
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

     PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea instituirii restricției temporare parțiale de circulație  

de 7,5 To pe drumul  județean administrat de Consiliul Județean Alba, 

 DJ670C: Săsciori (DN67C) - Dumbrava - Câlnic   

 

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

Luând în dezbatere: 

         - referatul de aprobare al proiectului de hotărâre privind aprobarea instituirii restricției 

temporare parțiale de circulație de 7,5 To pe drumul județean administrat de Consiliul Județean 

Alba, DJ670C: Săsciori (DN67C) - Dumbrava - Câlnic;  

         - solicitarea nr. 6636/DGP/IX/H.2/ 23 martie 2021 a Consiliului Județean Alba, adresată 

către Inspectoratul de Poliție al Județului Alba - Serviciul Poliției Rutiere Alba; 

         - avizul nr. 74296/40 din 26 martie 2021 al Inspectoratului de Poliție Județean Alba - 

Serviciul Poliției Rutiere Alba, înregistrat la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 

7405/31 martie 2021;            

 Având în vedere prevederile: 

             - art. 173 alin. 1, art. 173 alin. 1 lit. b, art. 173 alin. 1 lit. e, art. 173 alin. 3 lit. f din 

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

 - O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- O.G. nr. 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, 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;  

           - STAS SR 1848  Semnalizare rutieră - Indicatoare şi mijloace de semnalizare rutieră; 

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 completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

            Art. 1. Se aprobă instituirea unei restricții temporare parțiale de circulație de 7,5 To pe 

drumul județean administrat de Consiliul Județean Alba, DJ670C: Săsciori (DN67C) - Dumbrava 

- Câlnic,  conform anexei - 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 Județului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se 

înaintează și se comunică: Prefectului Județului Alba, Ministerului Transporturilor, 

Inspectoratului de Poliție Județean Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, autorităţilor 

administraţiei publice locale nominalizate în anexă, Direcției juridică și administraţie publică, 

Direcției gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Alba. 

                                 Avizat pentru legalitate  

                     PREŞEDINTE,   SECRETAR GENERAL   

                  Ion DUMITREL                       Vasile BUMBU 

 

 

Înregistrat cu nr. 107 

Alba Iulia, 29 aprilie  2021 

http://www.cjalba.ro/


Prezentul proiect de hotărâre: 

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

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

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

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

Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba  

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

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

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

următoarea comisie de specialitate: 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                     Anexa  la Proiectul de hotărâre 

a Consiliului Județean Alba nr. 107  din 29 aprilie 2021 
 

 

 

Sectorul de drum județean asupra căruia se instituie 

restricție temporară, parțială de circulație  

 

 

 

 DJ670C: Săsciori(DN67C) - Dumbrava - Câlnic, de la km 2+080 - km 2+180; 

 Alternativa de ocolire pentru vehiