isophya costata

45

1060

I

Lycaena dispar

46

1087*

I

Rosalia alpina

47

4012

I

Carabus hampei

48

1083

I

Lucanus cervus

49

4052

I

Odontopodisma
rubripes

50

1085

I

Buprestis splendes

51

1088

I

Ceramby cerdo

52

4046

I

Cordulegaster heros

53

1037

I

Ophiogomphus cecilia

54

4054

I

55

4024*

I

56

6908

I

Morimus asper
funereus

57

4028

I

Catopta thrips

58

4036

I

Leptidea morsei

59

4039*

I

Nymphalis vaualbum

60

4043

I

Pseudophilotes bavius

61

1032

I

Unio crassus

62

1386

P

Buxbaumia viridis

Pholidoptera
transsylvanica
Pseudogaurotina
excellens

ROSCI0253 Trascău
ROSCI0253 Trascău
ROSCI0002 Apuseni
ROSCI0085 Frumoasa
ROSCI0002 Apuseni
ROSCI0085 Frumoasa
ROSCI0324 Munții Bihor
ROSCI0004 Băgău
ROSCI0004 Băgău
ROSCI0147 Pădurea de stejar pufos de la
Mirăslău
ROSCI0253 Trascău
ROSCI0004 Băgău
ROSCI0253 Trascău
ROSCI0085 Frumoasa
ROSCI0085 Frumoasa
ROSCI0147 Pădurea de stejar pufos de la
Mirăslău
ROSCI0085 Frumoasa
ROSCI0260 Valea Cepelor
ROSCI0085 Frumoasa
ROSCI0382 Râul Târnava Mare între Copşa
Mică şi Mihalţ
ROSCI0085 Frumoasa
ROSCI0253 Trascău
ROSCI0085 Frumoasa
ROSCI0147 Pădurea de stejar pufos de la
Mirăslău
ROSCI0211 Podișul Secașelor
ROSCI0211 Podișul Secașelor
ROSCI0253 Trascău
ROSCI0211 Podișul Secașelor
ROSCI0253 Trascău
ROSCI0211 Podișul Secașelor
ROSCI0211 Podișul Secașelor
ROSCI0382 Râul Târnava Mare între Copşa
Mică şi Mihalţ
ROSCI0002 Apuseni

Anexa nr. 4A
Anexa nr. 3
Anexa nr. 4A
Anexa nr. 3
Anexa nr. 4A
Anexa nr. 3
Anexa nr. 4A
Anexa nr. 3
Anexa nr. 4A
Anexa nr. 3
Anexa nr. 4A

Anexa nr. 3
Anexa nr. 4A
Anexa nr. 3
Anexa nr. 4A
Anexa nr. 3
Anexa nr. 4A
Anexa nr. 3
Anexa nr. 4A
Anexa nr. 3
Anexa nr. 4A
Anexa nr. 3
Anexa nr. 4A
Anexa nr. 3
Anexa nr. 4A
Anexa nr. 3
Anexa nr. 4A
Anexa nr. 3
Anexa nr. 4A
Anexa nr. 3
Anexa nr. 4A
Anexa nr. 3
Anexa nr. 4A
Anexa nr. 3
Anexa nr. 3
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63

4070*

P

Campanula serrata

64

1902

P

Cypripedium calceolus

65

4097

P

Iris aphylla subsp.
hungarica

66

1903

P

Liparis loeseli

67

2186

P

Syringa josikaea

68

4116

P

Tozzia carpathica

69

1381

P

70

1393

P

71

1389

P

Dicranum viride
Drepanocladus
vernicosus
Meesia longiseta

72

6948

P

Pontechium maculatum
subsp. maculatum

73

4091

P

Crambe tataria

74

4068

P

Adenophora lilifolia

75

1477

P

Pulsatilla patens

76

A086

B

Accipiter nisus

77

A223

B

Aegolius funereus

78

A256

B

Anthus trivialis

79

A228

B

Apus melba

80

A091

B

Aquila chrysaetos

ROSCI0085 Frumoasa
ROSCI0002 Apuseni
ROSCI0085 Frumoasa
ROSCI0260 Valea Cepelor
ROSCI0002 Apuseni
ROSCI0211 Podișul Secașelor
ROSCI0002 Apuseni
ROSCI0029 Cheile Glodului, Cibului și Măzii
ROSCI0147 Pădurea de stejar pufos de la
Mirăslău
ROSCI0187 Pajiștile lui Suciu
ROSCI0211 Podișul Secașelor
ROSCI0002 Apuseni
ROSCI0002 Apuseni
ROSCI0121 Muntele Vulcan
ROSCI0002 Apuseni
ROSCI0085 Frumoasa
ROSCI0260 Valea Cepelor
ROSCI0085 Frumoasa
ROSCI0085 Frumoasa
ROSCI0085 Frumoasa
ROSCI0147 Pădurea de stejar pufos de la
Mirăslău
ROSCI0187 Pajiștile lui Suciu
ROSCI0211 Podișul Secașelor
ROSCI0301 Bogata
ROSCI0428 Pajiștile de la Mănărade
ROSCI0187 Pajiștile lui Suciu
ROSCI0211 Podișul Secașelor
ROSCI0428 Pajiștile de la Mănărade
ROSCI0211 Podișul Secașelor
ROSCI0253 Trascău
ROSPA0081 Munții Apuseni - Vlădeasa
ROSPA0087 Munții Trascăului
ROSPA0081 Munții Apuseni - Vlădeasa
ROSPA0043 Frumoasa
ROSPA0081 Munții Apuseni - Vlădeasa
ROSPA0081 Munții Apuseni - Vlădeasa
ROSPA0087 Munții Trascăului
ROSPA0081 Munții Apuseni - Vlădeasa
ROSPA0087 Munții Trascăului

Anexa nr. 3
Anexa nr. 4A
Anexa nr. 3
Anexa nr. 4A
Anexa nr. 3
Anexa nr. 4A

Anexa nr. 3
Anexa nr. 4A
Anexa nr. 3
Anexa nr. 4A
Anexa nr. 3
Anexa nr. 4A
Anexa nr. 3
Anexa nr. 3
Anexa nr. 3
Anexa nr. 3
Anexa nr. 4A

Anexa nr. 3
Anexa nr. 4A
Anexa nr. 3
Anexa nr. 4A
Anexa nr. 3
Anexa nr. 4A
Anexa nr. 3
Anexa nr. 3
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81

A221

B

Asio otus

82

A104

B

Bonasa bonasia

83

A215

B

Bubo bubo

84
85

A087
A088

B
B

Buteo buteo
Buteo lagopus

86

A224

B

Caprimulgus
europaeus

87

A080

B

Circaetus gallicus

88

A373

B

89

A207

B

Coccothraustes
coccothraustes
Columba oenas

90

A208

B

Columba palumbus

91

A122

B

Crex crex

92

A212

B

Cuculus canorus

93

A253

B

Delichon urbica

94

A239

B

Dendrocopos leucotos

95

A238

B

Dendrocopos medius

96

A236

B

Dryocopus martius

ROSPA0081 Munții Apuseni - Vlădeasa
ROSPA0081 Munții Apuseni - Vlădeasa
ROSPA0043 Frumoasa
ROSPA0087 Munții Trascăului
ROSPA0081 Munții Apuseni - Vlădeasa
ROSPA0087 Munții Trascăului
ROSPA0132 Munții Metaliferi
ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi Vințu
ROSPA0081 Munții Apuseni - Vlădeasa
ROSPA0081 Munții Apuseni - Vlădeasa
ROSPA0081 Munții Apuseni - Vlădeasa
ROSPA0043 Frumoasa
ROSPA0087 Munții Trascăului
ROSPA0132 Munții Metaliferi
ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi Vințu
ROSPA0081 Munții Apuseni - Vlădeasa
ROSPA0087 Munții Trascăului
ROSPA0132 Munții Metaliferi
ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi Vințu
ROSPA0081 Munții Apuseni - Vlădeasa

Anexa nr. 5 C

ROSPA0081 Munții Apuseni - Vlădeasa
ROSPA0081 Munții Apuseni - Vlădeasa

Anexa nr. 5 C
Anexa nr. 5 C
Anexa nr. 5 D
Anexa nr. 3

ROSPA0081 Munții Apuseni - Vlădeasa
ROSPA0087 Munții Trascăului
ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi Vințu
ROSPA0081 Munții Apuseni - Vlădeasa
ROSPA0081 Munții Apuseni - Vlădeasa
ROSPA0087 Munții Trascăului
ROSPA0081 Munții Apuseni - Vlădeasa
ROSPA0043 Frumoasa
ROSPA0087 Munții Trascăului
ROSPA0132 Munții Metaliferi
ROSPA0081 Munții Apuseni - Vlădeasa
ROSPA0087 Munții Trascăului
ROSPA0132 Munții Metaliferi
ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi Vințu
ROSPA0081 Munții Apuseni - Vlădeasa
ROSPA0043 Frumoasa

Anexa nr. 3

Anexa nr. 3

Anexa nr. 3

Anexa nr. 4 B

Anexa nr. 3

Anexa nr. 3

Anexa nr. 3
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97

A378

B

Emberiza cia

98

A103

B

Falco peregrinus

99

A099

B

Falco subbuteo

100

A321

B

Ficedula albicollis

101

A320

B

Ficedula parva

102

A217

B

Glaucidium
passerinum

103

A338

B

Lanius collurio

104

A369

B

Loxia curvirostra

105

A246

B

Lullula arborea

106

A262

B

Motacilla alba

107

A261

B

Motacilla cinerea

108

A072

B

Pernis apivorus

109
110
111

A273
A315
A314

B
B
B

Phoenicurus ochruros
Phylloscopus collybita
Phylloscopus sibilatrix

112

A241

B

Picoides tridactylus

ROSPA0087 Munții Trascăului
ROSPA0132 Munții Metaliferi
ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi Vințu
ROSPA0081 Munții Apuseni - Vlădeasa
ROSPA0081 Munții Apuseni - Vlădeasa
ROSPA0087 Munții Trascăului
ROSPA0132 Munții Metaliferi
ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi Vințu
ROSPA0081 Munții Apuseni - Vlădeasa
ROSPA0087 Munții Trascăului
ROSPA0081 Munții Apuseni - Vlădeasa
ROSPA0043 Frumoasa
ROSPA0087 Munții Trascăului
ROSPA0132 Munții Metaliferi
ROSPA0081 Munții Apuseni - Vlădeasa
ROSPA0043 Frumoasa
ROSPA0087 Munții Trascăului
ROSPA0132 Munții Metaliferi
ROSPA0081 Munții Apuseni – Vlădeasa
ROSPA0043 Frumoasa
ROSPA0081 Munții Apuseni - Vlădeasa
ROSPA0087 Munții Trascăului
ROSPA0132 Munții Metaliferi
ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi Vințu
ROSPA0081 Munții Apuseni - Vlădeasa
ROSPA0081 Munții Apuseni - Vlădeasa
ROSPA0132 Munții Metaliferi
ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi Vințu
ROSPA0081 Munții Apuseni - Vlădeasa
ROSPA0087 Munții Trascăului
ROSPA0081 Munții Apuseni - Vlădeasa
ROSPA0081 Munții Apuseni - Vlădeasa
ROSPA0087 Munții Trascăului
ROSPA0132 Munții Metaliferi
ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi Vințu
ROSPA0081 Munții Apuseni - Vlădeasa
ROSPA0081 Munții Apuseni - Vlădeasa
ROSPA0081 Munții Apuseni - Vlădeasa
ROSPA0081 Munții Apuseni - Vlădeasa
ROSPA0043 Frumoasa

Anexa nr. 4 B
Anexa nr. 3

Anexa nr. 4 B
Anexa nr. 3

Anexa nr. 3

Anexa nr. 3
Anexa nr. 3

Anexa nr. 3

Anexa nr. 4 B
Anexa nr. 4 B
Anexa nr. 3

Anexa nr. 4 B
Anexa nr. 3
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113

A234

B

Picus canus

114
115
116
117
118
119

A372
A318
A317
A275
A276
A361

B
B
B
B
B
B

Pyrrhula pyrrhula
Regulus ignicapillus
Regulus regulus
Saxicola rubetra
Saxicola torquata
Serinus serinus

120

A220

B

Strix uralensis

121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

A351
A311
A310
A309
A308
A283
A285
A284
A282
A287

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Sturnus vulgaris
Sylvia atricapilla
Sylvia borin
Sylvia communis
Sylvia curruca
Turdus merula
Turdus philomelos
Turdus pilaris
Turdus torquatus
Turdus viscivorus

131

A108

B

Tetrao urogallus

132

A229

B

Alcedo atthis

133

A255

B

Anthus campestris

134

A089

B

Aquila pomarina

135

A031

B

Ciconia ciconia

136

A030

B

Ciconia nigra

137
138

A081
A082

B
B

Circus aeruginosus
Circus cyaneus

ROSPA0081 Munții Apuseni - Vlădeasa
ROSPA0087 Munții Trascăului
ROSPA0132 Munții Metaliferi
ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi Vințu
ROSPA0081 Munții Apuseni - Vlădeasa
ROSPA0081 Munții Apuseni - Vlădeasa
ROSPA0081 Munții Apuseni - Vlădeasa
ROSPA0081 Munții Apuseni - Vlădeasa
ROSPA0081 Munții Apuseni - Vlădeasa
ROSPA0081 Munții Apuseni - Vlădeasa
ROSPA0081 Munții Apuseni - Vlădeasa
ROSPA0043 Frumoasa
ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi Vințu
ROSPA0081 Munții Apuseni - Vlădeasa
ROSPA0081 Munții Apuseni - Vlădeasa
ROSPA0081 Munții Apuseni - Vlădeasa
ROSPA0081 Munții Apuseni - Vlădeasa
ROSPA0081 Munții Apuseni - Vlădeasa
ROSPA0081 Munții Apuseni - Vlădeasa
ROSPA0081 Munții Apuseni - Vlădeasa
ROSPA0081 Munții Apuseni - Vlădeasa
ROSPA0081 Munții Apuseni - Vlădeasa
ROSPA0081 Munții Apuseni - Vlădeasa
ROSPA0043 Frumoasa

ROSPA0087 Munții Trascăului
ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi Vințu
ROSPA0087 Munții Trascăului
ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi Vințu
ROSPA0087 Munții Trascăului
ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi Vințu
ROSPA0087 Munții Trascăului
ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi Vințu
ROSPA0087 Munții Trascăului
ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi Vințu
ROSPA0087 Munții Trascăului
ROSPA0087 Munții Trascăului

Anexa nr. 3

Anexa nr. 4 B
Anexa nr. 4 B
Anexa nr. 4 B
-

Anexa nr. 5 C
Anexa nr. 5 C
Anexa nr. 5 C
Anexa nr. 5 C
Anexa nr. 3
Anexa nr. 5 C
Anexa nr. 5 E
Anexa nr. 3

Anexa nr. 3

Anexa nr. 3

Anexa nr. 3

Anexa nr. 3

Anexa nr. 3
Anexa nr. 3
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139

A084

B

Circus pygargus

140

A379

B

Emberiza hortulana

141

A098

B

Falco columbarius

142
143

A252
A383

B
B

Hirundo daurica
Miliaria calandra

144

A214

B

Otus scops

145
146
147

A250
A091
A073

B
B
B

Ptyonoprogne rupestris
Aquila chrysaetos
Milvus migrans

148

A168

B

Actitis hypoleucos

149

A052

B

Anas crecca

150

A053

B

Anas playrhynchos

151

A028

B

Ardea cinerea

152

A136

B

Charadrius dubius

153

A197

B

Chlidonias niger

154

A429

B

Dendrocopos syriacus

155

A027

B

Egretta alba

156

A097

B

Falco vespertinus

157

A125

B

Fulica atra

158

A002

B

Gavia arctica

159

A001

B

Gavia stellata

160

A075

B

Haliaeetus albicilla

170

A339

B

Lanius minor

ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi Vințu
ROSPA0087 Munții Trascăului
ROSPA0087 Munții Trascăului
ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi Vințu
ROSPA0087 Munții Trascăului
ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi Vințu
ROSPA0087 Munții Trascăului
ROSPA0087 Munții Trascăului
ROSPA0087 Munții Trascăului
ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi Vințu
ROSPA0087 Munții Trascăului
ROSPA0132 Munții Metaliferi
ROSPA0132 Munții Metaliferi
ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi Vințu
ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi Vințu
ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi Vințu
ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi Vințu
ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi Vințu
ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi Vințu
ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi Vințu
ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi Vințu
ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi Vințu
ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi Vințu
ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi Vințu
ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi Vințu
ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi Vințu
ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi Vințu

Anexa nr. 3
Anexa nr. 3

-

Anexa nr.4 B
Anexa nr.4 B

Anexa nr. 3
Anexa nr. 3
Anexa nr.4 B
Anexa nr. 5 C
Anexa nr. 5 E
Anexa nr. 5 C
Anexa nr. 5 D
Anexa nr. 3
Anexa nr. 3
Anexa nr. 3
Anexa nr. 3
Anexa nr. 5 C
Anexa nr. 5 E
Anexa nr. 3
Anexa nr. 3
Anexa nr. 3
Anexa nr. 3
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171

A139

B

Larus ridibundus

172

A230

B

Merops apiaster

173

A094

B

Pandion haliaetus

174

A017

B

Phalacrocorax carbo

175

A249

B

Riparia riparia

176

A210

B

Streptopelia turtur

177

A307

B

Sylvia nisoria

178

A004

B

Tachybaptus ruficollis

ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi Vințu
ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi Vințu
ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi Vințu
ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi Vințu
ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi Vințu
ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi Vințu
ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi Vințu
ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi Vințu

Anexa nr. 4 B
Anexa nr. 3
Anexa nr. 5 C
Anexa nr. 3
Anexa nr. 4 B

Habitatele ocrotite în cadrul Rețelei Natura 2000 Alba sunt prezentate în tabelul nr. 5:
Tabelul nr. 5: Habitate de interes cominitar prezente în Siturile Natura 2000 din județul Alba

Nr.
crt.

Cod
Natura
2000

Denumire
habitat

Râuri alpine și vegetația herbacee de pe malurile lor

1

3220

2

3230

3

3240

4

3260

5

4030

Râuri de munte și vegetația lor lemnoasă cu Myricaria
germanica
Râuri de munte și vegetația lor lemnoasă cu Salix
elaeagnos
Cursuri de apă din pajiștile montane cu vegetație de
Ranunculion fluitantis şi Callitricho-Batrachion
Pajiști uscate

6

4060

Pajiști alpine și boreale

7

4070

8

4080

*Tufărişuri de Pinus mugo şi Rhododendron hirsutum
(Mugo-Rhododendretum hirsuti)
Stepe ponto-sarmatice

9

40A0

*Tufărişuri subcontinentale peri-panonice

Localizare sit Natura 2000

ROSCI0085 Frumoasa, ROSCI0002
Apuseni, ROSCI0119 Muntele Mare,
ROSCI0260 Valea Cepelor,
ROSCI0002 Apuseni
ROSCI0002 Apuseni
ROSCI0002 Apuseni
ROSCI0002 Apuseni
ROSCI0253 Trascău, ROSCI0085
Frumoasa ROSC
I0002 Apuseni, ROSCI0119 Muntele
Mare, ROSCI0260 Valea Cepelor
ROSCI0085 Frumoasa, ROSCI0324
Munţii Bihor
ROSCI0085 Frumoasa
ROSCI0085 Frumoasa,
ROSCI0121Muntele Vulcan, ROSCI014
Pădurea de stejar pufos de la Mirăslău,
ROSCI0187 Pajiştile lui Suciu,
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ROSCI0211 Podişul Secaşelor,
10

6110

* Pajişti rupicole calcaroase sau bazifile din AlyssoSedion albi

11

6150

Pajişti boreale şi alpine pe substrat silicios

12

6170

Pajişti calcaroase alpine şi subalpine

13

6190

Paji şti panonice de stâncării (Stipo-Festucetalia
pallentis)

14

62C0

Pajiști acidofile Oro-Moesiene

15

6210

Pajişti uscate seminaturale şi faciesuride acoperire cu
tufişuri pe substrat calcaros (* situri importante pentru
orhidee)

16

6230

* Pajişti bogate în specii de Nardus, pe substraturile
silicioase ale zonelor munotoase;

17

6240

18

6410

19

6430

20

6440

Pajişti aluviale ale văilor de râuri cu Cnidion dubii

21

6510

Pajiști de altitudine joasă (Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis)

22

6520

Pajiști montane

23

7110

* Turbării active

24

7120

Turbării degradate, capabile încă de regenerare naturală

25

7140

Mlaştini turboase de tranziţie şi turbării mişcătoare

26
27

7150
7220

Depresiuni pe substraturi turboase
* Izvoare petrifiante cu formare de travertin

* Pajişti stepice subpanonice

Pajişti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau lutoargiloase (Molinion caeruleae)
Asociații de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la nivelul
câmpiilor până la nivel montan și alpin

ROSCI0002 Apuseni
ROSCI0085 Frumoasa, ROSCI0002
Apuseni
ROSCI0253 Trascău, ROSCI0002
Apuseni, ROSCI0121Muntele Vulcan,
Pădurea de stejar pufos de la Mirăslău
ROSCI0253 Trascău, ROSCI0002
Apuseni, ROSCI0029 Cheile
Glodului, Cibului şi Măzii
ROSCI0301 Bogata,
ROSCI0002 Apuseni, ROSCI0211
Podişul Secaşelor, ROSCI0301
Bogata, ROSCI0428 Pajiștile de la
Mănărade, ROSCI0430 Pajiștile de la Tiur
ROSCI0085 Frumoasa, ROSCI0002
Apuseni, ROSCI0119 Muntele Mare,
ROSCI0260 Valea Cepelor
ROSCI0147 Pădurea de stejar pufos de la
Mirăslău, ROSCI0187 Pajiştile lui
Suciu, ROSCI0211 Podişul Secaşelor,
ROSCI0301
Bogata, ROSCI0430 Pajiștile de la Tiur
ROSCI0085 Frumoasa, ROSCI0002
Apuseni
ROSCI0085 Frumoasa, ROSCI0002
Apuseni
ROSCI0211 Podişul Secaşelor,
ROSCI0430 Pajiștile de la Tiur
ROSCI0002 Apuseni, ROSCI0211
Podişul Secaşelor, ROSCI0260 Valea
Cepelor, ROSCI0301Bogata,
ROSCI0085 Frumoasa, ROSCI0002
Apuseni, ROSCI0121Muntele Vulcan,
ROSCI0085 Frumoasa, ROSCI0002
Apuseni, ROSCI0116
Molhaşurile Căpăţânei, ROSCI0119
Muntele Mare
ROSCI0002 Apuseni
ROSCI0085 Frumoasa, ROSCI0002
Apuseni, ROSCI0004 Băgău
ROSCI0002 Apuseni
ROSCI0002 Apuseni
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(Cratoneurion)
Mlaştini alcaline
Grohotiş stâncos al etajului montan (Androsacetalia
alpinae şi Galeopsietalia ladani)
Grohotiş calcaros şi de şisturi calcaroase ale etajelor
montane până la cele alpine (Thlaspietea rotundifolii)
* Grohotişuri medio-europene calcaroase ale etajelor
montane;

28

7230

29

8110

30

8120

31

8160

32

8220

Pante stâncoase silicioase cu vegetaţie chasmofitică

33

8310

Grote neexploatate turistic

34

9110

Păduri tip Luzulo-Fagetum

35

9130

Păduri tip Asperulo-Fagetum

36

9150

Păduri medio-europene tip Cephalanthero-Fagion

37

9170

Stejăriș cu Galio-Carpinetum

38

9180

* Păduri de pantă, grohotiș sau ravene cu Tilio-Acerion

39

91A0

40

91D0

* Turbării împădurite

41

91E0

* Păduri aluviale de Alnus glutinosa şi Fraxinus
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

42

91H0

* Păduri panonice cu Quercus pubescens

43

91I0

44

91Q0

Vegetație de silvostepă euro-siberiene cu Quercus spp.
Păduri vest-carpatice de Pinus sylvestris pe substrate
calcaroase

45

91V0

Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)

ROSCI0085 Frumoasa
ROSCI0085 Frumoasa, ROSCI0002
Apuseni, ROSCI0260 Valea Cepelor
ROSCI0253 Trascău, ROSCI0002
Apuseni, ROSCI0121Muntele Vulcan,
ROSCI0253 Trascău, ROSCI0002
Apuseni
ROSCI0085 Frumoasa, ROSCI0002
Apuseni
ROSCI0002 Apuseni
ROSCI0253 Trascău, ROSCI0085
Frumoasa, ROSCI0002 Apuseni,
ROSCI0029 Cheile Glodului, Cibului şi
Măzii, ROSCI0260 Valea Cepelor,
ROSCI0324 Munţii Bihor
ROSCI0253 Trascău, ROSCI0085
Frumoasa, ROSCI0002 Apuseni,
ROSCI0324 Munţii Bihor,
ROSCI0253 Trascău, ROSCI0002
Apuseni, ROSCI0121Muntele Vulcan,
ROSCI0253 Trascău, ROSCI0085
Frumoasa, ROSCI0002 Apuseni,
ROSCI0147
Pădurea de stejar pufos
de la Mirăslău, ROSCI0211 Podişul
Secaşelor, ROSCI0324 Munţii Bihor
ROSCI0002 Apuseni, ROSCI0029 Cheile
Glodului, Cibului şi Măzii
ROSCI0313 Confluența Mureș cu Arieș,
ROSCI0419 Mureșul Mijlociu-Cugir,
ROSCI0085 Frumoasa, ROSCI0002
Apuseni, ROSCI0116
Molhaşurile Căpăţânei, ROSCI0119
Muntele Mare
ROSCI0085 Frumoasa, ROSCI0002
Apuseni, ROSCI0211 Podişul Secaşelor,
ROSCI0253 Trascău, ROSCI0147
Pădurea de stejar pufos de la Mirăslău
ROSCI0211 Podişul Secaşelor,
ROSCI0253 Trascău, ROSCI0002
Apuseni
ROSCI0253 Trascău, ROSCI0085
Frumoasa, ROSCI0002 Apuseni,
ROSCI0121Muntele Vulcan, ROSCI0324

Page | 38

Strategia de conservare și protecție a naturii privind ariile protejate din județul Alba 2021-2026

46

91Y0

Păduri dacice de stejar și carpen

47

9410

Păduri acidofile cu molid (Picea) din etajele alpine
montane

47

9420

Păduri alpine cu Larix decidua şi/sau Pinus cembra

Munţii Bihor, ROSCI0339 Pădurea
Povernii – Valea Cerniţa
ROSCI0253 Trascău, ROSCI0002
Apuseni, ROSCI0004 Băgău, ROSCI0187
Pajiştile lui Suciu,
ROSCI0211 Podişul Secaşelor,
ROSCI0253 Trascău, ROSCI0085
Frumoasa, ROSCI0002 Apuseni,
ROSCI0116 Molhaşurile Căpăţânei,
ROSCI0260 Valea Cepelor, ROSCI0324
Munţii Bihor
ROSCI0253 Trascău, ROSCI0002
Apuseni

4.1.4 Arii protejate de interes județean sau local
Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 27/1999, la nivelul județului Alba sunt
declarate 93 de rezervații naturale și 126 de monumente ale naturii.
Lista rezervațiilor naturale declarate la nivel județean și local este prezentată în Tabelul
nr. 6.
Tabelul nr. 6: Lista rezervațiilor naturale declarate la nivel județean și local

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Arii naturale protejate de interes
județean
Avenul cu două intrări
Avenul de la Tău
Avenul din Hoanca Urzicarului
Avenul din Șesuri
Piatra Corbului
Calcarele de la Ampoiţa
Calcarele de la Valea Mica
Cascada Pişoaia
Cascada Vârciorog
Cheile Albacului
Cheile Ampoiţei
Cheile Caprei
Cheile Cibului
Cheile Găldiţei şi Turcului
Cheile Gălzii
Cheile Gârdişoarei
Cheile Geogelului
Cheile Glodului
Cheile Întregalde

Localizare

Căi acces

Arieșeni, Hodobana
Gârda de Sus,Gârda Seacă
Arieșeni, Vârtop
Gârda de Sus
Meteș, Tăuți
Meteș, Ampoița
Zlatna, Valea Mică
Vidra, Nemeși
Arieșeni, Vanvucești
Albac
Meteș, Lunca Ampoiței
Zlatna, Feneș
Almaşu Mare, Cheile Cibului
Întregalde
Galda de Jos, Galda de Sus
Arieșeni, Casa de Piatră
Ponor, După Deal
Almaşu Mare, Glod
Întregalde, Modolești, Galda de Sus,

DN75+DC130
DN75+DC130
DN75+DF
DN75+DF
DN74A
DN74+DC68
DN74
DN75+DJ762
DN75+DJ762
DN75
DN74+DC72
DN74+DF
DN74+DJ704+DC64
DN1+DJ107K
DJ107K
DN75+DC130+DF
DJ107I
DJ704+DC64
DJ107K
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Cheile Mănăstirii
Cheile Mândruţului
Cheile Ordâncuşei
Cheile Piatra Bălţii
Cheile Plaiului
Cheile Pociovaliştei
Cheile Poşegii
Cheile Pravului
Cheile Râmeţului
Cheile Runcului
Cheile Siloşului
Cheile Tecşeştilor

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Cheile Văii Cetii
Cheile Văii Morilor
Cheile Vălişoarei
Dealul cu melci
Detunata Flocoasă
Detunata Goală
Hoanca Apei
Huda lui Papară
Huda Orbului
Iezerul Ighiel
Iezerul Şureanu
Izbucul Coteţul Dobreştilor
Izbucul Mătişeşti
Izbucul Poliţei
Izbucul Tăuzului
Laricetul de la Vidolm
Luncile Prigoanei
Masa Jidovului
Molhaşurile Căpăţânei
Oul Arşiţei de la Recea
Pădurea Sloboda
Pârâul Bobii
Peştera Coiba Mare
Peştera Coiba Mică
Peştera Dârnii
Peştera de la Groşi Poarta Zmeilor
Peştera de sub Zgurăşti
Peştera Gheţarului de la Scărişoara
Peştera Gheţarului de la Vârtop
Peştera Hodobana

Poiana Galdei
Râmeț, Valea Mănăstirii
Scărișoara
Gârda de Sus
Râmeț , Cheia
Livezile, Izvoarele
Ocoliş, Runc
Poșaga, Pășaga de Sus, Poșaga de Jos
Râmeț, Cheia
Râmeț, Valea Mănăstirii
Ocoliş, Runc, Lunca Larga
Rimetea, Colțești
Stremț, Fața Pietrii și Galda de Jos,
Raicani
Galda de Jos, Cetea
Vidra, Ponorel, Valea Morii
Livezile, Vălișoara
Vidra, Nemeș
Bucium Șasa
Bucium Șasa
Gârda de Sus, Gârda Seacă
Sălciua, Sub Piatră
Arieșeni, Casa de Piatră
Ighiu, Ighel
Cugir
Gârda de Sus, Gârda Seacă
Horea, Mătișești
Gârda de Sus, Gârda Seacă
Arieșeni, Hodobana
Ocoliș, Vidolm
Șugag
Șugag, Tău, Jidoștina
Bistra, Cheleteni
Pianu de Sus, Strungari
Aiud, Măghina
Aiud, Gârbova de Sus
Arieșeni, Casa de Piatră
Arieșeni, Casa de Piatră
Horea, Mătișești
Sălciua, Sub Piatră
Gârda de Sus
Gârda de Sus, Ghețar
Arieșeni, Casa de Piatră
Arieșeni, Hodobana

DC78
DN75
DN75+DF
DJ107I
DJ107M
DN75+DC89
DN75
DJ107I
DC78
DN75+DC89
DJ107M
DN1+DJ107K
DJ107K+DC77
DJ762+DF
DJ107M
DJ762+DF
DJ1071
DJ1071
DN75+DC130
DN75
DN75+DC130
DC69+DF
DN76C+DF
DN75+DC130
DN75+DF
DN75+DC130
DN75+DC130
DN75
DN67C+DF
DN67C
DN75+DF
DF
DJ1071
DN1+DC79
DN75+DF
DN75+DF
DN75+DF
DN75+DC130
DN75+DF
DN75+DF
DN75+DC130
DN75+DC130+DF
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62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

Peşterile Lucia Mare și Lucia Mică
Peştera Poarta lui Ionele
Pojarul Poliţei
Vânătările Ponorului
Peştera Gura Apei
Piatra Boului
Piatra Bulbuci
Bulzul Gălzii (Piatra Bulzului)
Piatra Cetii
Piatra Corbului
Piatra Despicată
Piatra Grohotişului
Piatra Poienii
Piatra Tomii
Piatra Varului
Pintenii din Coasta Jinei
Poiana narciselor de la Negrileasa
Poiana narciselor de la Tecşeşti
Râpa Roşie
Şesul Craiului – Scăriţa Belioara
Stânca Grunzii
Tăul fără fund de la Băgău
Piatra Craivei
Muntele Piatra Secuiului

86
87
88
89
90
91
92
93

Lacul Panade
Râpa Lancrămului
Bazinul Văii Inzelului
Vulcanii Noroioși de la Boz
Grădina Botanică de la Blaj
Pădurea Cărbunarea
Fânețele de pe dealul Pricop
Tinoavele din Lunca Tărtărăului

Sohodol
Gârda de Sus
Gârda de Sus
Ponor, Vale în Jos, Sălciua
Arieșeni, Casa de Piatră
Meteș, Tăuți
Zlatna, Feneș
Galda de Jos, Poiana Galdei
Galda de Jos, Raicani
Roșia Montană
Roșia Montană
Ighiu, Ighel
Ighiu, Ighel
Blandiana, Răcătău
Meteș, Văleni
Șugag, Dobra
Bucium, Valea Negrilesii
Întregalde, Tecșești
Sebeș
Poșaga, Poșaga de Sus
Șugag, Tău, Jidostina
Lopadea Noua, Băgău
Cricău, Craiva
Rimetea, Moldovenești, Pietroasa (jud.
Cluj)
Sîncel, Panade
Sebeș, Lancrăm
Livezile, Poiana Aiudului
Doștat, Boz
Blaj
Blaj, Veza
Sebeș
Șugag

DN75
DN75+DF
DN75+DF
DJ1071+DC105
DN75+DC130+DF
DN74
DN74
DJ107K
DN1+DJ107I
DF
DJ742+DF
DJ107H+DC69
DJ107H+DC69
DN61
DN74
DN67C
DN74+DJ107+DF
DN1+DJ104K
DN1-7
DN75+DC42
DN67C
DJ107E
DN1+DJ107H
DJ107N
DN1+DN14B+DJ142
DN1
DJ107M
DN1-7
DN14B
DN1, DN14B+DJ107
DJ106K
DN67C

4.1.5 Coridoare ecologice în judeţul Alba
Coridorul ecologic este definit ca reprezentând “zona naturală sau amenajată care
asigură cerințele de deplasare, reproducere și refugiu pentru speciile sălbatice terestre și
acvatice și în care se aplică unele măsuri de protecție și conservare” (OUG 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice).
La fel ca și oamenii, animalele sălbatice au nevoie să se miște liber și depind de
conectivitatea cu zonele naturale pentru a-și îndeplini nevoile biologice și ecologice. Dintre
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speciile pentru care conectivitatea este esențială, amintim lupul, râsul și ursul, prezente și pe
teritoriul județului Alba.
Termenul „conectivitate“ desemnează măsura în care plantele și animalele se pot mișca
între habitate, precum și măsura în care se mențin funcțiile non-locale ale ecosistemelor asociate,
de pildă, cu procesele ce țin de sol și de apă. (Worboys et. al. 2010)7.
Una dintre amenințările majore pentru pierderea conectivității este fragmentarea
peisajului, cauzată de modernizarea accelerată, de pildă, construirea de autostrăzi și de zone de
agreement, sau dezvoltarea urbană, etc. Habitatele odinioară intacte și strâns conectate s-au
deteriorat până la nivelul de insule izolate. Acest fenomen a dus la pierderea condițiilor
ecologice favorabile vieții sălbatice, la fragmentarea peisajului ce duce la accidente mortale cu
animale ce traversează șoselele (mortalitatea rutieră), la zgomot și poluare luminoasă. Pe termen
lung aceste dezvoltări pot avea consecințe fatale asupra populațiilor de animale sălbatice,
deoarece limitează mișcarea lor și schimbul de gene între (sub)populații.
În prezent, la nivelul județului Alba a fost identificat coridorul ecologic Apuseni –
Carpaţii Meridionali, format dintr-o rețea ecologică de 17 situri Natura 2000, cu rol de coridor
care să asigure funcționalitatea întregului peisaj.
Coridorul, desemnat pentru îmbunătățirea conectivității populațiilor de urs și lup, are o
lungime de 150 km şi leagă Munţii Apuseni de Carpaţii Meridionali. Altitudinea în această zonă
variază între 126 m (Defileul Mureşului) şi 2509 m (vârful Peleaga, Munţii Retezat). Regiunea
adăposteşte vaste ecosisteme naturale, cu o biodiversitate remarcabilă, fiind identificate aici cel
puţin 28 de habitate forestiere de interes comunitar şi 59 de specii protejate de lege. Pădurile sunt
formate în general din amestecuri de fag şi carpen, gorun şi cer, dar şi molid şi brad în zonele
mai înalte8.
Siturile Natura 2000 din județul Alba care intră în componența coridorul ecologic sunt
ROSCI0002 Apuseni și ROSCI0324 Munţii Bihor.

7

Worboys, GL. 2010. The Connectivity Conservation Imperative. In Worboys, GL; Francis, WL; Lockwood, M (eds.). Connectivity
Conservation Management. A Global Guide. London, England, Earthscan. p. 3–21
8

OM nr. 177/2019 privind PLANUL REGIONAL DE ACŢIUNE din 25 februarie 2019 pentru ursul brun (Ursus arctos) în zona
coridorului ecologic Apuseni - Carpaţii Meridionali și OM nr. 178/2019 privind PLAN REGIONAL DE ACŢIUNE din 25
februarie 2019 pentru lup (Canis lupus) în zona coridorului ecologic Apuseni-Carpaţii Meridionali
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Figura nr. 9: Localizare coridor ecologic Apuseni – Carpaţii Meridionali
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Analizând tendințele de dezvoltare a județului Alba (extinderea urbană, practicile
agricole sau silvice intensive și rutele de transport), pentru păstrarea și îmbunătățirea
conectivității ecologice este necesară dezvoltarea unei infrastructuri verzi la nivelul întregului
judeţ. Cel mai bun mod de a dezvolta infrastructura verde constă într-o abordare integrată a
administrării terenurilor și o amenajare a teritoriului strategică, făcută cu atenţie la nivel de
peisaj. Toţi utilizatorii de terenuri și toate sectoarele de politici trebuie să se implice de timpuriu
în procesul dezvoltării unei infrastructuri verzi, alocându-li-se o parte a responsabilităţii în cadrul
furnizării acesteia.9
O infrastructură verde va contribui la restabilirea legăturilor între zonele naturale
existente și va îmbunătăţi calitatea ecologică globală a zonei rurale în ansamblu. Investiţiile în
infrastructura verde se justifică din punct de vedere economic: menţinerea capacităţii naturale, de
exemplu prin reducerea efectelor negative ale schimbărilor climatice, este mult mai eficientă din
punct de vedere al costurilor decât înlocuirea serviciilor respective pierdute cu soluţii tehnologice
mult mai costisitoare realizate de om.

4.2 Administrarea ariilor naturale protejate
În conformitate cu prevederile art. 17 din OUG 57/2007 privind responsabilităţile de
administrare a ariilor naturale protejate şi a altor bunuri ale patrimoniului natural, puse sub regim
special de protecţie şi conservare, revin:
a) Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate, pentru ariile naturale protejate,
declarate prin lege, prin hotărâre a Guvernului sau prin ordin al conducătorului autorităţii publice
centrale pentru protecţia mediului, apelor şi pădurilor;
b) Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" pentru Rezervaţia Biosferei
"Delta Dunării";
c) autorităţilor administraţiei publice locale, pentru ariile naturale protejate, declarate prin
hotărâri ale acestora.
Administrarea ariilor naturale protejate şi a celorlalte bunuri ale patrimoniului natural
aflate în reţeaua naţională de arii naturale protejate se face, potrivit legii, prin:
a) structurile teritoriale din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate;
b) structuri de administrare special constituite, cu personalitate juridică, aflate în
coordonarea/subordinea, după caz, a unor regii autonome, companii şi societăţi naţionale,
autorităţi ale administraţiei publice locale, servicii descentralizate ale administraţiei publice
centrale, instituţii ştiinţifice de cercetare şi de învăţământ din sectorul public şi privat, asociaţii
de dezvoltare intercomunitară, muzee constituite potrivit legii şi aflate în relaţie contractuală cu
Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate;
9

Infrastructură verde, Uniunea Europeană, 2010
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c) Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, aflată în subordinea autorităţii
publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor, pentru Rezervaţia Bioseferei Delta
Dunarii;
În prezent la nivelul juțetului Alba, 2 din cele 25 de situri Natura 2000 și 25 din cele 84
din ariile naturale protejate de interes național sunt atribuite în administrare, restul fiind
administrate de AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ARII NATURALE PROTEJATE prin
Serviciul Teritorial Alba.
Modalitatea de administrare a ariilor natural protejate de interes naţional şi comunitar din
județul Alba este redată în tabelul nr. 7.
Tabelul nr. 7: Modalitatea de administrare a ariilor natural protejate de interes național și comunitar din județul Alba

Nr.
crt.

1

Cod arie

ROSCI0253

Nume arie
naturală
protejată
principală

Trascău

Arii naturale
protejate incluse

ROSPA0087
Munții Trascăului
2.12 Cheile
Râmețului
2.13 Huda lui
Papară
2.14 Pădurea
Vidolm
2.15 Poiana cu
narcise de la
Negrileasa
2.17 Poienile cu
narcise din Tecșești
2.20 Cheile
Întregalde
2.21 Cheile
Vălișoarei
2.22 Șesul Craiului
- Scărița - Belioara
2.23 Calcarele cu
orbitoline de la
Piatra
Corbului
2.25 Pârâul Bobii
2.27 Pădurea
Sloboda
2.28 Iezerul Ighiel

Modalitate
administrare

Arie
neatribuită în
custodie/
administrare

Detalii contact administrator

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ARII
NATURALE PROTEJATE
București, Piata Valter Maracineanu, nr. 1-3,
sector 1, Bucuresti
tel: +40 21 318 38 33/ fax: +40 21 318 38 34/
ananp@ananp.gov.ro
prin Serviciul Teritorial Alba
comuna Ciugud, localitatea Drâmbar, strada
Mureșului, nr. 1, județul Alba
tel: 0371474953/fax0372003334/
ab.ananp@ananp.gov.ro
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2

ROSCI0085

Frumoasa

2.34 Cheile Poșegii
2.35 Cheile
Runcului
2.36 Cheile
Pociovaliștei
2.39 Cheile Caprei
2.40 Cheile
Ampoiței
2.41 Cheile Văii
Ceții
2.42 Cheile
Găldiței și Turcului
2.45 Piatra Ceții
2.50 Piatra Boului
2.52 Piatra
Grohotișului
2.53. Bulzul Gălzii
2.54 Cheile Gălzii
2.55 Cheile
Tecșeștilor
2.56 Cheile
Pravului
2.57 Cheile Piatra
Bălții
2.58 Cheile
Geogelului
2.59 Cheile Plaiului
2.79 Peștera de la
Groși
2.81 Cheile
Silosului
2.82 Cheile
Mănăstirii
2.9 Peștera
Vânătările
Ponorului
ROSPA0043
Frumoasa
2.18 Iezerul
Șurianul
2.46 Luncile
Prigoanei
2.7 Stânca Grunzii
2.708 Masa
Jidovului (identică
cu 2708 Masa

Arie
neatribuită în
custodie/
administrare

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ARII
NATURALE PROTEJATE
București, Piata Valter Maracineanu, nr. 1-3,
sector 1, Bucuresti
tel: +40 21 318 38 33/ fax: +40 21 318 38 34/
ananp@ananp.gov.ro
prin Serviciul Teritorial Alba
comuna Ciugud, localitatea Drâmbar, strada
Mureșului, nr. 1, județul Alba
tel: 0371474953/fax0372003334/
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Jidovului de pe raza
comunei Jina,
judetul Sibiu)

ab.ananp@ananp.gov.ro

OBS: RN Stânca
Grunzii și Masa
Jidovului, fizic, se
află pe teritoriul
comunei Jina,
județul Sibiu, dar în
Legea 5/2000 apar pe
raza comunei Șugag,
județul Alba

3

Parcul
Natural
Apuseni

ROSCI0002
Apuseni
ROSPA0081
Munții Apuseni –
Vlădeasa
2.10 Peștera
Ghețarul Scărișoara
2.11 Peștera
Ghețarul de la
Vârtop
2.30 Cheile
Gârdișoarei
2.31 Cheile
Ordâncușei
2.32 Cheile
Albacului
2.60 Avenul din
Hoanca Urzicarului
2.61 Coiba Mică
2.62 Coiba Mare
2.63 Peștera
Vârtopașu
2.64 Peștera Huda
Orbului
2.65 Peștera
Hodobana
2.66 Avenul cu
două intrări
2.67 Izbucul
Tăuzului
2.68 Hoanca Apei
2.69 Avenul de la
Tău
2.70 Pojarul Poliței
2.71 Avenul din

Arie în
administrare

RNP - ROMSILVA ADMINISTRAŢIA
PARCULUI NATURAL APUSENI
Loc. Sudrigiu, nr. 136, Com. Rieni, jud. Bihor
cod 417419, tel: +40 372 702 242/ 0259329339,
office@parcapuseni.ro
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Șesuri
2.72 Izbucul Poliței
2.73 Izbucul
Cotețul Dobreștilor
2.74 Peștera de sub
Zgurăști
2.75 Peștera Poarta
lui Ionele
2.76 Peștera
Dîrninii
2.77 Izbucul
Mătișești
2.80 Cheile
Mândruțului

4

5

6

2.49

ROSCI0147

ROSCI0211

Piatra
Varului

Pădurea de
stejar pufos
de la
Mirăslău

Podișul
Secașelor

Nu

Nu

2.2 Râpa Roşie

Arie
neatribuită în
custodie/
administrare

Arie
neatribuită în
custodie/
administrare

Arie
neatribuită în
custodie/
administrare

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ARII
NATURALE PROTEJATE
București, Piata Valter Maracineanu, nr. 1-3,
sector 1, Bucuresti
tel: +40 21 318 38 33/ fax: +40 21 318 38 34/
ananp@ananp.gov.ro
prin Serviciul Teritorial Alba
comuna Ciugud, localitatea Drâmbar, strada
Mureșului, nr. 1, județul Alba
tel: 0371474953/fax0372003334/
ab.ananp@ananp.gov.ro
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ARII
NATURALE PROTEJATE
București, Piata Valter Maracineanu, nr. 1-3,
sector 1, Bucuresti
tel: +40 21 318 38 33/ fax: +40 21 318 38 34/
ananp@ananp.gov.ro
prin Serviciul Teritorial Alba
comuna Ciugud, localitatea Drâmbar, strada
Mureșului, nr. 1, județul Alba
tel: 0371474953/fax0372003334/
ab.ananp@ananp.gov.ro
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ARII
NATURALE PROTEJATE
București, Piata Valter Maracineanu, nr. 1-3,
sector 1, Bucuresti
tel: +40 21 318 38 33/ fax: +40 21 318 38 34/
ananp@ananp.gov.ro
prin Serviciul Teritorial Alba
comuna Ciugud, localitatea Drâmbar, strada
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7

8

9

10

ROSCI0187

Pajiștile lui
Suciu

Nu

Arie
neatribuită în
custodie/
administrare

ROSCI0116

Molhașurile
Căpăţânei

2.16 Molhaşurile
Căpățânei

Arie
neatribuită în
custodie/
administrare

ROSCI0119

Muntele
Mare

Nu

Arie
neatribuită în
custodie/
administrare

ROSPA0139

Piemontul
Munţilor
Metaliferi
şi Vântului

ROSCI0419
Mureșul Mijlociu –
Cugir

Arie
neatribuită în
custodie/
administrare

Mureșului, nr. 1, județul Alba
tel: 0371474953/fax0372003334/
ab.ananp@ananp.gov.ro
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ARII
NATURALE PROTEJATE
București, Piata Valter Maracineanu, nr. 1-3,
sector 1, Bucuresti
tel: +40 21 318 38 33/ fax: +40 21 318 38 34/
ananp@ananp.gov.ro
prin Serviciul Teritorial Alba
comuna Ciugud, localitatea Drâmbar, strada
Mureșului, nr. 1, județul Alba
tel: 0371474953/fax0372003334/
ab.ananp@ananp.gov.ro
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ARII
NATURALE PROTEJATE
București, Piata Valter Maracineanu, nr. 1-3,
sector 1, Bucuresti
tel: +40 21 318 38 33/ fax: +40 21 318 38 34/
ananp@ananp.gov.ro
prin Serviciul Teritorial Alba
comuna Ciugud, localitatea Drâmbar, strada
Mureșului, nr. 1, județul Alba
tel: 0371474953/fax0372003334/
ab.ananp@ananp.gov.ro
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ARII
NATURALE PROTEJATE
București, Piata Valter Maracineanu, nr. 1-3,
sector 1, Bucuresti
tel: +40 21 318 38 33/ fax: +40 21 318 38 34/
ananp@ananp.gov.ro
prin Serviciul Teritorial Alba
comuna Ciugud, localitatea Drâmbar, strada
Mureșului, nr. 1, județul Alba
tel: 0371474953/fax0372003334/
ab.ananp@ananp.gov.ro
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ARII
NATURALE PROTEJATE
București, Piata Valter Maracineanu, nr. 1-3,
sector 1, Bucuresti
tel: +40 21 318 38 33/ fax: +40 21 318 38 34/
ananp@ananp.gov.ro
prin Serviciul Teritorial Alba
comuna Ciugud, localitatea Drâmbar, strada
Mureșului, nr. 1, județul Alba
tel: 0371474953/fax0372003334/
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11

12

13

14

ROSCI0324

Munţii
Bihor

ROSCI0382

Râul
Târnava
Mare între
Copșa
Mică și
Mihalț

ROSCI0339

Pădurea
Povernii Valea
Cernița

ROSCI0313

Confluența
Mureș cu
Arieș

Nu

Arie
neatribuită în
custodie/
administrare

Nu

Arie
neatribuită în
custodie/
administrare

Nu

Arie
neatribuită în
custodie/
administrare

Nu

Arie
neatribuită în
custodie/
administrare

ab.ananp@ananp.gov.ro
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ARII
NATURALE PROTEJATE
București, Piata Valter Maracineanu, nr. 1-3,
sector 1, Bucuresti
tel: +40 21 318 38 33/ fax: +40 21 318 38 34/
ananp@ananp.gov.ro
prin Serviciul Teritorial Alba
comuna Ciugud, localitatea Drâmbar, strada
Mureșului, nr. 1, județul Alba
tel: 0371474953/fax0372003334/
ab.ananp@ananp.gov.ro
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ARII
NATURALE PROTEJATE
București, Piata Valter Maracineanu, nr. 1-3,
sector 1, Bucuresti
tel: +40 21 318 38 33/ fax: +40 21 318 38 34/
ananp@ananp.gov.ro
prin Serviciul Teritorial Alba
comuna Ciugud, localitatea Drâmbar, strada
Mureșului, nr. 1, județul Alba
tel: 0371474953/fax0372003334/
ab.ananp@ananp.gov.ro
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ARII
NATURALE PROTEJATE
București, Piata Valter Maracineanu, nr. 1-3,
sector 1, Bucuresti
tel: +40 21 318 38 33/ fax: +40 21 318 38 34/
ananp@ananp.gov.ro
prin Serviciul Teritorial Alba
comuna Ciugud, localitatea Drâmbar, strada
Mureșului, nr. 1, județul Alba
tel: 0371474953/fax0372003334/
ab.ananp@ananp.gov.ro
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ARII
NATURALE PROTEJATE
București, Piata Valter Maracineanu, nr. 1-3,
sector 1, Bucuresti
tel: +40 21 318 38 33/ fax: +40 21 318 38 34/
ananp@ananp.gov.ro
prin Serviciul Teritorial Alba
comuna Ciugud, localitatea Drâmbar, strada
Mureșului, nr. 1, județul Alba
tel: 0371474953/fax0372003334/
ab.ananp@ananp.gov.ro
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15

2.4

Pinteii din
Coasta
Jinei
(identică cu
2.704
Pintenul
din coasta
Jinei,
județul
Sibiu)

Nu

OBS: Fizic
RN, se află pe
teritoriul
comunei Jina,
județul Sibiu,
dar în Legea
5/2000 apar
pe raza
Comunei
Șugag, județul
Alba

16

17

18

2.83

Piatra
Corbului

2.78

Pesterile
Lucia

2.51

Piatra
Poienii

Arie
neatribuită în
custodie/
administrare

Nu

Arie
neatribuită în
custodie/
administrare

Nu

Arie
neatribuită în
custodie/
administrare

Nu

Arie
neatribuită în
custodie/
administrare

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ARII
NATURALE PROTEJATE
București, Piata Valter Maracineanu, nr. 1-3,
sector 1, Bucuresti
tel: +40 21 318 38 33/ fax: +40 21 318 38 34/
ananp@ananp.gov.ro
prin Serviciul Teritorial Alba
comuna Ciugud, localitatea Drâmbar, strada
Mureșului, nr. 1, județul Alba
tel: 0371474953/fax0372003334/
ab.ananp@ananp.gov.ro

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ARII
NATURALE PROTEJATE
București, Piata Valter Maracineanu, nr. 1-3,
sector 1, Bucuresti
tel: +40 21 318 38 33/ fax: +40 21 318 38 34/
ananp@ananp.gov.ro
prin Serviciul Teritorial Alba
comuna Ciugud, localitatea Drâmbar, strada
Mureșului, nr. 1, județul Alba
tel: 0371474953/fax0372003334/
ab.ananp@ananp.gov.ro
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ARII
NATURALE PROTEJATE
București, Piata Valter Maracineanu, nr. 1-3,
sector 1, Bucuresti
tel: +40 21 318 38 33/ fax: +40 21 318 38 34/
ananp@ananp.gov.ro
prin Serviciul Teritorial Alba
comuna Ciugud, localitatea Drâmbar, strada
Mureșului, nr. 1, județul Alba
tel: 0371474953/fax0372003334/
ab.ananp@ananp.gov.ro
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ARII
NATURALE PROTEJATE
București, Piata Valter Maracineanu, nr. 1-3,
sector 1, Bucuresti
tel: +40 21 318 38 33/ fax: +40 21 318 38 34/
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19

20

21

22

2.48

Piatra
Tomii

2.47

Piatra
Bulbuci

2.43

Cascada
Vârciorog

2.33

Cheile Văii
Morilor

Nu

Arie
neatribuită în
custodie/
administrare

Nu

Arie
neatribuită în
custodie/
administrare

Nu

Arie
neatribuită în
custodie/
administrare

Nu

Arie
neatribuită în
custodie/
administrare

ananp@ananp.gov.ro
prin Serviciul Teritorial Alba
comuna Ciugud, localitatea Drâmbar, strada
Mureșului, nr. 1, județul Alba
tel: 0371474953/fax0372003334/
ab.ananp@ananp.gov.ro
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ARII
NATURALE PROTEJATE
București, Piata Valter Maracineanu, nr. 1-3,
sector 1, Bucuresti
tel: +40 21 318 38 33/ fax: +40 21 318 38 34/
ananp@ananp.gov.ro
prin Serviciul Teritorial Alba
comuna Ciugud, localitatea Drâmbar, strada
Mureșului, nr. 1, județul Alba
tel: 0371474953/fax0372003334/
ab.ananp@ananp.gov.ro
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ARII
NATURALE PROTEJATE
București, Piata Valter Maracineanu, nr. 1-3,
sector 1, Bucuresti
tel: +40 21 318 38 33/ fax: +40 21 318 38 34/
ananp@ananp.gov.ro
prin Serviciul Teritorial Alba
comuna Ciugud, localitatea Drâmbar, strada
Mureșului, nr. 1, județul Alba
tel: 0371474953/fax0372003334/
ab.ananp@ananp.gov.ro
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ARII
NATURALE PROTEJATE
București, Piata Valter Maracineanu, nr. 1-3,
sector 1, Bucuresti
tel: +40 21 318 38 33/ fax: +40 21 318 38 34/
ananp@ananp.gov.ro
prin Serviciul Teritorial Alba
comuna Ciugud, localitatea Drâmbar, strada
Mureșului, nr. 1, județul Alba
tel: 0371474953/fax0372003334/
ab.ananp@ananp.gov.ro
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ARII
NATURALE PROTEJATE
București, Piata Valter Maracineanu, nr. 1-3,
sector 1, Bucuresti
tel: +40 21 318 38 33/ fax: +40 21 318 38 34/
ananp@ananp.gov.ro
prin Serviciul Teritorial Alba
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23

24

2.26

Calcarele
de la Valea
Mică

2.19

Calcarele
de la
Ampoița

Nu

Arie
neatribuită în
custodie/
administrare

Nu

Arie
neatribuită în
custodie/
administrare

comuna Ciugud, localitatea Drâmbar, strada
Mureșului, nr. 1, județul Alba
tel: 0371474953/fax0372003334/
ab.ananp@ananp.gov.ro
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ARII
NATURALE PROTEJATE
București, Piata Valter Maracineanu, nr. 1-3,
sector 1, Bucuresti
tel: +40 21 318 38 33/ fax: +40 21 318 38 34/
ananp@ananp.gov.ro
prin Serviciul Teritorial Alba
comuna Ciugud, localitatea Drâmbar, strada
Mureșului, nr. 1, județul Alba
tel: 0371474953/fax0372003334/
ab.ananp@ananp.gov.ro
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ARII
NATURALE PROTEJATE
București, Piata Valter Maracineanu, nr. 1-3,
sector 1, Bucuresti
tel: +40 21 318 38 33/ fax: +40 21 318 38 34/
ananp@ananp.gov.ro
prin Serviciul Teritorial Alba
comuna Ciugud, localitatea Drâmbar, strada
Mureșului, nr. 1, județul Alba
tel: 0371474953/fax0372003334/
ab.ananp@ananp.gov.ro
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ARII
NATURALE PROTEJATE

25

26

2.8

2.5

Piatra
Despicată

Oul Arșitei

Nu

Nu

Arie
neatribuită în
custodie/
administrare

Arie
neatribuită în
custodie/
administrare

București, Piata Valter Maracineanu, nr. 1-3,
sector 1, Bucuresti
tel: +40 21 318 38 33/ fax: +40 21 318 38 34/
ananp@ananp.gov.ro
prin Serviciul Teritorial Alba
comuna Ciugud, localitatea Drâmbar, strada
Mureșului, nr. 1, județul Alba
tel: 0371474953/fax0372003334/
ab.ananp@ananp.gov.ro
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ARII
NATURALE PROTEJATE
București, Piata Valter Maracineanu, nr. 1-3,
sector 1, Bucuresti
tel: +40 21 318 38 33/ fax: +40 21 318 38 34/
ananp@ananp.gov.ro
prin Serviciul Teritorial Alba
comuna Ciugud, localitatea Drâmbar, strada
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27

28

29

30

Nu

Arie
neatribuită în
custodie/
administrare

Detunata
Goală

Nu

Arie
neatribuită în
custodie/
administrare

Munții
Metaliferi

2.37Cheile
Glodului- Inclus
2.38 Cheile
ROSCI0029 Cheile
Glodului, Cibului și
Mazii- inclus

Arie
neatribuită în
custodie/
administrare

Nu

Arie
neatribuită în
custodie/
administrare

2.3

Detunata
Flocoasă

2.1

ROSPA0132

ROSCI0301

Bogata

Mureșului, nr. 1, județul Alba
tel: 0371474953/fax0372003334/
ab.ananp@ananp.gov.ro
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ARII
NATURALE PROTEJATE
București, Piata Valter Maracineanu, nr. 1-3,
sector 1, Bucuresti
tel: +40 21 318 38 33/ fax: +40 21 318 38 34/
ananp@ananp.gov.ro
prin Serviciul Teritorial Alba
comuna Ciugud, localitatea Drâmbar, strada
Mureșului, nr. 1, județul Alba
tel: 0371474953/fax0372003334/
ab.ananp@ananp.gov.ro
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ARII
NATURALE PROTEJATE
București, Piata Valter Maracineanu, nr. 1-3,
sector 1, Bucuresti
tel: +40 21 318 38 33/ fax: +40 21 318 38 34/
ananp@ananp.gov.ro
prin Serviciul Teritorial Alba
comuna Ciugud, localitatea Drâmbar, strada
Mureșului, nr. 1, județul Alba
tel: 0371474953/fax0372003334/
ab.ananp@ananp.gov.ro
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ARII
NATURALE PROTEJATE
București, Piata Valter Maracineanu, nr. 1-3,
sector 1, Bucuresti
tel: +40 21 318 38 33/ fax: +40 21 318 38 34/
ananp@ananp.gov.ro
prin Serviciul Teritorial Alba
comuna Ciugud, localitatea Drâmbar, strada
Mureșului, nr. 1, județul Alba
tel: 0371474953/fax0372003334/
ab.ananp@ananp.gov.ro
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ARII
NATURALE PROTEJATE
București, Piata Valter Maracineanu, nr. 1-3,
sector 1, Bucuresti
tel: +40 21 318 38 33/ fax: +40 21 318 38 34/
ananp@ananp.gov.ro
prin Serviciul Teritorial Alba
comuna Ciugud, localitatea Drâmbar, strada
Mureșului, nr. 1, județul Alba
tel: 0371474953/fax0372003334/
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31

32

33

ROSCI0260

ROSCI0004

ROSCI0428

Valea
Cepelor

Băgău

Pajiștile de
la
Mănărade

34

ROSCI0430

Pajiștile de
la Tiur

35

ROSCI0121

Muntele

Nu

Arie
neatribuită în
custodie/
administrare

2.29 Tăul Fără
Fund de la Băgău inclus total

Arie
neatribuită în
custodie/
administrare

Nu

Arie
neatribuită în
custodie/
administrare

Nu

Arie
neatribuită în
custodie/
administrare

Nu

Arie

ab.ananp@ananp.gov.ro
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ARII
NATURALE PROTEJATE
București, Piata Valter Maracineanu, nr. 1-3,
sector 1, Bucuresti
tel: +40 21 318 38 33/ fax: +40 21 318 38 34/
ananp@ananp.gov.ro
prin Serviciul Teritorial Alba
comuna Ciugud, localitatea Drâmbar, strada
Mureșului, nr. 1, județul Alba
tel: 0371474953/fax0372003334/
ab.ananp@ananp.gov.ro
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ARII
NATURALE PROTEJATE
București, Piata Valter Maracineanu, nr. 1-3,
sector 1, Bucuresti
tel: +40 21 318 38 33/ fax: +40 21 318 38 34/
ananp@ananp.gov.ro
prin Serviciul Teritorial Alba
comuna Ciugud, localitatea Drâmbar, strada
Mureșului, nr. 1, județul Alba
tel: 0371474953/fax0372003334/
ab.ananp@ananp.gov.ro
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ARII
NATURALE PROTEJATE
București, Piata Valter Maracineanu, nr. 1-3,
sector 1, Bucuresti
tel: +40 21 318 38 33/ fax: +40 21 318 38 34/
ananp@ananp.gov.ro
prin Serviciul Teritorial Alba
comuna Ciugud, localitatea Drâmbar, strada
Mureșului, nr. 1, județul Alba
tel: 0371474953/fax0372003334/
ab.ananp@ananp.gov.ro
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ARII
NATURALE PROTEJATE
București, Piata Valter Maracineanu, nr. 1-3,
sector 1, Bucuresti
tel: +40 21 318 38 33/ fax: +40 21 318 38 34/
ananp@ananp.gov.ro
prin Serviciul Teritorial Alba
comuna Ciugud, localitatea Drâmbar, strada
Mureșului, nr. 1, județul Alba
tel: 0371474953/fax0372003334/
ab.ananp@ananp.gov.ro
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ARII
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neatribuită în
custodie/
administrare

Vulcan

36

37

2.24

2.44

Dealul cu
Melci

Cascada
Pișoaia

Nu

Arie
neatribuită în
custodie/
administrare

Nu

Arie
neatribuită în
custodie/
administrare

NATURALE PROTEJATE
București, Piata Valter Maracineanu, nr. 1-3,
sector 1, Bucuresti
tel: +40 21 318 38 33/ fax: +40 21 318 38 34/
ananp@ananp.gov.ro
prin Serviciul Teritorial Alba
comuna Ciugud, localitatea Drâmbar, strada
Mureșului, nr. 1, județul Alba
tel: 0371474953/fax0372003334/
ab.ananp@ananp.gov.ro
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ARII
NATURALE PROTEJATE
București, Piata Valter Maracineanu, nr. 1-3,
sector 1, Bucuresti
tel: +40 21 318 38 33/ fax: +40 21 318 38 34/
ananp@ananp.gov.ro
prin Serviciul Teritorial Alba
comuna Ciugud, localitatea Drâmbar, strada
Mureșului, nr. 1, județul Alba
tel: 0371474953/fax0372003334/
ab.ananp@ananp.gov.ro
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ARII
NATURALE PROTEJATE
București, Piata Valter Maracineanu, nr. 1-3,
sector 1, Bucuresti
tel: +40 21 318 38 33/ fax: +40 21 318 38 34/
ananp@ananp.gov.ro
prin Serviciul Teritorial Alba
comuna Ciugud, localitatea Drâmbar, strada
Mureșului, nr. 1, județul Alba
tel: 0371474953/fax0372003334/
ab.ananp@ananp.gov.ro

Modalitatea de administrare a ariilor naturale protejate şi a altor bunuri ale patrimoniului
natural, puse sub regim special de protecţie şi conservare, se stabilesc avându-se în vedere:
a) categoria ariei naturale protejate;
b) întinderea ariei naturale protejate şi complexitatea obiectivelor de management;
c) capacitatea ştiinţifică şi tehnică şi posibilităţile financiare necesare atingerii obiectivelor de
conservare.
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4.3 Planuri de management ale ariilor naturale protejate
Pentru atingerea obiectivelor de conservare specifice fiecărei arii naturale protejate este
necesar elaborarea planurilor de management.
Planul de management al ariei naturale protejate reprezintă documentul care descrie şi
evaluează situaţia prezentă a ariei naturale protejate, defineşte obiectivele, precizează acţiunile
de conservare necesare şi reglementează activităţile care se pot desfăşura pe teritoriul ariilor, în
conformitate cu obiectivele de management.
Planurile de management şi regulamentele ariilor naturale protejate care au structuri de
administrare special constituite se elaborează de către administratorii acestora, prin
consultarea consiliilor consultative de administrare, se avizează de către consiliile ştiinţifice şi se
aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, apelor
şi pădurilor, emis în baza avizelor autorităţilor publice centrale din domeniul culturii, dezvoltării
regionale şi administraţiei publice şi al agriculturii şi dezvoltării rurale. În cazul în care nu există
administratori sau în situaţia în care planurile de management sunt elaborate în cadrul unor
proiecte cu finanţare naţională/europeană, acestea pot fi elaborate şi de către alte entităţi, urmând
să fie însuşite de către administratori în procesul elaborării şi, respectiv, al aprobării acestora.
Pentru ariile naturale protejate care nu necesită structuri de administrare special
constituite, planurile de management şi regulamentele se elaborează de către Agenţia Naţională
pentru Arii Naturale Protejate, se avizează de către Agenţia Naţională pentru Protecţia
Mediului/instituţiile din subordinea acesteia, după caz, şi se aprobă prin ordin al conducătorului
autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, cu avizul autorităţii publice centrale din
domeniul culturii şi consultarea autorităţilor publice centrale din domeniul dezvoltării regionale
şi administraţiei publice, agriculturii şi silviculturii.
În cazul suprapunerii totale a ariilor naturale protejate, se va realiza un singur plan de
management, ţinând cont de respectarea categoriei celei mai restrictive de management. În
cazul suprapunerii parţiale a ariilor naturale protejate, planurile de management ale acestora
se elaborează astfel încât în zonele de suprapunere să existe o corelare a măsurilor de
conservare, cu respectarea categoriei celei mai restrictive de management.
Măsurile prevăzute în planurile de management ale ariilor naturale protejate se elaborează
astfel încât să ţină cont de condiţiile economice, sociale şi culturale ale comunităţilor locale,
precum şi de particularităţile regionale şi locale ale zonei, prioritate având însă obiectivele de
management ale ariei naturale protejate.
Respectarea planurilor de management şi a regulamentelor este obligatorie pentru
administratorii ariilor naturale protejate, pentru autorităţile care reglementează activităţi pe
teritoriul ariilor naturale protejate, precum şi pentru persoanele fizice şi juridice care deţin sau
care administrează terenuri şi alte bunuri şi/sau care desfăşoară activităţi în perimetrul şi în
vecinătatea ariei naturale protejate.
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Planurile de amenajare a teritoriului, cele de dezvoltare locală şi naţională, precum şi
orice alte planuri de exploatare/utilizare a resurselor naturale din aria naturală protejată vor fi
armonizate de către autorităţile emitente cu prevederile planului de management.
Potrivit informațiilor furnizate pe site-ul Ministerului Mediului şi Agenției Naționale
pentru Arii Naturale Protejate, la nivelul județului Alba sunt aprobate prin Ordin de Ministru un
număr de 6 planuri de management.
Având în vedere că o parte din ariile protejate de interes comunitar se suprapun
integral sau parțial (exemplu ROSCI0085 Frumoasa și ROSPA0043 Frumoasa) și totodată
înglobează una sau mai multe arii protejate de interes național sau județean, putem
concluziona că la nivelul județului Alba sunt 8 arii protejate de interes comunitar și 37 de arii
protejate de interes național care au plan de management.
Lista acestora este prezentată în tabelul nr. 8.

12%

8%

ROSPA cu plan de management
aprobat
24%

ROSCI cu Plan de management
aprobat
ROSCI făra plan de
management
ROSPA fără plan de
management

56%

Figura nr. 10: Situația aprobării Planurilor de management la nivel județean

Date de referintă, anul 2019.
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Arii protejate de interes național
cu plan de management

44%

Arii protejate de interes național
fără plan de management

56%

Figura nr. 11: Ponderea ariilor natural protejate de interes national cu plan de management la nivelul județului Alba
Tabelul nr. 8: Lista ariilor naturale care au plan de management aprobat prin O.M.

Cod
Actual

SITE_
NAME

Nume plan
de
management

Numele OM de
aprobare a planului
de management și al
regulamentului siteului

ROSCI
0085

Frumoasa

Planul de
management
al siturilor
Natura 2000
ROSCI0085
Frumoasa și
ROSPA0043
Frumoasa

OM nr. 1158/2016
privind aprobarea
Planului de
management și
Regulamentului
siturilor Natura 2000
ROSCI0085
Frumoasa și
ROSPA0043
Frumoasa

Nr.
Monitorul
Oficial in
care s-a
publicat
planul de
management
681

Data
publicării
OM

Arii naturale
protejate de interes
național incluse

02.09.2016

2.18 Iezerul Șurianul
2.46 Luncile Prigoanei
2.7 Stânca Grunzii
2.708 Masa Jidovului
(identică cu 2708 Masa
Jidovului de pe raza
comunei Jina, judetul
Sibiu)
OBS: RN Stânca
Grunzii și Masa
Jidovului, fizic, se află
pe teritoriul comunei
Jina, județul Sibiu, dar
în Legea 5/2000 apar
pe raza comunei
Șugag, județul Alba.
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ROSCI
0119

Muntele
Mare

Planul de
management
al sitului
Natura 2000
ROSCI0119
Muntele
Mare

ROSCI
0121

Muntele
Vulcan

Planul de
management
al sitului
Natura 2000
ROSCI0121
Muntele
Vulcan

ROSCI
0147

Pădurea
de stejar
pufos de
la
Mirăslău

ROSCI
0253

Trascău

Planul de
management
al sitului
Natura 2000
ROSCI0147
Pădurea de
stejar pufos
de la
Mirăslău
Planul de
management
al siturilor
Natura 2000
ROSPA0087
Munții
Trascăului,
ROSCI0253
Trascău,
ROSCI0300
Fânațele
PietroasaPodeni,
ROSCI0035
Cheile Turzii,
ROSCI0034
Cheile
Turenilor,
precum și al
celor 35 de
arii naturale

OM nr. 712/2016
privind aprobarea
Planului de
management și a
Regulamentului
sitului Natura 2000
ROSCI0119 Muntele
Mare
OM nr. 1242/2016
privind aprobarea
Planului de
management și
Regulamentului
sitului Natura 2000
ROSCI0121 Muntele
Vulcan
OM nr. 114/2016
privind aprobarea
Planului de
management al
sitului Natura 2000
ROSCI0147 Pădurea
de stejar pufos de la
Mirăslău

480

28.06.2016

-

948

24.11.2016

-

301

20.04.2016

-

OM nr. 1526/2016
privind aprobarea
Planului de
management și a
Regulamentului
siturilor Natura 2000
ROSPA0087 Munții
Trascăului,
ROSCI0253 Trascău,
ROSCI0300 Fânațele
Pietroasa-Podeni,
ROSCI0035 Cheile
Turzii, ROSCI0034
Cheile Turenilor,
precum și al celor 35
de arii naturale
protejate de interes
național de pe
suprafaţa acestora

66

26.01.2017

2.12 Cheile Râmețulu
2.13 Huda lui Papară
2.14 Pădurea Vidolm
2.15 Poiana cu narcise
de la Negrileasa
2.17 Poienile cu
narcise din Tecșești
2.20 Cheile Întregalde
2.21 Cheile Vălișoarei
2.22 Șesul Craiului Scărița - Belioara
2.23 Calcarele cu
orbitoline de la Piatra
Corbului
2.25 Pârâul Bobii
2.27 Pădurea Sloboda
2.28 Iezerul Ighiel
2.34 Cheile Poșegii
2.35 Cheile Runcului
2.36 Cheile
Pociovaliștei
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protejate de
interes
național de pe
suprafaţa
acestora

ROSCI
0260

Valea
Cepelor

Planul de
management
al sitului
Natura 2000
ROSCI0260
Valea
Cepelor

ROSPA
0043

Frumoasa

Planul de
management
al siturilor
Natura 2000
ROSCI0085
Frumoasa și
ROSPA0043
Frumoasa

OM nr. 1558/2016
privind aprobarea
Planului de
management și a
Regulamentului
sitului Natura 2000
ROSCI0260 Valea
Cepelor
OM nr. 1158/2016
privind aprobarea
Planului de
management și
Regulamentului
siturilor Natura 2000
ROSCI0085
Frumoasa și
ROSPA0043
Frumoasa

992

09.12.2016

681

02.09.2016

2.39 Cheile Caprei
2.40 Cheile Ampoiței
2.41 Cheile Văii Ceții
2.42 Cheile Găldiței și
Turcului
2.45 Piatra Ceții
2.50 Piatra Boului
2.52 Piatra
Grohotișului
2.53 Bulzul Gălzii
2.54 Cheile Gălzii
2.55 Cheile Tecșeștilor
2.56 Cheile Pravului
2.57 Cheile Piatra
Bălții
2.58 Cheile Geogelului
2.59 Cheile Plaiului
2.79 Peștera de la Groși
2.81 Cheile Silosului
2.82 Cheile Mănăstirii
2.9 Peștera Vânătările
Ponorului
-

Idem ROSCI0085
Frumoasa
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ROSPA0
087

Munții
Trascăului

Planul de
management
al siturilor
Natura 2000
ROSPA0087
Munții
Trascăului,
ROSCI0253
Trascău,
ROSCI0300
Fânațele
PietroasaPodeni,
ROSCI0035
Cheile Turzii,
ROSCI0034
Cheile
Turenilor,
precum și al
celor 35 de
arii naturale
protejate de
interes
național de pe
suprafaţa
acestora

OM nr. 1526/2016
privind aprobarea
Planului de
management și a
Regulamentului
siturilor Natura 2000
ROSPA0087 Munții
Trascăului,
ROSCI0253 Trascău,
ROSCI0300 Fânațele
Pietroasa-Podeni,
ROSCI0035 Cheile
Turzii, ROSCI0034
Cheile Turenilor,
precum și al celor 35
de arii naturale
protejate de interes
național de pe
suprafaţa acestora

66

26.01.2017

Idem ROSCI 0253
Trascău

Analizând situația la nivel de județ, considerăm că este primordial elaborarea și aprobarea
planurilor de management pentru toate ariile naturale protejate.
Planurile de Management pentru Ariile Protejate sunt necesare mai ales din următoarele
motive:
 majoritatea ariilor protejate au funcţii multiple şi obiective de management complexe;
 prezenţa mai multor proprietari şi administratori, uneori chiar în număr mare, ai
terenurilor şi resurselor naturale, care au interese şi priorităţi diferite;
 interesele diferite legate de valorile acestor AP, pe lângă cele ale proprietarilor şi
administratorilor, care generează de multe ori presiuni şi ameninţări;
 nevoia de a face faţă unor ameninţări complexe la adresa valorilor AP;
 nevoia de a armoniza şi a coordona toate activităţile pentru a atinge ţinta pe termen
lung şi obiectivele ariei protejate;
 nevoia de a integra şi de a armoniza alte planuri de dezvoltare strategică şi sectorială
cu obiectivele ariei protejate.
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Existenţa unui plan de management arată faptul că se urmăreşte o abordare raţională
pentru gestionarea eficientă şi eficace a ariei protejate şi astfel oferă o justificare clară pentru
sprijinul politic şi financiar.10
Lipsa planurilor de management are ca rezultat imposibilitatea autorităților de mediu de a
compara datele prezentate în rapoartele la studiile de evaluare a impactului asupra mediului sau
în studiile de evaluare adecvată, cu datele privind distribuția habitatelor și speciilor de animale și
plante de interes comunitar, care ar trebui să fie prezentate în planurile de management.
Cu sprijin și finanțare din Fondurile Structurale ale UE, prin intermediul Programului
Operațional Infrastructura Mare (POIM) și Programului Operațional Capacitate Administrativă
(POCA), în prezent se fac eforturi de a realiza și finaliza cât mai repede posibil planurile de
management.

10

Ghid pentru elaborarea planurilor de management ale ariilor protejate din Republica Moldova, 2013.
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V. VALORI ȘI
PROTEJATE11

BENEFICII

ASOCIATE

Conceptul de conservare a evoluat foarte mult în ultimii
100 de ani, „conservaţioniştii” înţelegând treptat că ariile
protejate şi măsurile de conservare înseamnă nu neapărat
protejarea strictă a unor specii şi habitate.
Această „evoluţie” a conceptului de conservare se
reflectă şi în modul în care sunt înţelese în prezent ariile
protejate şi rolul lor: în timp ce suprafeţe reduse sunt
menţinute pentru a proteja strict specii şi habitate aproape
dispărute sau rare, se recunoaşte faptul că majoritatea
ariilor protejate conţin valori care, printr-un management
adecvat pot aduce în mod direct sau indirect beneficii
comunităţilor şi omenirii în general.
Termenul de beneficiu este folosit pentru a indica
faptul că, prin menţinerea şi uneori utilizarea
corespunzătoare a valorilor unei arii protejate se poate
câştiga un venit sau se poate beneficia de o serie de
avantaje care ar fi serios diminuate dacă zona nu ar fi
protejată în mod corespunzător. Beneficiile economice pot
rezulta atât prin utilizarea valorilor intriseci cât şi a celor
extrinseci. În general valoarea economică a anumitor
resurse naturale este mai uşor de determinat, ca de exemplu
în cazul unui metru cub de lemn exploatat în condiţii
impuse într-o aria protejată. Dar evaluarea economică a
serviciilor ecologice (epurarea apelor, asigurarea calităţii
aerului, asigurarea sănătăţii comunităţilor, valoarea istorică
şi spirituală, etc) este mai greu de realizat, fiind necesare
studii complexe sau estimări.
În ultimii ani s-au realizat numeroase studii pentru
determinarea valorilor şi beneficiilor asociate ariilor
protejate. Tabelul nr. ul de mai jos redă una din clasificările
pentru valorile ariilor protejate, clasificare realizată de M.
Lockwood în Managing Protected Areas - A global guide,
2006.
11

ARIILOR

NATURALE

Tabelul nr. 9: Clasificarea valorilor ariilor naturale
protejate

Categorii valori
Valoare intrinsecă

Bunuri și servicii
locale

Bunuri și servicii
generale

Valori ale
comunităților (nonmateriale)

Valori individuale
(non-materiale)

Exemple
Fauna
Flora
Ecosistemele
Peisajele terestre și
acvatice
Produse din plante
Produse animaliere
Recreere și turism
Prezentări media
Locuri istorice și artefacte
Cunoștințe și cercetări
științifice
Educație
Suport de viața pentru om
Suport de viată pentru alte
viețuitoare
Calitatea și cantitatea
apelor
Calitatea aerului
Protecția resurselor
piscicole
Protecția pentru agricultură
Protecția așezărilr umane
Cultură
Identitate
Spiritualitate
Bunăstare socială
Moștenirea generațiilor
viitoare
Satisfacție existențială
Satisfacție experimentală
Sănătate fizică
Sănătate mentală
Bunăstare spirituală

Ariile Protejate din Romania: noțiuni introductive, PROPARK Fundaţia pentru Arii Protejate, 2009
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Ce sunt serviciile ecosistemice?12
Beneficiile pe care oamenii le obţin din natură sub formă de bunuri şi servicii oferite de
către ecosistemele naturale și semi-naturale sunt cunoscute sub enumirea generică de servicii
ecosistemice (MA 2005, TEEB 2011).
Serviciile ecosistemice reprezintă totalitatea beneficiilor şi avantajelor generate de
existenţa unei zone/arii naturale. Surprinderea acestui cumul de beneficii nu este un demers
simplu căci natura acţionează pe paliere multiple furnizând o gamă largă de beneficii.
Pe de altă parte considerăm că termenul de servicii ecosistemice și mai ales evaluarea
monetară a serviciilor eco-sistemice trebuie utilizate cu precauție și doar după o înțelegere largă
a consecințelor pierderii biodiversității pentru funcționarea sistemelor ecologice.
Cel mai adesea acestea sunt clasificate în patru categorii majore şi anume:
Servicii de producţie – sunt reprezentate de capacitatea ecosistemelor de a furniza
diferite resurse materiale precum: alimente pentru oameni şi furaje pentru animale, fibre,
combustibili, apă potabilă, minereuri, agregate etc. Aceste beneficii sunt, de regulă, primele
asupra cărora se opresc oamenii, de unde şi preocuparea pentru exploatarea lor;
Servicii de reglare – sunt reprezentate de capacitatea ecosistemelor de a influenţa şi
regla procesele naturale: reglarea climei, a calităţii şi cantităţii de apă, protecţie împotriva
vântului, stabilizarea alunecărilor de teren etc. Zonele naturale îndeplinesc astfel de funcţii care,
în anumite condiţii, se dovedesc a fi vitale pentru securitatea oamenilor. Spre exemplu, pădurile
joacă un rol esenţial în stabilizarea versanţilor, reglarea alunecărilor de teren, reglarea viiturilor
şi a inundaţiilor, reglarea calităţii aerului, sau acţionează ca bariere în calea vântului şi a
înzăpezirilor;
Servicii de suport – reprezintă toate acele avantaje indirecte ce derivă din faptul că
ecosistemele furnizează condiţiile necesare pentru manifestarea altor beneficii: furnizarea de
substrat pentru diversitatea biologică, spaţiu adecvat pentru activităţile umane, asigurarea
heterogenităţii abiotice etc.;
Servicii culturale – reprezintă beneficiile non-materiale oferite de ecosisteme. În această
categorie intră, spre exemplu, valoarea istorică a anumitor zone naturale, valoarea estetică a
peisajului, valoarea turistică sau valoarea spirituală generată de localizarea în ariile naturale a
unor activități şi simboluri religioase. Nu în ultimul rând, avem aici valoarea identitară a
anumitor zone naturale devenite simbol pentru comunitățile locale.
Tabelul nr. 10 vă prezintă o imagine cuprinzătoare a categoriilor de mai sus.

12

Ghid metodologic pentru evaluarea rapidă a serviciilor ecosistemice în ariile protejate din România, 2016
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Tabelul nr. 10: Servicii ecosistemice-exemple

Serviciu

Subcategorie

Definiție

Servicii de producție: bunurile sau produsele obținute de la ecosisteme
Culturi agricole Plante cultivate sau produse agricole
Hrană
recoltate de om ca hrană pentru
consumul uman sau animal
Animale
Animale crescute pentru consumul sau
domestice
utilizarea domenstică ori comenrcială
Pescuit și
Pește prins prin metode tradiționale și
acvacultură
pește, crustacee și/sau plante crescute și
cultivate în iazuri, bazine, etc., în scopul
recoltării
Produse
Specii de plante comestibile și animale
alimentare din
din mediul sălbatic
mediul sălbatic
Lemn și fibre
Produse obținute din copaci extrași din
Fibre
lemnoase
ecosistemele pădurilor naturale, plantații
sau terenuri neîmpădurite
Alte fibre
Fibre nelemnoase și noncombustibile
(bumbac,
extrase din mediul natural pt diverse
cânepă, mătase) utilizări
Materiale biologige derivate din
Combustibil din biomasă organisme vii sau care au fost vii până
recent-atât plante cât și animale - ce
servește drept sursă de energie
Ape continentale, ape freatice, apa
Apă dulce
pluvială și apele de suprafață pentru
utilizarea domestică, industrială și
agricole
Medicamente, biocide, aditivi alimentari
Produse biochimice,
și alte materiale biologice derivate din
medicamente și produse
ecosisteme, pentru utilizare comercială
farmaceutice naturale
sau domestică
Servicii de reglare
Reglarea calității aerului

-

Influenţa pe care o au ecosistemele
asupra calităţii aerului prin emanarea de
elemente chimice în atmosferă (adică
servind drept ”sursă”) sau prin extragerea
elementelor chimice din atmosferă (adică
servind drept ”bazine de captare”)

Exemple
Cereale, legume, fructe

Pui, porci, vite, etc.
Cod, creb, ton, creveți,
stridii, somon

Fructe și nuci/alune,
ciuperci, animale
sălbatice
Bușteni, celuloză,
hârtie
Textile, frânghie

Lemne de foc,
cărbune, cereale pentru
producția de etanol,
bălegar
Apă de băut, pentru
curătenie, răcire,
producerea de energie,
mod de transport
Echinacea, ginseng,
usturoi, paclitaxel ca
bază pentru
medicamentele
anticancer
Lacurile servesc drept
bazine de captare
pentru emisiile
industriale de compuși
ai sulfului; Incendiile
de vegetație emit
particule, ozon la
nivelul solului și
compuși organici
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Reglare climatică

Globală

Regională și
locală

Influența ecosistemelor asupra climei la
nivel
global prin emisia de gaze cu
efect de seră sau de aerosoli în atmosferă
sau prin absorbția GES sau a aerosolilor
din atmosferă
Influența ecosistemelor asupra
temperaturii locale și regionale, a
precipitațiilor și a altor factori climatici

Stocarea
carbonului

Extragerea dioxidului din carbon din
atmosferă, servind drept bazin de captare

Reglarea apei

-

Influența ecosistemelor asupra frecvenței
și magnitudinii scurgerii apelor, a
inundaţiilor, a reîncărcării acvifere, mai
ales din punct de vedere al potenţialului
de stocare a apei de către ecosisteme sau
peisaje

Reglarea eroziunii

-

Rolul jucat de vegetație în retenția
solului

volatili
Pădurile captează și
stochează dioxidul de
carbon; Vitele și
orezăriile emană metan
Pădurile pot influența
nivelurile
precipitațiilor
regionale; Lacurile
reglează nivelurile de
umiditate și
influențează frecvența
gerurilor, importante
pentru sectorul agricol
Extinderea zonelor de
pădure boreală
potențează efectul de
stocare a carbonului;
Defrișarea la tropice
scade capacitatea de
stocare a carbonului
Vegetația, cum ar iarba
și copacii, împiedică
pierderile de sol
datorate vântului și
ploii, și innămolirea
cursurilor de apă
Pădurile de pe dealuri
fixează solul,
impiedicând astfel
alunecările de teren
Solurile permeabile
facilitează
reîncărcarea acviferă;
Luncile râurilor şi
zonele umede
rețin apa-ceea ce poate
scădea
riscul de inundații în
timpul perioadelor de vârf ale
scurgerilor de apăreducând
necesitatea
infrastructurilor de
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control al inundațiilor
Purificarea și tratarea
deșeurilor

-

Rolul jucat de ecosisteme în filtrarea și
descompunerea deșeurilor organice și a
substanțelor poluante din apă; asimilarea
și detoxifierea compușilor prin procese
ale solului și subsolului

Reglarea maladiilor

-

Influența ecosistemelor asupra incidenței
și a
Influența ecosistemelor asupra
incidenței și a

Reglarea dăunătorilor

-

Influenţa ecosistemelor asupra incidenţei
dăunătorilor la culturile agricole şi a
bolilor la animale

Reglarea dezastrelor
naturale

-

Capacitatea ecosistemelor de a reduce
pagubele provocate de dezastre naturale
cum sunt uraganele şi de a limita
frecvenţa şi intensitatea incendiilor
naturale

-

Plăcerea recreaţională pe care oamenii o
obţin din existența ecosistemelor naturale
şi a celor întreținute de om
Valori spirituale, religioase, etice,
intrinseci, ”existențiale” şi altele, pe care

Servicii culturale
Recreere și ecoturism

Valori spirituale,
religioase și etice

-

Zonele umede
îndepărtează
substanțele poluante
nocie din apă prin
captarea metalelor și a
materiilor organice;
Microbii din sol
degradează
deșeurile organice,
făcându-le
mai puțin nocive
Unele păduri intacte
reduc incidenţa apelor
stătătoate –
zone de dezvoltare a
ţânţarilor –
ceea ce scade
prevalenţa
malariei.
Animalele de pradă din
pădurile învecinate –
lilieci, broaşte râioase
şi şerpi – consumă
dăunători din culturile
agricole
Pădurile de mangrove
şi recifele de corali
protejează coastele de
valurile uriașe
provocate de furtuni;
Procesele de
descompunere
biologică reduc
potenţialul de
combustie pentru
incendiile
necontrolate
Drumeţii, camping şi
observarea păsărilor;
Safari
Împlinirea spirituală
obţinută prin existența
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oamenii le asociază cu ecosistemele,
peisajele sau speciile

Valori estetice

-

Frumuseţea şi valorile estetice ale naturii
sub toate formele și aspectele ei.

zonelor şi râurilor
considerate sacre;
Credinţa că toate
speciile merită să fie
protejate, indiferent de
utilitatea lor
pentru om ”biodiversitatea”
de dragul
biodiversității
Frumusețea naturii, de
la simplele molecule
până la flori și
păduri13

Există în acest moment o preocupare la nivel internațional pentru includerea serviciilor
ecosistemice în susținerea deciziilor de management în general în activitățile sectoriale cât și în
susținerea activităților în cadrul ariilor protejate. Un astfel de document este Strategia UE privind
biodiversitatea pentru 2030 - Readucerea naturii în viețile noastre în care sunt menționate
activitățile ce trebuie întreprinse de statele membre în perioada următoare, astfel acestea trebuie
să:
i) realizeze hărți ale serviciilor ecosistemice;
ii) evalueze starea ecosistemelor și a serviciilor acestora pe teritoriile naționale;
iii) evalueze valoarea economică a acestor servicii;
iv) promoveze integrarea valorilor ecosistemelor în sistemele lor contabile și de raportare
la nivelul UE.
Complexitatea ridicată a sistemelor ecologice (a naturii în general) și pe de altă parte
necesitatea identificării unor elemente de argumentație pentru susținerea „conservării naturii”.
Sistemul care pune accentul pe termenii monetari simplifică mult argumentația necesară și, deși
nu este întotdeauna benefic, poate contribui într-o anumită măsură la înțelegerea faptului că
sistemele ecologice și zonele de conservare (indiferent cum sunt acestea denumite: parcuri
naturale, naționale, arii Natura 2000 sau rezervații ale biosferei) au un rol fundamental în
susținerea vieții în general și a societății umane, asigurând în același timp capacitatea de adaptare
și evoluție a sistemelor naturale.
Simplificarea excesivă a sistemelor naturale având ca scop accentuarea unor servicii
ecosistemice în defavoarea altora (creșterea capacității sistemelor ecologice de a furniza servicii
de producție în defavoarea serviciilor de reglare sau a serviciilor culturale spre exemplu) are
consecințe dramatice asupra societății umane și asupra biodiversității și funcționării sistemelor
ecologice în general. De cele mai multe ori neînțelegerea consecințelor pierderii biodiversității
13

Ghid pentru Evaluarea Beneficiilor Socio-Economice pentru Îmbunătățirea Accesului la Fondurile Structurale pentru Biodiversitate, 2012
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asupra funcționării sistemelor ecologice și pe cale de consecință asupra serviciilor eco-logice,
este principala constrângere științifică și managerială a limitării pierderii biodiversității.
Spre exemplu zonele umede sunt printre cele mai productive ecosisteme (CBD 2015) din
lume, susținând în același timp și una dintre cele mai complexe rețele ecologice. Practic
sistemele de zonă umedă sunt eficiente atât în captarea radiației solare cât și în transferul acesteia
în cadrul sistemului (pentru nivelele
trofice următoare) ceea ce face ca foarte puțin din
producția sistemului să fie disponibilă pentru om.
Acest tip de sistem este însă extrem de „generos” în furnizarea altor categorii de servicii
ecosistemice cum sunt cele de retenție și eliberare de nutrienți, capacitate crescută de atenuare a
viiturilor etc., realizând o maximalizare a transferului de energie de înaltă calitate în servicii de
suport, reglare și culturale. Desigur aceste sisteme furnizează și servicii de producție dar într-o
mai mică măsură, definitorie pentru ele fiind capacitatea de a genera servicii de reglare, suport și
culturale.
În același timp alte tipuri de sisteme, cum sunt pădurile mature, furnizează o serie largă
de servicii de suport, reglare și culturale împreună cu servicii de producție. Sistemele simpificate
(sistemele agricole) nu se pot menține în mod natural, ele necesitând cantități crescute de energie
din afară, din cadrul sistemului socio-economic, sub formă de îngrășăminte, pesticide, energie
pentru irigații, pentru recoltare etc. (așa numitele subvenții energetice), fără de care acest tip de
ecosisteme nu ar putea exista.
Considerăm că societatea umană are nevoie de toate categoriile de ecosisteme pentru a-și
asigura supraviețuirea și a asigura în același timp menținerea diversității biologice.
Ceea ce lipsește, de cele mai multe ori, sunt instrumentele necesare care să ghideze
factorii de decizie, astfel încât sistemele ecologice să furnizeze pe de o parte multiple servicii
ecosistemice și pe de altă parte să permită adaptarea la modificări prezente și viitoare ale
mediului (inclusiv adaptarea la modificări climatice) menținând astfel capacitatea sistemelor de
evoluție.
Dificultatea majoră este regăsită în asigurarea unui echilibru între tipurile de sisteme care
furnizează servicii de suport, reglare și culturale și cele care furnizează servicii de producție.
Punerea în practică a unui sistem de management care să permită balansarea tipurilor de sisteme
naturale (cu o structură complexă, capabile să furnizeze servicii de suport, reglare și culturale) cu
cele semi-naturale și dominate de om (antropice) este însă extrem de dificilă,
în special pentru că discutăm de sisteme extrem de complexe, neliniare şi caracterizate de o
multitudine de stări de echilibru.
De-a lungul timpului (tocmai pentru că au fost neglijate anumite tipuri de servicii
furnizate de sistemele naturale) au fost aplicate măsuri de management care au condus la
transformarea sistemelor complexe în sisteme simplificate cu scopul creșterii capacității de
producție și transferul către om a producției realizate. Un astfel de exemplu este îndiguirea luncii
inundabile a Dunării (realizată aproape în totalitate) și a Deltei Dunării (realizată parțial).
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Costurile simplificării sistemelor au fost extrem de ridicate nu numai din punct de vedere
financiar cât mai ales al pierderii unor servicii ecologice cu consecințe atât pentru sistemele
umane adiacente (inundații — odată cu modificarea climei, sau dimpotrivă — secetă) cât și
pentru sisteme situate la distanță (eutrofizare pentru Delta Dunării și Nord-Vestul Mării Negre)
(Vadineanu și colab. 2003).
Înţelegerea acestor avantaje este o condiţie esenţială atât pentru conştientizarea
importanţei biodiversităţii cât şi pentru fundamentarea politicilor de dezvoltare locală sau
regională centrate nu doar pe conservarea ariilor naturale ci şi pe securizarea serviciilor furnizate
de aceste arii, comunităţilor locale sau societăţii în ansamblul ei.
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PRESIUNI ȘI AMENINȚĂRI ASUPRA ARIILOR NATURALE
PROTEJATE
VI.

Ariile naturale protejate au fost declarate pentru a se proteja cele mai deosebite valori ale
diversității biologice şi geologice, precum şi valori culturale excepționale. Menținerea acestor
valori este posibilă doar dacă ariile protejate au un management corespunzător, un management
care poate preveni şi chiar opri efecte negative ale activității umane.
Managementul ariilor protejate trebuie să asigure măsuri de prevenire a amenințărilor
care le pot distruge în viitor şi dacă pot reduce efectele numeroaselor presiuni existente în
prezent.
Presiunile şi amenințările la care sunt supuse ariile protejate se încadrează în principal în
următoarele categorii: presiuni şi amenințări datorate dezvoltării infrastructurii rezidențiale şi
comerciale, agriculturii şi acvaculturii, minerit şi producerea energiei, coridoare de transport şi
servicii, utilizarea resurselor biologice, modificarea sistemelor naturale prin perturbări cauzate de
om, specii şi gene invazive şi problematice, poluare, evenimente geologice, schimbări climatice
şi fenomene meteorologice extreme.
Condiţii favorizante pentru apariția presiunilor și amenințărilor sunt: cadrul juridic neclar,
politici locale neadecvate, sistemul juridic nespecializat, dezinteres/interes politic, modul de
desemnare a ariilor naturale protejate, lipsa zonărilor în cadrul ariilor protejate, lipsa unui sistem
de compensații, utilizarea neadecvată a terenurilor, suprapunere zone de vânătoare pe suprafața
ariilor protejate, modificarea normelor tehnice în silvicultură, tăieri ilegale, lipsa unei
infrastructuri specifice, relațiile tensionate cu comunitățile locale, neinformarea sau informarea
neclară asupra ariilor protejate a comunităților locale, etc.
Pentru un management eficient al unei arii protejate, identificarea activităților cu
potențial impact (presiune sau amenințare) asupra acesteia este o etapă importantă în cadrul
procesului de elaborare a planului de management iar măsurile specifice/măsurile de
management vor fi adaptate funcție de intensitatea efectului activităților cu potențial impact
asupra ariei naturale protejate.
Bineînțeles, prin managementul unei arii protejate, oricât de eficient ar fi, nu se pot
preveni sau stopa toate amenințările grupate în categoriile de mai sus, dar se poate încerca
eliminarea efectelor negative ale acestor activități cu potențial impact, în vederea micșorării,
eliminării sau compensării acestor efecte și/sau interzicerii oricărei activități viitoare susceptibile
de a afecta semnificativ aria naturală protejată.
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VII. ACTIVITĂȚI PERMISE ȘI INTERZISE ÎN CADRUL ARIILOR
NATURALE PROTEJATE14
7.1 Activități permise în ariile protejate
Activităţile permise în ariile protejate sunt activităţile tradiţionale definite în articolul nr.
4, punctul 31 din OUG 57/2007 ca fiind acele „activităţi de utilizare durabilă a resurselor
natural şi specifice zonei respective de către comunităţile locale, care au stat la baza dezvoltării
comunităţii de-a lungul timpului şinu afectează obiectivele de conservare a biodiversităţii”.
În planul de management al ariei protejate sunt descrise activităţile permise a se desfăşura
pe teritoriul ariei respective. Acestea trebuie să ţină cont de condiţiile economice, sociale şi
culturale ale comunităţilor locale, precum şi de particularităţile regionale şi locale ale zonei,
prioritate având însă obiectivele de management ale ariei naturale protejate (art. 21, alin.3, OUG
57/2007).
Totodată, prin actele normative aplicabile s-a avut în vedere și instituirea unui regim
diferenţiat de protecţie, conservare şi utilizare în funcţie de categoriile de arii protejate în vederea
asigurării măsurilor speciale de protecţie şi conservare.
În cadrul parcurilor naţionale şi naturale prin planul de management s-a realizat zonarea
internă fiind definite şi delimitate următoarele zone: – zone de protecţie strictă, – zone de
protecţie integrată, – zone-tampon şi – zone de dezvoltare durabilă a activităţilor umane.
În paragrafele următoare vor fi enumerate activitățile permise a se desfăşura pentru
fiecare dintre aceste zone, așa cum au fost reglementate prin OUG 57/2007.
1. Zonele de protecţie strictă sunt acele zone din parcurile naţionale şi naturale, de mare
importanţă ştiinţifică, ce cuprind atât rezervaţii ştiinţifice, cât şi zone sălbatice în care nu au
existat intervenţii antropice sau nivelul acestora a fost foarte redus. În cadrul acestei categorii
sunt permise doar activităţi de cercetare, educaţie ecologică, activităţi de ecoturism, cu
limitările descrise în planurile de management (alin.2 si alin. 3, art. 22, OUG 57/2007).
2. Zonele de protecţie integrală reprezintă acele zone ce cuprind cele mai valoroase
bunuri ale patrimoniului natural din interiorul parcurilor naţionale şi naturale. În aceste zone de
protecţie integrală, în afara perimetrelor rezervaţiilor ştiinţifice, sunt permise următoarele:
a) ştiinţifice şi educative;
b) activităţi de ecoturism care nu necesită realizarea de construcţii-investiţii;
c) utilizarea raţională a pajiştilor pentru cosit şi/sau păşunat numai cu animale domestice,
proprietatea membrilor comunităţilor care deţin păşuni sau care deţin dreptul de utilizare
14

Legislaţia naţională şi internaţională în sprijinul ariilor naturale protejate, 2017

Page | 73

Strategia de conservare și protecție a naturii privind ariile protejate din județul Alba 2021-2026

d)
e)

f)

g)
h)

a acestora în orice formă recunoscută prin legislaţia naţională în vigoare, pe suprafeţele,
în perioadele şi cu speciile şi efectivele avizate de administraţia parcului, astfel încât să
nu fie afectate habitatele naturale şi speciile de floră şi faună prezente;
localizarea şi stingerea operativă a incendiilor;
intervenţiile în scopul reconstrucţiei ecologice a ecosistemelor naturale şi al reabilitării
unor ecosisteme necorespunzătoare sau degradate, cu avizul administraţiei ariei naturale
protejate, în baza hotărârii consiliului ştiinţific, şi aprobate de către autoritatea publică
centrală pentru protecţia mediului şi pădurilor;
acţiunile de înlăturare a efectelor unor calamităţi, cu avizul administraţiei ariei naturale
protejate, în baza hotărârii consiliului ştiinţific, cu aprobarea autorităţii publice centrale
pentru protecţia mediului şi pădurilor. În cazul în care calamităţile afectează suprafeţe de
pădure, acţiunile de înlăturare a efectelor acestora se fac cu avizul administraţiei, în baza
hotărârii consiliului ştiinţific, şi cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia
mediului şi pădurilor;
acţiunile de prevenire a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri, care nu necesită
extrageri de arbori, şi acţiunile de monitorizare a acestora;
acţiunile de combatere a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri, care necesită
evacuarea materialului lemnos din pădure, în cazul în care apar focare de înmulţire, cu
avizul administraţiei, în baza hotărârii consiliului ştiinţific, cu aprobarea autorităţii
publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor.

3. Zonele-tampon sunt denumite zone de management durabil în parcurile naturale şi nu se
includ în zonele cu protecţie integrală, strictă sau de dezvoltare durabilă a activităţilor umane şi
care fac trecerea între zonele cu protecţie integrală şi cele de dezvoltare durabilă (alin.7, art. 22,
OUG 57/2007).
În zonele - tampon din parcurile naturale (de management durabil) sunt permise și se pot
desfăşura următoarele activităţi:
a) ştiinţifice şi educative;
b) activităţi de ecoturism care nu necesită realizarea de construcţii-investiţii;
c) utilizarea raţională a pajiştilor pentru cosit şi/sau păşunat numai cu animale
domestice, de către proprietarii care deţin păşuni sau care deţin dreptul de utilizare a
acestora în orice formă recunoscută prin legislaţia naţională în vigoare, pe suprafeţele,
în perioadele şi cu speciile şi efectivele avizate de administraţia parcului, astfel încât
să nu fie afectate habitatele naturale şi speciile de floră şi faună prezente;
d) localizarea şi stingerea operativă a incendiilor;
e) intervenţiile pentru menţinerea habitatelor în vederea protejării anumitor specii,
grupuri de specii sau comunităţi biotice care constituie obiectul protecţiei, cu
aprobarea planului de acţiune provizoriu de către autoritatea publică centrală pentru
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f)

g)

h)

i)

j)
k)
l)

m)

protecţia mediului şi pădurilor, cu avizul administraţiei ariei naturale protejate, în
baza hotărârii consiliului ştiinţific şi valabil până la intrarea în vigoare a planului de
management;
intervenţiile în scopul reconstrucţiei ecologice a ecosistemelor naturale şi al
reabilitării unor ecosisteme necorespunzătoare sau degradate, cu avizul administraţiei
ariei naturale protejate, în baza hotărârii consiliului ştiinţific, aprobate de către
autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi pădurilor;
acţiunile de înlăturare a efectelor unor calamităţi, cu avizul administraţiei ariei
naturale protejate, în baza hotărârii consiliului ştiinţific şi, ulterior, cu aprobarea
autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor. În cazul în care
calamităţile afectează suprafeţe de pădure, acţiunile de înlăturare a efectelor acestora
se fac cu avizul administraţiei ariei naturale protejate, în baza hotărârii consiliului
ştiinţific, aprobate ulterior de către autoritatea publică centrală pentru protecţia
mediului şi pădurilor;
activităţile de protecţie a pădurilor, acţiunile de prevenire a înmulţirii în masă a
dăunătorilor forestieri, care necesită evacuarea materialului lemnos din pădure în
cantităţi care depăşesc prevederile amenajamentelor, în baza hotărârii consiliului
ştiinţific şi, ulterior, cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului
şi pădurilor;
activităţi tradiţionale de utilizare a unor resurse regenerabile, în limita capacităţii
productive şi de suport a ecosistemelor, prin tehnologii cu impact redus, precum
recoltarea de fructe de pădure, de ciuperci şi de plante medicinale, cu respectarea
normativelor în vigoare. Acestea se pot desfăşura numai de persoanele fizice şi
juridice care deţin/administrează terenuri în interiorul parcului sau de comunităţile
locale, cu aprobarea administraţiei ariei naturale protejate;
activităţi tradiţionale de cultivare a terenurilor agricole şi de creştere a animalelor,
precum şi alte activităţi tradiţionale efectuate de comunităţile locale;
lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor şi lucrări de conservare;
aplicarea de tratamente silvice care promovează regenerarea pe cale naturală a
arboretelor: tratamentul tăierilor de transformare spre grădinărit, tratamentul tăierilor
grădinărite şi cvasigrădinărite, tratamentul tăierilor progresive clasice sau în margine
de masiv, tratamentul tăierilor succesive clasice sau în margine de masiv, tratamentul
tăierilor în crâng, în salcâmete şi în zăvoaie de plop şi salcie. În cazul arboretelor de
plop euramerican se poate aplica şi tratamentul tăierilor rase în parchete mici, iar în
arboretele de molid, tăieri rase pe parcelele de maximum 1 ha;
activităţi de vânătoare cu avizarea cotelor de recoltă şi a acţiunilor de vânătoare de
către administratorul ariei naturale protejate. Avizarea cotelor de recoltă de către
administratorul ariei naturale protejate se face în baza hotărârii consiliului ştiinţific;
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n) activităţi de pescuit sportiv.
4. Zonele de dezvoltare durabilă a activităţilor umane sunt acele zone în care se permit
activităţi de investiţii/dezvoltare, cu prioritate cele de interes turistic, dar cu respectarea
principiului de utilizare durabilă a resurselor naturale şi de prevenire a oricăror efecte negative
semnificative asupra biodiversităţii (alin.10, art.22, OUG 57/2007).
În aceste zone sunt permise și se pot desfăşura următoarele activităţi, cu respectarea
prevederilor din planurile de management:
a) activităţi de vânătoare, în zonele de dezvoltare durabilă din parcurile naturale;
b) activităţi tradiţionale de cultivare a terenurilor agricole şi de creştere a animalelor;
c) activităţi de pescuit sportiv, industrial şi piscicultură;
d) activităţi de exploatare a resurselor minerale neregenerabile, dacă această posibilitate
este prevăzută în planul de management al parcului şi dacă reprezintă o activitate
tradiţională;
e) lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor şi lucrări de conservare;
f) aplicarea de tratamente silvice care promovează regenerarea pe cale naturală a
arboretelor: tratamentul tăierilor de transformare spre grădinărit, tratamentul tăierilor
grădinărite şi cvasigrădinărite, tratamentul tăierilor progresive clasice sau în margine
de masiv, tratamentul tăierilor succesive clasice ori în margine de masiv, tratamentul
tăierilor în crâng în salcâmete şi zăvoaie de plop şi salcie. În zonele de dezvoltare
durabilă din parcurile naţionale se pot aplica tratamentul tăierilor rase în arboretele de
molid pe suprafeţe de maximum 1 ha, precum şi tratamentul tăierilor rase în parchete
mici în arboretele de plop euramerican. În zonele de dezvoltare durabilă din parcurile
naturale se poate aplica şi tratamentul tăierilor rase în parchete mici în arboretele de
molid pe suprafeţe de maximum 1 ha şi plop euramerican;
g) activităţi specifice modului de producţie ecologic de cultivare a terenului agricol şi
creşterea animalelor, în conformitate cu legislaţia specifică din sistemul de agricultură
ecologică;
h) alte activităţi tradiţionale efectuate de comunităţile locale;
i) activităţi de construcţii/investiţii, cu avizul administratorilor ariilor naturale protejate
pentru fiecare obiectiv, conforme planurilor de urbanism legal aprobate.
În rezervaţiile naturale sunt permise numai acele intervenţii care au drept scopuri
protejarea, promovarea şi asigurarea continuităţii existenţei obiectivelor pentru care au fost
constituite, precum şi unele activităţi de valorificare durabilă a anumitor resurse naturale,
respectiv:
- activităţi de cercetare;

Page | 76

Strategia de conservare și protecție a naturii privind ariile protejate din județul Alba 2021-2026

activităţi de utilizare a resurselor naturale care au drept scopuri protejarea,
promovarea şi asigurarea continuităţii existenţei obiectivelor pentru care au fost
constituite, precum şi unele activităţi de valorificare durabilă a anumitor resurse
naturale.
Schiţa de mai jos redă foarte sintetic în ce măsură sunt permise activităţile umane în
diferite categorii de arii protejate definite prin legislaţia românească.
-

Rezervații ştiinţifice – omul observator, cercetător (10-10.000 ha)
Parcuri naționale – omul în principal turist/vizitator, activități tradiționale pe o parte din
suprafață (1000-100.000 ha)
Rezervații naturale – menținerea sau refacerea unor specii sau a locului lor de viață (1010.000 ha)
Parcuri naturale – îmbinare de rezervații științifice, rezervații naturale și zone cu
activitate biosferei – 1 sau mai multe rezervații științifice și parcuri naturale/naționale și
zone de dezvoltare durabilă (10.000-100.000 ha)
Monumente ale naturii - să se prevină degradarea sau distrugerea cascadei, peșteră,
pădure, chei, stânci etc.
Rețeaua Natura 2000 - pot fi permise activităţi, unele dintre acestea necesare pentru
menţinerea peisajelor (de exemplu, pajiştile montane), cu condiţia ca siturile Natura
2000 să îşi păstreze obiectul conservării
Figura nr. 12: Restricţii de utilizare a resurselor naturale în funcție de categoria ariei naturale protejate

7.2 Activităţi interzise în ariile protejate
Principiul de bază este acela potrivit căruia în perimetrele ariilor naturale protejate sau în
vecinătatea acestora sunt interzise activităţile care pot să genereze un impact negativ semnificativ
asupra speciilor sălbatice şi habitatelor naturale pentru care au fost desemnate.
De regulă, sunt interzise activităţile din perimetrele ariilor naturale protejate de interes
comunitar care pot să genereze poluarea sau deteriorarea habitatelor, precum şi perturbări ale
speciilor pentru care au fost desemnate ariile respective, atunci când aceste activităţi au un efect
semnificativ, având în vedere obiectivele de protecţie şi conservare a speciilor şi habitatelor.
Pentru protejarea şi conservarea păsărilor sălbatice, inclusiv a celor migratoare, sunt interzise
activităţile din afara ariilor naturale protejate care ar produce poluarea sau deteriorarea
habitatelor (alin.1, O.U.G. 57/2007).
Construcţii
În ariile protejate posibilitatea realizării unor construcţii se va reglementa prin planul de
management al ariei respective. Autorizarea executării construcţiilor în parcuri naţionale,
rezervaţii naturale, precum şi în celelalte zone protejate, de interes naţional, delimitate potrivit
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legii, se face cu avizul conform al Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, Ministerului
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.
(art.8, alin.2, H.G. 525/1996); în funcţie de tipul lucrării pot fi necesare şi alte acte.
Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor pe terenuri cu destinaţie forestieră
este interzisă (art. 5 din Regulamentul general de urbanism, H.G. 525/1996), fiind interzisă
diminuarea fondului forestier (art. 39, art. 40 și art. 41 din Codul silvic). În cazul construcţiilor
existente în ariile naturale protejate, care nu sunt amplasate în zonele de dezvoltare durabilă,
realizate cu respectarea legislaţiei, se permite întreţinerea sau refacerea lor, în caz de distrugere,
fără posibilitatea extinderii acestora, cu avizul administraţiei ariei naturale protejate, în baza
hotărârii consiliului ştiinţific (art. 29, alin.4, OUG 57/2007).
Exploatarea masei lemnoase
La exploatarea masei lemnoase, trebuie folosite tehnologii de recoltare şi de scoatere a
lemnului din pădure care să nu producă degradarea solului şi a malurilor apelor, distrugerea sau
vătămarea seminţişului utilizabil58, a arborilor nedestinaţi exploatării, peste limitele admise
(art.45, Cod silvic).
Braconaj
Vânătoarea în fondurile cinegetice care cuprind şi arii naturale protejate este admisă
numai cu respectarea condiţiilor prevăzute în planurile de management cinegetic şi în planurile
de management al ariilor naturale respective (art.35, Legea 407/2006).
Pescuit
Prin ordin al ministrului de resort se stabilesc caracteristicile tehnice şi condiţiile de
folosire a uneltelor de pescuit, precum şi metodele de pescuit comercial în apele maritime şi
continentale, în scopul realizării unui pescuit durabil în condiţiile minimalizării efectelor adverse
asupra ecosistemelor acvatice şi speciilor auxiliare, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru
Pescuit şi Acvacultură (art. 11, alin. 1, OUG 23/2008).
Perioadele şi zonele de prohibiţie ale pescuitului, precum şi zonele de protecţie ale
resurselor acvatice vii se stabilesc anual la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi
Acvacultură, prin ordin comun al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al
ministrului mediului şi gospodăririi apelor (art.12, alin.4, OUG 23/2008).
Activităţi miniere
Efectuarea de activităţi miniere pe terenurile pe care sunt amplasate monumente istorice,
culturale, religioase, situri arheologice de interes deosebit, rezervaţii naturale, zone de protecţie
sanitară şi perimetre de protecţie hidrogeologică ale surselor de alimentare cu apă, precum şi
instituirea dreptului de servitute pentru activităţi miniere pe astfel de terenuri sunt strict interzise;
Page | 78

Strategia de conservare și protecție a naturii privind ariile protejate din județul Alba 2021-2026

excepţiile se stabilesc doar prin Hotărâre de Guvernului, cu avizul autorităţilor competente în
domeniu şi cu stabilirea de despăgubiri şi alte măsuri compensatorii (art. 11, Legea 85/2003).
7.3. Activități permise și interzise în ariile naturale din județul Alba
Tabelul nr. 11: Activități permise și interzise în ariile naturale din județul Alba

Nr.
crt.

1

Cod arie

ROSCI0253

Activități permise

Nume arie
naturală
protejată
principală
Trascău















activitățile
prevăzute
în
amenajamentele silvice sau studiile
de amenajare, numai cu respectarea
tuturor reglementărilor în vigoare și
a prevederilor cuprinse în Planul de
management al siturilor Natura 2000
Trascău sau în prezentul regulament,
până la intrarea în vigoare a Planului
de management.;
tăierile rase se vor face numai pe
parchete mici, de maxim 1ha;
vânătoare este permisă;
cultivarea terenurilor, cu respectarea
regulilor impuse in regulamentul
ariei;
cultivarea
plantelor
modificate
genetic se va realiza doar cu avizul
administratorului;
colectarea intensivă a fructelor de
pădure, ciupercilor și melcilor de pe
teritoriul siturilor Natura 2000
Trascău se va face doar cu avizul
administratorului;
exploatarea resurselor minerale de
pe suprafața sau din vecinătatea
siturilor Natura 2000 Trascău se va
face
doar
cu
avizul
administratorului;
realizarea oricărui fel de construcții,
cum ar fi: clădiri, infrastructură
rutieră, canalizări, rețele de utilități,
excavații,
nivelări
și
altele
asemenea, în intravilanul sau
extravilanul localităţilor se face

Activități interzise















activitățile care pot genera poluarea sau
deteriorarea habitatelor, precum și
perturbări ale speciilor pentru care
aceste arii de interes comunitar au fost
desemnate;
plantarea altor specii de arbori decât cei
autohtoni pe terenurile care fac parte din
fondul forestier, iar pe terenurile din
afara fondului forestier este nevoie de
avizul Administrației. Excepție de la
avizare fac speciile ornamentale de pe
terenurile intravilane;
în afară de situațiile în care se constată
pagube materiale semnificative sau este
pusă în pericol siguranța populației,
recoltarea exemplarelor din speciile lup
și râs de pe suprafața sau pe o rază de
20 kilometri în jurul siturilor Natura
2000 Trascău, în perioada 2016 – 2019,
este strict interzisă;
curățirea terenurilor cu ajutorul focului
este strict interzisă;
intervențiile de menținere a pajiștilor
prin înlăturarea vegetației arbustive
instalate pe grohotișurile și lapiezurile
calcaroase cuprinse în siturile Natura
2000 Trascău;
pășunatul în perioada 1 octombrie - 31
mai;
exploatarea resurselor neregenerabile de
pe suprafața zonei de protecție I și
zonelor cu valoare ecologică ridicată;
amenajarea de microhidorcentrale pe
cursurile de apă de pe suprafața siturilor
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numai cu avizul administratorului;
pe suprafața zonelor cu valoare
ecologică ridicată, construcțiile vor
fi permise în situații excepționale.
De la caz la caz, pot fi permise
anumite lucrări de extindere,
renovare,
modernizare
și
reconstrucție.
turism şi educaţie, cu respectarea
regulilor
de
vizitare
potrivit
prezentului regulament;
camparea pe teritoriul siturilor
Natura 2000 Trascău este permisă pe
domeniul public sau pe domeniul
privat, cu acceptul proprietarului sau
administratorului acestuia;
camparea în afara perimetrelor
permise se poate face numai în
următoarele situaţii:
a) pentru
activitate de cercetare, cu aprobarea
Administrației Natura 2000 Trascău;
b) pentru voluntarii care lucrează pe
teritoriul siturilor Natura 2000
Trascău,
cu
aprobarea
Administrației, în situaţia în care
sarcinile primite o impun;
în locurile de campare avizate este
permisă aprinderea unui foc de
tabără de dimensiuni reduse, cu
respectarea regulilor de prevenire şi
stingere a incendiilor și nu la mai
puțin de 30 de metri de pădure;
organizarea de competiţii, festivaluri
sau manifestări de grup de orice fel
care presupun accesul pe suprafața
siturilor Natura 2000 Trascău se face
numai cu avizul administratorului;
amplasarea de panouri informative
referitoare la arii naturale protejate
și protecția naturii, pe suprafața
siturilor Natura 2000 Trascău, se
face numai cu acordul scris al
Administrației Natura 2000 Trascău;
accesul cu mijloace de transport
motorizate, în afara drumurilor
publice, este permis, cu justificare,

















Natura 2000 Trascău este interzisă. (4)
Amenajarea parcurilor fotovoltaice sau
a turbinelor eoliene pe suprafața
siturilor Natura 2000 Trascău este
interzisă;
săparea de şanţuri în jurul corturilor sau
utilizarea oricăror materiale de origine
vegetală sub corturi;
este interzisă perturbarea liniștii pe
traseele turistice, în locurile de campare
sau în alte zone naturale unde s-ar putea
deranja alte persoane sau fauna
sălbatică;
utilizarea focului deschis cu excepţia
focurilor aprinse la stâne, case de
vacanță sau în tabere turistice
organizate;
organizarea de manifestări sportive,
culturale sau de orice altă natură, care
prin specificul lor pot aduce prejudicii
obiectivelor
de
conservare
sau
vizitatorilor, pe suprafața ariilor naturale
protejate de pe suprafața siturilor Natura
2000 Trascău;
abandonarea deșeurilor de orice fel,
exceptând locațiile special destinate și
semnalate ca atare;
degradarea oricăror exemplare ale unor
specii de plante și animale de interes
conservativ prezente pe suprafața
siturilor Natura 2000 Trascău, sau a
oricăror exemplare ale unor specii de
plante
și
animale,
a
rocilor,
speleotemelor, fosilelor și a oricăror
altor eșantioane de origine naturală de
pe suprafața rezervațiilor naturale de
interes național aflate pe teritoriul
siturilor Natura 2000 Trascău;
este interzisă distrugerea sau degradarea
panourilor informative și indicatoare, a
podețelor sau a oricăror altor elemente
de infrastructură de vizitare;
deteriorarea,
ruperea,
scrijelirea,
vopsirea ori vandalizarea prin alte
mijloace, a valorilor naturale și turistice;
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Rezervații/mo
numente
incluse



doar personalului Administrației
Natura 2000 Trascău aflat în
patrulare, echipelor Salvamont,
echipelor Inspectoratului pentru
Situații de Urgență, Poliției,
Jandarmeriei
Române,
Administrației Naționale „Apele
Române”, Gărzii Naționale de
Mediu și Agențiilor de Protecție a
Mediului
aflate
în
timpul
intervențiilor. Excepție de la această
regulă fac deținătorii de locuințe și
utilajele agricole;
zborul cu parapanta sau deltaplanul
nemotorizate se va realiza în așa fel
încât să nu aducă prejudicii speciilor
de păsări care cuibăresc în zonele
stâncoase de pe suprafața siturilor
Natura 2000 Trascău, în perioada 15
februarie - 15 iulie;
cercetarea științifică pe teritoriul
siturilor Natura 2000 Trascău, va fi
orientată
cu
precădere
spre
conservarea speciilor și habitatelor
pentru care acestea au fost declarate;
cursurile de alpinism sau de ghizi
sunt permise cu avizul avizul
administratorului
și
acordul
serviciilor publice Salvamont, dacă
acestea sunt organizate şi conduse
de instructori autorizaţi de Federaţia
Română de Alpinism-Escaladă
pentru alpinism, sau organizaţii
abilitate pentru ghizi;
activitățile de antrenament, instrucție
sau demonstrative derulate de
serviciile speciale pe teritoriul
siturilor Natura 2000 Trascău se vor
organiza
doar
cu
avizul
administratorului.
prin excepție, sunt permise numai
acele intervenții care au drept scop
protejarea, promovarea și asigurarea
continuității existenței obiectivelor
pentru care respectivele rezervații
naturale au fost constituite, precum



utilizarea vehiculelor motorizate - ATVuri, motociclete, motorete, autovehicule
offroad, în scop de agrement pe
suprafața siturilor Natura 2000 Trascău,
în afara drumurilor publice.



activități de utilizare a resurselor
naturale.
vânătoarea;
pășunatul;
hrănirea sau nădirea exemplarelor din
speciile de interes cinegetic este
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2

ROSCI0119

Muntele Mare







și unele activități de valorificare
durabilă a anumitor resurse naturale
și numai cu avizul administratorului;
scoaterea definitivă sau temporară
din circuitul agricol sau silvic de
terenuri de pe raza rezervațiilor
naturale protejate de interes naţional
situate în cadrul siturilor Natura
2000 Trascău se poate face numai
pentru obiective care vizează
asigurarea securităţii naţionale,
asigurarea
securităţii,
sănătăţii
oamenilor şi animalelor sau pentru
obiectivele
destinate
cercetării
ştiinţifice şi bunei administrări a
ariei naturale protejate;
cercetare;

circulația cu mijloace motorizate în
perimetrul habitatelor este permisă
doar custodelui în timpul exercitării
atribuțiilor legale legate de
administrarea sitului, echipelor de
cercetare, echipelor Salvamont, ale
Jandarmeriei sau ale serviciilor
medicale de urgență aflate în
misiune, proprietarilor sau
administratorilor de terenuri în
scopul gestionării acestora cu
înștiințarea prealabilă a custodelui
sau personalului Ministerului
Apărării Naționale în vederea
gestionării bazei militare din sit;
amenajarea de drumuri tehnologice
pentru exploatarea forestieră sau
depozitarea de material lemnos
extras, se face numai cu avizul
administratorului;
activitățile de management a
vânatului în fondurile de vânătoare
nr. 9 Lupșa, nr. 10 Poșaga și nr. 41




















interzisă, inclusiv la distanțe mai mici
de 1km față de limitele acestora;
amplasarea stânelor pe teritoriul
rezervațiilor naturale de interes național
sau pe suprafața zonei de protecție I de
pe suprafața siturilor Natura 2000
Trascău.
pe suprafața zonei de protecție I sunt
interzise orice lucrări de construcție;
Nu este permisă camparea în perimetrul
ariilor naturale protejate de interes
naţional și în zona cu valoare ecologică
ridicată
în
lipsa
avizului
administratorului;
accesul publicului în peșterile de pe
suprafața siturilor Natura 2000 Trascău
în perioada 15 octombrie - 15 aprilie și
15 mai - 15 august, este interzis.
Excepție fac solicitările venite din
partea unor entități cu profil de
cercetare sau speologic, și numai cu
avizul
Comisiei
Patrimoniului
Speologic și cu avizul administratorului;
în perimetrul habitatelor cuprinse în
Formularul Standard al ROSCI0119
Muntele Mare, este interzis accesul cu
mijloace motorizate în afara rețelei de
drumuri existente;
organizarea în perimetrul ROSCI0119
Muntele Mare a unor competiții sportive
cu mijloace motorizate.
utilizarea de metode chimice de
combatere a dăunătorilor arboretelor;
exercitarea vânătorii în zona de liniște;
hrănirea sau nădirea exemplarelor din
speciile de interes cinegetic la distanțe
mai mici de 1 km față de limita
ROSCI0119 Muntele Mare
popularea fondurilor de vânătoare cu
suprafețe în ROSCI0119 Muntele Mare
cu specii de interes cinegetic alohtone;
este interzisă recoltarea oricăror
exemplare ale unor specii de animale
sau plante care se află sub regim de
protecție;
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Valea Ierii, se vor efectua în
conformitate cu prevederile
legislației în vigoare și cu avizul
administratorului;
prin excepție, recoltarea unor
exemplare din speciile de interes
cinegetic de pe suprafața
ROSCI0119 Muntele Mare se poate
face numai în scop științific, de
cercetare sau din raționamente de
ordin sanitar-veterinar sau în alte
cazuri speciale, cu avizul custodelui;
prin excepție, este permisă
recoltarea unor exemplare din aceste
specii în scopuri științifice sau de
cercetare cu avizul custodelui;
recoltarea unor exemplare
aparținând unor specii de floră,
faună, inclusiv ciuperci e face în
condițiile respectării legislației în
vigoare cu avizul custodelui;
schimbarea modului actual de
folosință a terenurilor, altele decât
cele pe care sunt instalate habitate de
interes prioritar, se poate face numai
cu respectarea prevederilor legale în
vigoare și cu avizul custodelui;
utilizarea pajiștilor cuprinse în
ROSCI0119 Muntele Mare este
permisă numai pentru proprietarii
sau administratorii cu orice titlu ale
acestora sau în baza unui contract
încheiat cu aceștia;
amplasarea stânelor sau a altor
amenajări agropastorale temporare
se face la o distanță de minim 150 m
față de cursurile de apă sau față de
habitatele umede și cu consultarea
administratorului;
amplasarea construcțiilor
permanente în baza unor studii;
amplasarea construcțiilor
agropastorale tradiționale temporare
în perimetrul ROSCI0119 Muntele
Mare se poate face cu respectarea
legislației în vigoare și cu avizul




















se interzice schimbarea modului de
folosință al oricăror categorii de
terenuri, dacă prin aceasta se produce
degradarea habitatelor de interes
prioritar din sit;
efectuarea de drenări care ar putea să
influențeze direct sau indirect starea de
echilibru a habitatelor 3220 și 7110*;
curățarea pajiștilor prin incendiere;
pajiștile nu vor fi scarificate, nu se vor
utiliza amendamente calcice, iar
fertilizarea cu îngrășăminte chimice se
va face doar cu avizul custodelui;
amplasarea oricăror construcții dacă
prin aceasta se produce degradarea
habitatelor de interes prioritar din sit,
singurele considerente care pot fi
invocate pentru emiterea acordului de
mediu, avizului de mediu sau avizului
Natura 2000, după caz, fiind cele
privind sănătatea sau siguranţa publică,
anumite consecinţe benefice de
importanţă majoră pentru mediu, alte
motive imperative de interes public
major asupra cărora s-a obţinut punctul
de vedere al Comisiei Europene;
introducerea de specii alohtone;
este interzisă utilizarea focului deschis;
este interzisă perturbarea liniștii prin
orice fel de mijloace, cu excepția
situațiilor speciale legate de
funcționarea bazei militare;
incendierea sau distrugerea prin orice
mijloace a vegetației de pe suprafața
sitului.
este interzisă abandonarea oricăror
deșeuri;
deversarea de ape uzate;
utilizarea de detergenți pentru spălarea
în ape;
realizarea de noi aducțiuni de apă în
afara celor existente.
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administratorului;
implementarea unor planuri
urbanistice, a unor proiecte cu
caracter imobiliar sau industrialenergetic sau realizarea de drumuri
noi, pe terenuri ce nu adăpostesc
habitate de interes prioritar, se poate
face numai în baza unor studii, ale
căror concluzii să demonstreze lipsa
unui potențial impact negativ al
acestora asupra biodiversității
ROSCI0119 Muntele Mare, în baza
unui punct de vedere emis de către
Comisia pentru Ocrotirea
Monumentelor Naturii din cadrul
Academiei Române și cu avizul
administratorului;
cercetare stiințifică;
intervenția pentru îndepărtarea unor
specii invazive se poate face numai
în baza unor studii sau la
recomandarea forurilor abilitate, cu
acordul administratorului sau sub
coordonarea acestuia.
întreținerea marcajelor turistice,
amplasarea unor indicatoare turistice
sau panouri informative turistice se
face numai cu avizul
administratorului
deschiderea unor trasee turistice noi
se face numai cu avizul custodelui,
iar acestea se omologhează conform
legilor în vigoare. Art. 49.
Camparea în perimetrul ROSCI0119
Muntele Mare nu este permisă decât
în locurile marcate de
administratorului pe harta din Anexa
nr. 3 la prezentul Regulament, cu
acordul proprietarului terenului.
Camparea în afara locurilor permise
se poate face numai pentru
desfășurarea unor activități de
cercetare sau de management al
ROSCI0119 Muntele Mare;
accesul în ROSCI0119 Muntele
Mare a altor câini decât cei utilitari
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ROSCI0085

Frumoasa











folosiți de echipele serviciilor de
urgență, de personalul bazei militare
sau altora decât cei care însoțesc
turmele de ovine și bovine este
permis numai dacă aceștia sunt ținuți
în lesă;
organizarea de competiții,
concursuri, tabere, excursii, acțiuni
educative sau orice fel de activități
de grup, care presupun deplasarea în
teren în perimetrul ROSCI0119
Muntele Mare, se face numai cu
anunțarea prealabilă și acordul
administratorului;
desfășurarea activităților militare,
custodele va fi informat despre
derularea acesteia;
recoltare/capturare a speciilor
sălbatice de floră și faună, în scopul
comercializării acestora, cu avizul
administratorului.
lucrările
prevăzute
în
amenajamentele
silvice,
cu
respectarea
obiectivelor
de
conservare a speciilor şi habitatelor
de interes conservativ;
alte lucrări silvice decât cele
prevăzute în amenajamentele silvice,
precum cele necesare drept rezultat
al unor calamităţi naturale de
proporţii, doborâturi de vânt, de
zăpadă, atacuri masive de Ipidae şi
altele asemenea, pot fi executate cu
respectarea prevederilor legale în
vigoare, cu avizul administratorului;
amplasarea de noi căi de acces se
face cu respectarea prevederilor
legale;
scoaterea din circuitul silvic este
permisă numai după realizarea
procedurii de evaluare adecvată, cu
avizul
administraţiei,
conform
prevederilor legale;
activităţile
de
gospodărire
a
vânatului vor fi organizate şi
desfăşurate în conformitate cu












sunt interzise planurile, proiectele și
activitățile care pot genera un impact
negativ semnificativ asupra habitatelor
naturale și speciilor de floră și faună
sălbatică de interes conservativ și/sau
protective;
se interzice abandonarea de resturi de la
exploatarea forestieră şi depozitarea de
masă lemnoasă pe potecile şi căile de
interes turistic, pe malurile râurilor, pe
văi şi pâraie;
abandonarea deşeurilor de orice fel în
alte locuri decât cele amenajate în acest
sens;
colectarea florei şi faunei sălbatice de
interes comunitar şi/sau protectiv;
distrugerea,
degradarea,
respectiv
colectarea în scopuri comerciale fără
drept, a ciupercilor, plantelor, inclusiv
medicinale, rocilor şi a oricăror
eşantioane de origine naturală de orice
fel precum și capturarea sau uciderea
fără drept a animalelor sunt interzise;
tăierea, ruperea sau scoaterea din
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prevederile legale în vigoare,
precum şi cu prevederile planului de
management;
utilizarea păşunilor şi fâneţelor se
realizează de către proprietarii care
deţin dreptul de utilizare a acestora
în orice formă recunoscută prin
legislaţia naţională în vigoare;
păşunatul și/sau tranzitul animalelor
domestice
se
face
conform
prevederilor legale și a regulilor
prevăzute în regulamentul ANP;
scoaterea din circuitul agricol este
permisă numai după realizarea
procedurii de evaluare adecvată, cu
avizul
administraţiei,
conform
prevederilor legale.
activităţile de exploatare a resurselor
solului şi subsolului pot fi realizate
numai în zonele autorizate conform
legilor în vigoare şi cu avizul
Administratorului emis în cadrul
procedurii de reglementare de
mediu;
amplasarea
şi
amenajarea
construcţiilor este reglementată de
Regulamentele Locale de Urbanism
aferente
Planurilor
Urbanistice
Generale specifice fiecărei comune
în parte, cu excepția panourilor
informative, refugiilor salvamont,
traseelor turistice sau tematice
pentru care este necesar doar avizul
administratorului sitului;
iniţierea, amenajarea, întreţinerea
curentă şi omologarea traseelor
turistice de pe teritoriul Sitului de
importanţă comunitară ROSCI0085
Frumoasa și al Ariei de protecţie
specială avifaunistică ROSPA0043
Frumoasa se face în conformitate cu
prevederile Hotărârii Guvernului nr.
77/2003 privind instituirea unor
măsuri
pentru
prevenirea
accidentelor montane și organizarea
activității de salvare în munți,


















rădăcini a arborilor, puieţilor sau
lăstarilor, precum şi însuşirea celor rupţi
sau doborâţi de fenomene naturale, de
către vizitatori, sunt interzise;
este interzisă perturbarea agresivă și
nejustificată a liniştii prin orice fel de
mijloace, pe traseele turistice, în locurile
de campare sau în jurul cabanelor;
utilizarea mijloacelor de transport
motorizate în perimetrul rezervaţiilor
naturale, excepţia celor cu regim special
precum servicii publice, administrația
publică locală sau alte autorități publice
abilitate;
sunt strict interzise distrugerea sau
degradarea panourilor informative sau
indicatoare, a plăcilor, stâlpilor, a
semnelor de marcaj existente, precum şi
a amenajărilor tehnice de siguranţă de
pe traseele turistice;
este
strict
interzisă
degradarea
refugiilor, adăposturilor, podeţelor, a
marcajelor turistice sau a oricărei alte
construcţii sau amenajări de pe teritoriul
ariilor naturale protejate;
folosirea detergenţilor pentru spălare în
apele curgătoare sau lacuri este
interzisă, de asemenea este strict
interzisă
spălarea
animalelor,
a
autovehiculelor,
motocicletelor,
bicicletelor sau a altor obiecte de orice
fel în apele curgătoare sau lacuri de pe
teritoriul ariilor naturale protejate;
accesul liber, fără lesă al câinilor de
companie în fond forestier în afara
drumurilor publice, forestiere și
traseelor turistice nu este permis în
perioada aprilie-iulie;
formaţiile Salvamont şi patrulele
organizate în scop de pază pot folosi în
acţiunile lor câini utilitari.
este strict interzisă defrişarea vegetaţiei
lemnoase de orice fel pentru foc.
este strict interzisă aprinderea focului pe
păşuni, fâneţe şi în fondul forestier cu
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Rezervații
incluse



responsabilitatea
realizării
şi
întreţinerii marcajelor turistice şi a
amenajărilor tehnice de siguranţă
revenind
Serviciului
Public
Salvamont;
vizitare;
focurile în spaţii deschise sunt
permise doar în vetrele special
amenajate în acest sens, vor fi
respectate normele de prevenire şi
stingere a incendiilor;
cercetare,
explorare,
cartare,
monitorizare sunt permise cu avizul
administratorului.
scoaterea definitivă sau temporară
din circuitul agricol a terenurilor
incluse în rezervaţiile naturale de pe
teritoriul Sitului de importanţă
comunitară ROSCI0085 Frumoasa și
al Ariei de protecţie specială
avifaunistică
ROSPA0043
Frumoasa, se poate realiza numai
pentru obiectivele care vizează
asigurarea securităţii naţionale,
asigurarea
securităţii,
sănătăţii
oamenilor şi animalelor sau pentru
obiectivele
destinate
cercetării
ştiinţifice şi bunei administrări a
ariei naturale protejate;

excepţia locurilor special amenajate.



amplasarea de construcţii, cu excepţia
celor necesare pentru buna administrare
a ariilor protejate.
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VIII. ANALIZA SWOT

Puncte tari (+)
+ peste 25% din teritoriul județului Alba are
statut de arie protejată (25 Situri Natura 2000,
84 de arii naturale de interes național și 93 de
arii de interes județean);
+ capital natural valoros ridicat;
+ existența unui cadru legal de înființare,
organizare și funcționare a Siturilor
Natura2000 (proceduri, acte administrative)
cu efecte asupra deciziilor publice locale;
+ 8 arii protejate de interes comunitar și 37 de
arii protejate de interes național au plan de
management aprobat;
+ accesibilitate înspre/ dinspre AP;
+ cunoașterea coordonatelor de delimitare
a Siturilor N2000;
+ existența traseelor turistice;
+ existenta unui coridor ecologic la nivel
judeţean
+ cadrul legal pentru acordarea de
compensații pentru proprietarii ori
concesionarii de terenuri din ariile protejate;
+ existența traseelor turistice.

Oportunități
+ posibilitatea de acces la fonduri
nerambursabile în scopul soluționării
problemelor de mediu – de ex. programele

Puncte Slabe (-)
- 17 arii protejate de interes comunitar și 47 de
arii naturale de interes național nu au plan de
managament aprobat;
- lipsa coordonatelor de delimitare a arii naturale
de interes național și județean, aprobate printrun act normativ;
- lipsa planificării strategice a amenajării
teritoriului în vederea creării unei infrastructuri
verzi la nivel județean;
- lipsa desemnării oficiale a coridoarelor
ecologice la nivelul întregului județ;
- lipsa unei evaluări riguroase a capitalului
natural de la nivelul județului;
- lipsa acordării de compensaţii pentru
respectarea prevederilor restrictive din planul de
management al ariei naturale protejate ori pentru
măsurile de conservare instituite pentru
proprietarii ori concesionarii de terenuri din
ariile protejate;
- capacitate redusă a administratorilor/custozilor
de a comunica eficient cu factorii interesați;
- lipsa unei rețele de trasee/poteci/circuite care
să pună în valoare capitalul natural al ariilor
protejate;
- restricționarea comunităților locale ca rezultat
al regimului de management al ariilor protejate;
- număr redus de profesioniști cu experiență,
implicați în desemnarea și/sau administrarea
ariilor naturale protejate;
- nivel redus de educație ecologică/pierderea
tradițiilor populației din ariile naturale protejate.
Amenințări
- legislatia incompletă/ambiguă;
- capacitate de planificare redusă pentru
reprezentanții administrației publice dar și pentru
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operaționale pentru perioada 2021-2026;
+ deschiderea și promovarea la nivel
european și național a valorilor ariilor
protejate;
+ promovarea tehnologiilor noi, ecologice
pentru investițiile ce se realizează în județ; +
implicarea agenților economici în diferite
proiecte de mediu desfășurate la nivelul
județului;
+ dezvoltarea controlată a unui tip de turism
specific: birdwatching, ture pe munte,
observații de specii de animale și sau plante,
etc.;
+ adaptare, corelare, integrarea politicilor
județene în politicile de rang superior (UE,
global);
+ dezvoltarea activităților de ecoturism în
cadrul ariilor protejate;
+ revitalizarea vechilor tradiții și dezvoltarea
comunităților rurale;

IX.

administratori/custozii ariilor protejate care nu
gândesc în termeni de strategii, ci doar la faza de
realizare/implementare a plan de management;
- necorelare între planificarea autoritaților
administrative şi cele sectoriale;
- presiunea necontrolată pe care factorii antropici
o execută asupra biodiversității;
- necorelarea între managementul ariilor
protejate și direcțiile de dezvoltare locale, plan
management AP vs. plan de dezvoltare locală;
- fragmentarea habitatelor datorate schimbării
utilizării terenurilor;
- deteriorarea habitatelor datorate utilizării
necorespunzătoare;
- înlocuirea speciilor valoroase cu specii mai
puțin valoroase din punct de vedere economic;
- exploatarea resurselor naturale într-un mod
irațional;
- educația precară datorată unui sistem de
învățământ deficitar, care să determine un
comportament activ pro-natură atât la nivelul
individului, cât și la nivelul comunității;
- presiunea asupra ariilor protejate ca urmare a
tendinței de creștere economică, ariile protejate
fiind percepute ca o piedică în calea dezvoltării,
ceea ce antrenează degradarea acestora sub
pretextul încurajării dezvoltării, în situația
existenței unei necorelări a legislației din alte
sectoare cu prevederile din legislația de mediu;

VIZIUNE, OBIECTIVE STRATEGICE ȘI PLANUL DE ACȚIUNE

Existența unei strategii de conservare și protecție a naturii privind ariile protejate la nivel
județean, acceptată și recunoscută la toate nivelurile instituționale, reprezintă baza de realizare a
cadrului funcțional proprice protecției și conservării valorilor naturale ale județului.
Strategia este un rezultat al necesității tot mai acute de centralizare într-un document
unitar a direcţiilor de acţiune, a obiectivelor de dezvoltare pe termen mediu şi lung pe parte de
mediu. Aceasta devine un instrument util pentru procesul de dezvoltare locală, regională şi
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naţională ce va servi drept bază de plecare pentru realizarea viitoarelor strategii de dezvoltare
și va sprijini autorităţile publice din judeţ în acţiunea de luare a deciziilor cu privire la
obiectivele de dezvoltare, inclusiv prin atragere de investiţii publice sau private.
9.1. Viziune
Viziuna privind conservarea și protecția naturii din județul Alba pentru următorii ani este
„un județ verde capabil să conserve valorile naturale și culturale prin realizarea unui
management eficace și eficient al ariilor naturale protejate, în beneficiul comunităților locale,
care să contribuie la îmbunătățirea calității vieții.
9.2. Obiective
Pornind de la disfuncțiile și oportunitățile de dezvoltare sectoriale identificate la
nivelul teritoriului în capitolul de analiză diagnostic și analiza SWOT, precum și pe baza
discuțiilor din cadrul grupurilor de lucru, au fost identificate și definite obiective strategice care
au în vedere evitarea materializării amenințărilor, atât prin eliminarea punctelor slabe, cât și
prin valorificarea punctelor tari și a oportunităților.
Obiectivele strategice generale indentificate sunt:
O1 – Protejarea integrată a patrimoniului natural al județului Alba
O2 – Management eficient în interesul comunităților locale
O3 – Valorificare durabilă a capitalului natural
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9.3. Plan de acțiune
Nr.
Acțiuni
crt
O1– Protejarea integrată a patrimoniului natural al județului Alba
1 Constituirea unei baze de date a ariilor naturale protejate (ANP);
2 Încheierea de parteneriate strategice administrațiile ANP în vederea
informării și constientizării;
3 Evidenţierea ariilor naturale protejate şi coridoarelor ecologice;

Responsabili

Surse de finanțare

Perioadă de
implementare

Consiliul Județean Alba
Consiliul Județean Alba
Administrațiile ANP
Consiliul Județean Alba
Autoritățile publice locale,
Agenţia Naţională de Cadastru
şi Publicitate Imobiliară
Autoritatea publică centrală
pentru agricultură;
Autoritățile publice locale.
Consiliul Județean Alba
Administrațiile ANP

-

2021 - 2026
2021-2026

-

2021-2026

Buget CJAlba/
Administratori ANP

2021-2022

Fonduri europene/
Fonduri
guvernamentale/
Fonduri locale
Fonduri europene/
Fonduri
guvernamentale/
Fonduri locale

2021-2024

Consiliul Județean Alba
Administrațiile ANP

-

2021-2022

Consiliul Județean Alba
Administrațiile ANP

-

2021-2022

Consiliul Județean Alba
Administrațiile ANP
UAT

-

2025-2026

4

Creșterea gradului de conștientizare și sensibilizare a populației cu
privire la valorile din ANP;

5

Elaborarea unei enciclopedii biologice a județului Alba;

Consiliul Județean Alba

6

Centru de vizitare a siturilor natura 2000 din judetul Alba;

Consiliul Județean Alba

O2 – Management eficient în interesul comunităților locale
7
Elaborarea şi actualizarea unei baze de date cu producători de
produse tradiționale din ANP, pe domenii de activitate și promovarea
acestora;
8
Elaborarea și actualizarea unei baze de date cu privire la atelierele
meşteşugăreşti, inclusiv a unor puncte de vânzare existente și
promovarea acestora;
9
Realizarea/Promovarea unor propuneri de afaceri/investiții specifice
zonei care să fie puse la dispoziția comunităților locale;

2023-2026
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10

Realizarea unei strategii integrate de vizitare a ariilor naturale
protejate la nivelul jud. Alba;

O3 – Valorificare durabilă a capitalului natural
11 Identificarea valorilor speciale ale ariei protejate care o fac să fie
deosebită şi într-un fel unică în județ, regiune sau ţară (chei, peșteri,
monumente ale naturii, etc.);
12 Identificarea activităților de petrecere a timpului liber în interiorul și
în jurul ariilor naturale protejate;

Consiliul Județean Alba
Administrațiile ANP

-

2022-2024

Consiliul Județean Alba
Administrațiile ANP

-

2021-2022

Consiliul Județean Alba
Administrațiile ANP

-

2021-2022

13

Crearea unei baze de date cu toate traseele tematice existente în ANP,
cu precizarea dacă sunt omologate sau nu;

Consiliul Județean Alba
Administrațiile ANP

-

2021-2022

14

Identificarea de trasee tematice care să pună în valoare patrimoniul
natural al ANP, cu un impact minim asupra acestuia;

Consiliul Județean Alba
Administrațiile ANP

2022-2024

15

Stabilirea unor locuri de observație/ fotografie/filmare a elementelor
de floră/faună/monumente ale naturii;
Realizarea și publicarea unei hărți generale a județului Alba cu trasee
turistice/ tematice/ alpinism/ ciclism/ ski de tură cu precizarea
gradului de dificultate pentru județul Alba;
Hărțile vor preciza și locurile de campare existente;
Realizarea unui portofoliu al ariilor naturale protejate existente in
judeţul Alba, cu prezentarea valorilor speciale, a regulilor de vizitare
şi a activităţilor permise.

Consiliul Județean Alba
Administrațiile ANP
Consiliul Județean Alba
Administrațiile ANP

Buget CJAlba/
Administratori ANP/
UAT
-

2024-2025

Buget CJAlba/
Administratori ANP/
UAT

2025-2026

16

17

Consiliul Județean Alba
Administrațiile ANP

2021-2022
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X. MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII PLANULUI DE ACȚIUNE
10.1. Implementarea Strategiei de conservare și protecție a naturii privind ariile
protejate din județul Alba
Implementarea se concretizează în realizarea obiectivelor definite în strategie, având la
baza procesul de transformare a resurselor disponibile (materiale, financiare, umane) în rezultate
calitative și cantitative, astfel încât strategia să-și îndeplinească misiunea asumată.
Implementarea strategiei se va face în contextul intercondiționalității cu alte strategii
elaborate la nivelul Județului Alba.
În cadrul acestei etape se vor realiza acțiunile, activitățile, măsurile necesare concretizării
obiectivelor propuse prin strategie. Fiecare activitate/inițiativă cuprinsă în Planul de acțiuni al
Strategiei de conservare și protecție a naturii privind ariile protejate din județul Alba, ce urmează
a fi implementată, va avea la baza obiectivele specifice stricte, planul activităților necesare,
indicatorii de monitorizare, perioada dedesfășurare, persoanele responsabile în proiect și
partenerii implicați în realizarea proiectului, sursele de finanțare, etc.
Schema de implementare a strategiei este:

PLAN DE ACȚIUNE
ACȚIUNE/ACTIVITATE

Resurse necesare:

Obiective

- financiare;
- umane;

Mijloace

- materiale;

IMPLEMENTARE
REZULTATE

Strategia de conservare și protecție a naturii privind ariile protejate din județul Alba 2021-2026

Mecanisme de implementare
Implementarea Strategiei de conservare și protecție a naturii privind ariile protejate din
județul Alba implică:
A. O structură interinstituțională;
B. O structură de resurse umane;
C. Un portafoliu de metode și instrumente de implementare.
Structura interinstituțională

Figura nr. 13: Structura interinstituțională pentru implementarea strategiei
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Consiliul Județean Alba:
1. Asigură coordonarea implementării planului de acțiuni prin desemnarea unei echipe de
management;
2. Monitorizează implementarea;
3. Evaluează implementarea;
4. Revizuiește planul de acțiuni, dacă este cazul.
Instituții/organizații partenere
1. Desemnează un responsabil din partea instituției care sa facă parte din echipa de
implementare a Strategiei;
2. Participă la implementarea activităților specifice alături de alți parteneri;
3. Coordonează implementarea anumitor activități, conform planului de acțiune;
4. Raportează implementarea activităților pe care le coordonează;
5. Participa la revizuirea planului de acțiuni, dacă este cazul.
A. Structura de resurse umane
Structura de resurse umane este formată din:
1. Echipa de management a CJ Alba;
2. Reprezentanți instituționali.

Echipa de management a CJ Alba
este formată din:
- manager
- responsabil tehnic
- responsabil juridic
- responsabil economic

Responsabili ai partenerilor:
- UAT
- APM
- ANANP
- Administrator/custozi Arii
naturale protejate
- GNM
- Alţi parteneri;
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Activități specifice echipei de implementare
● Reprezintă instituția în cadrul activităților specifice;
● Asigura comunicarea interinstituțională;
● Participă, organizează, coordonează și implementează în cadrul instituției proprii,
activități specifice;
● Participă, organizează, coordonează și implementează activitățile specifice în cadrul
evenimentelor organizate în implementarea strategiei.
Activități conexe de pregătire a echipelor de management și implementare
● Desemnarea echipelor prin dispoziție a conducerii instituției;
● Formarea profesională a echipelor de management al strategiei pe următoarele domenii:
comunicare, elaborare instrumente de lucru pentru implementare și monitorizare, utilizarea
mijloacelor moderne de prezentare și comunicare instituțională, coordonare și colaborare
interinstituțională, planificare, prelucrare și stocare date, întocmire baze de date specifice,
formare tehnică ce ţin de ariile naturale protejate etc.
● Metode de lucru: workshop, prezentare publică, dezbatere, comunicare, instruire,
comunicare online, etc.
B. Portafoliu de metode și instrumente de implementare
Punerea în practică a unui astfel de demers strategic implică mobilizarea tuturor factorilor
interesați din Județul Alba, rezolvarea problemelor necesitând participarea mai multor instituții și
o serie de măsuri succesive și complementare.
Deși coordonarea acțiunilor și atingerea țintelor asumate sunt în responsabilitatea
Consiliului Județean, metodele și instrumentele de intervenție ale acestuia sunt limitate. Ca
urmare, pentru o dezvoltare corectă, cu beneficii pentru toți factorii implicați, obiectivele
stabilite a fi îndeplinite necesită atât acțiuni comune dar și acțiuni independente ale partenerilor
care să contribuie la un scop comun.
Plaja posibilelor instrumente și metode de implementare este destul de amplă. În
atingerea obiectivelor propuse vor fi folosite metode și instrumentele deja cunoscute de către
echipa de implementare dar și unele care pot fi inovate în pregătirea sau desfășurarea unei acțiuni
concrete.
În funcție de natura intervenției lor, metodele și instrumentele de implementare a
strategiei pot fi grupate în patru categorii:
o reglementative: acorduri, hotărâri, decizii, modificări legislative, etc;
o financiare: parteneriate public-private, investiții publice, sponsorizări, etc;
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o de comunicare: campanii de conștientizare și educare, de informare, de
promovare, etc;
o acțiune directă: utilizarea mijloacelor existente.
Metodele și instrumentele optime de implementare vor fi alese de către echipa de
management interinstituțional, în funcție de specificul acțiunilor, de specificul partenerilor
implicați și de specificul țintelor propuse, urmând ca acestea sa fie ajustate în vederea obținerii
celor mai bune rezultate posibile.
10.2. Monitorizare și evaluare
Monitorizarea implementării strategiei, ca întreg și a acțiunilor concrete urmărește
realizarea obiectivelor în contextul acțiunilor/activităților propuse, a resurselor umane, materiale
și financiare alocate, respectarea planificărilor în timp, buna funcționare a parteneriatelor
generale sau individuale pe proiecte, performanțele echipelor de implementare, etc.
În cazul apariției de devieri de la planificare, a situațiilor de criză sau de forță majoră,
modificări ale elementelor de precondiție, apariția de reacții negative sau neașteptate din partea
participanților la strategie sau proiect, etc. activitatea de monitorizare va genera acțiuni de
ajustare – restructurare – alocări suplimentare, prin care să se asigure cele mai eficiente și
raționale soluții de remediere și readucere a Strategiei sau proiectelor pe sensul de implementare
prevăzut și, astfel, să se asigure realizarea impactului așteptat.
Cine face monitorizarea?
● Echipa de management instituțional.
Ce monitorizează?
● Activitatea echipei de implementare;
● Planul de acțiuni aferent Strategiei;
● Calitatea implementării;
● Gestiunea termenelor stabilite.
Cum ? Prin ce mijloace?
● Rapoarte de progres realizate de echipa de implementare prin intermediul
departamentului de planificare;
● Întâlniri semestriale/anuale de analiză a stadiului implementării între echipa de
management instituțional și echipa de implementare a strategiei;
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● Participarea la activități organizate de echipa de implementare și departamentul de
planificare.
Evaluarea rezultatelor şi impactului implementării planului de acţiuni
Sistemul de evaluare permite să se aprecieze în ce măsură strategia și proiectele
componente și-au atins obiectivele propuse, iar rezultatele tangibile și intangibile sunt cele
prevăzute, în termeni de eficiență, calitate și cantitate.
Evaluarea se realizează la trei momente cheie:
➔ Evaluarea anterioara începerii acțiunii: se evaluează impactul potențial al acțiunii și
corectitudinea presupunerilor, constituind un element important de decizie asupra oportunității
proiectului/acțiunii;
➔ Evaluarea intermediară a acțiunii: se efectuează la jumătatea perioadei de
implementare, analizând cursul corect al acțiunii și rezultatele intermediare;
➔ Evaluarea finală: se realizează după finalizarea unei activități/proiect, imediat sau/și
după anumite perioade, pentru a analiza dacă au fost atinse rezultatele prevăzute.
Pentru realizarea monitorizării și evaluării, atât la nivel de strategie cât și la nivel de
acțiune individuală, se pot utiliza indicatori de progres, la nivel de strategie și indicatori de
impact și de rezultat, la nivel de acțiuni concrete.
Metodologia de evaluare are la bază următoarele:








gradul de realizare a indicatorilor;
eficiența implementării strategiei;
impactul efectiv în termeni de eliminare a problemelor sau de valorificare a șanselor care
au stat la baza Strategiei;
sustenabilitatea rezultatelor obținute;
mecanismele cauzale care au stat la baza succesului sau insuccesului în implementarea
priorităților strategiei;
eventualele efecte secundare neplanificate;
lecțiile învățate din implementarea actualei strategii pentru exercițiile de planificare
viitoare.
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Glosar de termeni














ANANP- Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate;
PM – plan de management;
arie naturală protejată - zona terestră şi/sau acvatică în care există specii de plante şi
animale sălbatice, elemente şi formaţiuni biogeografice, peisagistice, geologice,
paleontologice, speologice sau de altă natură, cu valoare ecologică, ştiinţifică ori culturală
deosebită, care are un regim special de protecţie şi conservare, stabilit conform
prevederilor legale;
sit de importanţă comunitară - situl/aria care, în regiunea sau în regiunile biogeografice în
care există, contribuie semnificativ la menţinerea ori restaurarea la o stare de conservare
favorabilă a habitatelor naturale prevăzute în anexa nr. 2 sau a speciilor de interes
comunitar prevăzute în anexa nr. 3 şi care contribuie semnificativ la coerenţa reţelei
"Natura 2000" şi/sau contribuie semnificativ la menţinerea diversităţii biologice în
regiunea ori regiunile biogeografice respective. Pentru speciile de animale cu areal larg
de răspândire, siturile de importanţă comunitară trebuie să corespundă zonelor din areal
în care sunt prezenţi factori abiotici şi biotici esenţiali pentru existenţa şi reproducerea
acestor specii;
arii de protecţie specială avifaunistică - ariile naturale protejate ale căror scopuri sunt
conservarea, menţinerea şi, acolo unde este cazul, refacerea la o stare de conservare
favorabilă a speciilor de păsări şi a habitatelor specifice, desemnate pentru protecţia de
păsări migratoare,
reţea ecologică "Natura 2000" - reţeaua ecologică europeană de arii naturale protejate şi
care cuprinde arii de protecţie specială avifaunistică, stabilite în conformitate cu
prevederile Directivei 79/409/CEE privind conservarea păsărilor sălbatice şi arii speciale
de conservare desemnate de Comisia Europeană şi ale Directivei 92/43/CEE privind
conservarea habitatelor naturale, a faunei şi florei sălbatice;
parcurile naturale sunt acele arii naturale protejate ale căror scopuri sunt protecţia şi
conservarea unor ansambluri peisagistice în care interacţiunea activităţilor umane cu
natura de-a lungul timpului a creat o zonă distinctă, cu valoare semnificativă peisagistică
şi/sau culturală, deseori cu o mare diversitate biologică.
monumente ale naturii sunt acele arii naturale protejate ale căror scopuri sunt protecţia şi
conservarea unor elemente naturale cu valoare şi semnificaţie ecologică, ştiinţifică,
peisagistică deosebite, reprezentate de specii de plante sau animale sălbatice rare,
endemice ori ameninţate cu dispariţia, arbori seculari, asociaţii floristice şi faunistice,
fenomene geologice - peşteri, martori de eroziune, chei, cursuri de apă, cascade şi alte
manifestări şi formaţiuni geologice, depozite fosilifere, precum şi alte elemente naturale
cu valoare de patrimoniu natural prin unicitatea sau raritatea lor.
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rezervaţiile naturale sunt acele arii naturale protejate ale căror scopuri sunt protecţia şi
conservarea unor habitate şi specii naturale importante sub aspect floristic, faunistic,
forestier, hidrologic, geologic, speologic, paleontologic, pedologic. Mărimea lor este
determinată de arealul necesar asigurării integrităţii elementelor protejate;
biodiversitate - reprezintă variabilitatea organismelor din cadrul ecosistemelor terestre,
marine, acvatice continentale și complexele ecologice;
O.M. – Ordin de ministru;
POIM – Programul Operațional Infrastructură Mare;
IUCN - Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii și a Resurselor Naturale.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării componenţei Comitetului judeţean de analiză
a problemelor persoanelor cu handicap, de pe lângă Direcţia Generală
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna mai 2021;
Luând în dezbatere :
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării
componenţei Comitetului judeţean de analiză a problemelor persoanelor cu handicap, de pe lângă
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba;
- adresa nr. 431/18 ianuarie 2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Alba, înregistrată la Registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 1866/25 ianuarie 2021;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 79/2007 privind
înfiinţarea Comitetului judeţean de analiza a problemelor persoanelor cu handicap de pe lângă
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba şi aprobarea Regulamentului
de organizare şi funcţionare al acestuia (cu modificările şi completările aduse prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Alba nr. 250/2008 şi Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 101/2011
privind modificarea şi completarea componenţei Comitetului judeţean de analiză a problemelor
persoanelor cu handicap, de pe lângă Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Alba).
Având în vedere prevederile :
- art. 173 alin. 1 lit. d şi alin. 5 lit. b din O.U.G. nr. 57 /2019 privind Codul administrativ,
cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 93 alin. 1 şi alin. 2 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare ;
- Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap aprobate prin H.G. nr. 268/200;
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 modificarea şi completarea anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Judeţean
Alba nr. 79/2007 (cu modificările şi completările aduse prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba
nr. 250/2008 şi Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 101/2011) cu privire la componenţa
Comitetului judeţean de analiză a problemelor persoanelor cu handicap, de pe lângă Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, urmând să aibă următoarea structură:
Preşedinte:
Mirela MÂNDROC - director executiv interimar, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Alba
Membri:
Vasile STĂNESCU - consilier judeţean
Monica PAUL
- reprezentant al Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba
Adelina MORAR - reprezentant al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională
Alba
Anton Ştefan BUTNARU - reprezentant al Direcţiei de Sănătate Publică Alba
Cristina Maria GALOŞ - reprezentant al Casei de Asigurări de Sănătate Alba
Daniela TRUŢĂ
- reprezentant al Asociaţiei Filantropia Ortodoxă Alba Iulia
Alin Teodor LUPŞA - reprezentant al Agenţiei Judeţene de Prestaţii şi Inspecţie Socială Alba

Claudia Bogdana PAŞTIU - reprezentant al Asociaţiei Nevăzătorilor din România
Ana Mirela GHIRCĂU - reprezentant al Asociaţiei pentru Consiliere şi Asistenţă Specializată
„ACAS” Alba Iulia
Carmen Monica IONELE - reprezentant al Asociaţiei Surzilor din Alba
Nicoleta CIUPE
- reprezentant Elisa Med SRL
Maria MIRCEA
- reprezentant al Societăţii Handicapaţilor Fizic Alba
Secretar al comitetului:
Loredana Mariana LASCU - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba Serviciul management de caz persoane adulte cu dizabilităţi şi monitorizare
servicii sociale.
Art. 2. Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 79/2007 (cu modificările şi
completările aduse prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 250/2008 şi Hotărârea
Consiliului Judeţean Alba nr. 101/2011) cu privire la componenţa Comitetului judeţean de
analiză a problemelor persoanelor cu handicap, de pe lângă Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Alba, îşi încetează aplicabilitatea la data adoptării prezentei
hotărâri.
Art. 3. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial Local al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și
se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, persoanelor
nominalizate (prin intermediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba,
Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba, Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională
Alba), Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, Inspectoratului Şcolar
Judeţean Alba, Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba, Direcţiei de
Sănătate Publică Alba, SNHF Alba, Asociaţiei Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, Direcţiei juridică
şi administraţie publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliul Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 117
Alba Iulia, 20 mai 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 Juridice si Administraţie Publică;
 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
Comisia de specialitate nr. 5 - Comisia servicii publice de interes judeţean, cooperare
interinstituțională, turism şi relaţii internaţionale, agricultură și mediu de afaceri
Comisia de specialitate nr. 6 - Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor
şi situaţii de urgenţă

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 11205/20 mai 2020

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării componenţei Comitetului judeţean de
analiză a problemelor persoanelor cu handicap, de pe lângă Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Alba

I. Expunere de motive
Comitetul de analiză a problemelor persoanelor cu handicap de pe lângă Direcția Generală
de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba este o echipă multidisciplinară și
interinstituțională, cu rol consultativ, constituită la nivelul județului Alba, cu misiunea de a facilita
integrarea și incluziunea persoanelor cu handicap și de a îmbunătăți calitatea vieții acestora.
Comitetul județean de analiză a problemelor persoanelor cu handicap are rolul de a studia
problemele persoanelor cu handicap și de a propune măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor de
viață ale acestora, de a sesiza autoritățile dacă sunt încălcate anumite drepturi ale acestor persoane,
de a identifica modele de bune practici.
În conformitate cu prevederile art. 93 alin. 2 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, înfiinţarea, precum şi modul de organizare şi funcţionare a Comitetului se aprobă prin
hotărâre a consiliului judeţean.
Preşedintele Comitetului judeţean face parte din structura direcţiei generale de asistenţă
socială şi protecţia copilului judeţene.
Membrii Comitetului judeţean vor fi nominalizaţi de către conducătorii
instituţiilor/organizaţiilor partenere cu activitate relevantă în acest domeniu, la solicitarea
directorului executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă şi Protecţia Copilului şi vor avea
următoarele responsabilităţi:
- analizează problematica protecției persoanelor cu handicap și propune măsuri privind
îmbunătățirea condițiilor de viață ale acestora
- sesizează organele competente cu privire la încălcarea drepturilor persoanelor cu
handicap;
- elaborează rapoarte periodice cu privire la activitatea de protecție a persoanelor cu
handicap;
- se preocupă de îmbunătățirea legislației în domeniu;
- identifică modele de bune practici;
- sprijină activitățile profesioniștilor din domeniu;
- întocmește raportul anual către Consiliul Județean Alba.
II. Descrierea situaţiei actuale
În perioada 2018 – 2020 Comitetul judeţean de analiză a problemelor persoanelor cu
handicap, de pe lângă Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, s-a
implicat în organizarea unor activităţi destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, respectiv
întâlniri, dezbateri, mese rotunde, discuţii de grup sau individuale, cu caracter lunar sau
trimestrial.
Pe perioada anului 2020, datorită instituirii stării de urgenţă pe teritoriul României, urmată
de instituirea stării de alertă, menţinută şi în prezent prin HG nr. 3 din 11.01.2021 privind
prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13.01.2021, organizarea
activităţii Comitetului judeţean s-a organizat prin intermediul corespondenţei electronice.
III. Reglementări anterioare
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 79/ 2007 privind înfiinţarea Comitetului judeţean
de analiza a problemelor persoanelor cu handicap de pe lângă Direcţia Generală de Asistenţă

Socială şi Protecţia Copilului Alba şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al
acestuia,
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 250 / 2008 şi a Hotărârea Consiliului Judeţean
Alba nr. 101/ 2011 privind modificarea şi completarea componenţei Comitetului judeţean de
analiză a problemelor persoanelor cu handicap, de pe lângă Direcţia Generală de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Alba.
IV. Baza legală
- art. 173 alin.1 lit. d şi alin. 5 lit. b din O.U.G. nr. 57 /2019 privind Codul administrativ,
cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 93 alin. 1 şi alin. 2 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare ;
- H.G. nr. 268/ 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap
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 e 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. 38 din 17 februarie 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. 11206/20 mai 2020

APROB,
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
Doamnei director executiv Liliana NEGRUŢ
COMPARTIMENTUL UNITĂȚI DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ,
SOCIALĂ, ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL
Doamnei consilier superior Mirela Camelia ŢIMONEA
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 componenţei Comitetului judeţean de analiză
a problemelor persoanelor cu handicap, de pe lângă Direcţia Generală
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 20 mai 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 27 mai 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 117/20 mai 2021 şi are ataşate următoarele
documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării
componenţei Comitetului judeţean de analiză a problemelor persoanelor cu handicap, de pe lângă
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba;
- adresa nr. 431 /18 ianuarie 2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Alba, înregistrată la Registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 1866/25 ianuarie
2021.
Cu deosebită consideraţiune,
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
Compartiment Unităţi de asistenţă medicală, socială
şi învăţământ special
Nr. 11223 / 20.05.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării componenţei Comitetului judeţean de
analiză a problemelor persoanelor cu handicap, de pe lângă Direcţia Generală
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba
Conform prevederilor art. 93 alin. 2 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
înfiinţarea, precum şi modul de organizare şi funcţionare a Comitetului judeţean de analiză a
problemelor persoanelor cu handicap se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean.
Comitetul judeţean de analiză a problemelor persoanelor cu handicap este o echipă
multidisciplinară și interinstituțională, cu rol consultativ, cu misiunea de a facilita integrarea și
incluziunea persoanelor cu handicap și de a îmbunătăți calitatea vieții acestora, având rolul de a
studia problemele persoanelor cu handicap și de a propune măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor
de viață ale acestora, de a sesiza autoritățile dacă sunt încălcate anumite drepturi ale acestor
persoane, de a identifica modele de bune practici.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba - serviciu public de
asistenţă socială organizat la nivel judeţean, în subordinea Consiliului Judeţean Alba, desfăşoară
activităţi de diversificare şi multiplicare a serviciilor sociale dezvoltate la nivelul judeţului, în scopul
promovării şi respectării drepturilor copiilor, persoanelor adulte cu dizabilităţi, precum şi a
persoanelor vârstnice şi a altor persoane aflate în situaţii de risc sau vulnerabilitate.
În ceea ce priveşte protecţia persoanelor adulte, activitatea Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Alba se derulează pe patru coordonate – protecţia persoanelor cu
dizabilităţi ( în regim rezidenţial ), protecţia persoanelor fără adăpost în regim de urgenţă, protecţia
persoanelor vârstnice cu sau fără handicap (cămine pentru persoane vârstnice şi reţele de îngrijire la
domiciliu), acordarea de beneficii sociale persoanelor cu handicap neinstituţionalizate, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap.
Potrivit Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la nivelul judeţelor se înfiinţează,
pe lângă direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene - comitete de analiză a
problemelor persoanelor cu handicap.
Preşedintele Comitetului judeţean de analiză face parte din structura direcţiei generale de
asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene.
Membrii
Comitetului
judeţean
sunt
nominalizaţi
de
către
conducătorii
instituţiilor/organizaţiilor partenere cu activitate relevantă în acest domeniu, la solicitarea
directorului executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă şi Protecţia Copilului şi vor avea următoarele
responsabilităţi:
- analizează problematica protecției persoanelor cu handicap și propune măsuri privind
îmbunătățirea condițiilor de viață ale acestora
- sesizează organele competente cu privire la încălcarea drepturilor persoanelor cu handicap;
- elaborează rapoarte periodice cu privire la activitatea de protecție a persoanelor cu
handicap;
- identifică modele de bune practici;

- sprijină activitățile profesioniștilor din domeniu;
- întocmește raportul anual către Consiliul Județean Alba.
Astfel, în anul 2007 prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 79/ 2007 a fost aprobată
înfiinţarea Comitetului judeţean de analiză a problemelor persoanelor cu handicap de pe lângă
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba şi Regulamentul de organizare şi
funcţionare al acestuia, în anul 2008 şi anul 2011 suferind două modificări, prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Alba nr. 250/2008 şi Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 101/2011
privind modificarea şi completarea componenţei Comitetului judeţean de analiză a problemelor
persoanelor cu handicap, de pe lângă Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Alba, componenţa comitetului judeţean de analiză fiind alcătuită la ultima modificare din anul 2011
din :
Preşedinte:
Frăcea Valentin
- director executiv adjunct, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Alba
Membri:
Chirilă Sorin Valerian - director executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Alba
Bucur Lenica
- reprezentantul Consiliului Judeţean Alba
Butnaru Anton
- reprezentant al Direcţiei de Sănătate Publică Alba
Fleşeru Maria
- reprezentant al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Alba
Armean Florin
- reprezentant al Agenţiei Judeţene de Prestaţii şi Inspecţie Socială Alba
Cristea Rodica
- reprezentant al Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba
Lascu Otilia
- reprezentant al Agenţiei Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă Alba
Buţu Ioan
- reprezentant al Asociaţiei Nevăzătorilor – Filiala Alba
Dabija Anamaria
- reprezentant al Asociaţiei Naţionale Surzilor din România – Filiala Alba
Dârlea Ioan
- reprezentant al Asociaţiei de Ajutorare a Handicapaţilor din România
Sucevescu Rozalia
- reprezentant al Societăţii Handicapaţilor „Speranţa” din România
Mircea Maria
- reprezentant al Societăţii Naţionale a Handicapaţilor Fizic din România
Trifu Marta
- reprezentant al Organizaţiei pentru copii şi Adulţi cu nevoi speciale „Trebuie”
Morar Gabriel
- reprezentant al Societăţii de Ajutorare Diakonia
Marcela Ionele
- reprezentant al Asociaţiei Filantropia Ortodoxă Alba Iulia
Dragoş Zaharia
- reprezentant al Asociaţiei SM SPEROMAX Alba
Mureşan Gabriela - reprezentant al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române Alba Iulia
Florin Croitoru
- reprezentant al Asociaţiei Pro Tinereţe
Moşneag Anca
- reprezentant al Asociaţiei Caritas Mitropolitan Greco -Catolic Blaj
Ghircău Ana Mirela - reprezentant al Asociaţiei pentru Consiliere şi Asistenţă Specializată
“ACAS” Alba Iulia
Bota Viorel
- reprezentant al SC Elisa Med SRL Alba Iulia
Prin adresa nr. 431 din 18 ianuarie 2021, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba
cu nr. 1866 / 25 ianuarie 2021, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba ne
supune atenţiei activitatea Comitetului judeţean de analiză a problemelor persoanelor cu handicap
din perioada 2018-2020, solicitând totodată modificarea şi completarea atât a Regulamentului de
organizare şi funcţionare a comitetului judeţean de analiză, neschimbat din anul 2007 – cât şi
modificarea şi completarea componenţei comitetului, având în vedere faptul că o parte dintre
membrii nu mai activează în cadrul instituţiilor/ organizaţiilor care i-au nominalizat.
În deplin consens cu Strategia Naţională privind Incluziunea socială a persoanelor cu
dizabilităţi 2014 – 2020, Politicile sociale – de la „reabilitarea” individului la reformarea societății,
subliniază o realitate contemporană, respectiv faptul că societatea are obligația de a răspunde
diversității umane, inclusiv în ceea ce privește dizabilitatea, prin eliminarea tuturor barierelor care

împiedică sau limitează integrarea și participarea efectivă și responsabilă a persoanelor cu dizabilități
la viața socială, în condiții de respect al drepturilor și libertăților cetățenești, în condiții de egalitate
de șanse și nediscriminare în raport cu ceilalți membri ai comunității.
Având în vedere considerentele şi textele legale la care am făcut trimitere în prezentul raport
de specialitate, considerăm a fi oportună şi legală iniţierea şi aprobarea proiectului de hotărâre
privind aprobarea modificării componenţei Comitetului judeţean de analiză a problemelor
persoanelor cu handicap, de pe lângă Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Alba, înregistrat cu nr. 37 din 17 februarie 2021, după cum urmează:
Preşedinte:
Mândroc Mirela
- director executiv interimar, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Alba
Membri:
Stanescu Vasile
- consilier judeţean
Paul Monica
- reprezentant al Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba
Morar Adelina
-reprezentant al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă
Educaţională Alba
Butnaru Anton Stefan - reprezentant al Direcţiei de Sănătate Publică Alba
Truţă Daniela
- reprezentant al Asociaţiei Filantropia Ortodoxă Alba Iulia
Lupşa Alin Teodor - reprezentant al Agenţiei Judeţene de Prestaţii şi Inspecţie Socială
Alba
Pastiu Claudia Bogdana - reprezentant al Asociaţiei Nevăzătorilor din România
Ghircău Ana Mirela - reprezentant al Asociaţiei pentru Consiliere şi Asistenţă Specializată
“ACAS” Alba Iulia
Ionele Carmen Monica - reprezentant al Asociaţiei Surzilor din Alba
Galoş Cristina Maria - reprezentant al Casei de Asigurări de Sănătate Alba
Ciupe Nicoleta
- reprezentant Elisa Med SRL
Mircea Maria
- reprezentant al Societăţii Handicapaţilor Fizic Alba
Secretar al comitetului: Lascu Loredana Mariana - şef Serviciu management de caz
persoane adulte cu dizabilităţi şi monitorizare servicii sociale.

Director executiv,
Liliana NEGRUŢ

Compartiment Unităţi de asistenţă medicală,
socială şi învăţământ special
Mirela Camelia ŢIMONEA

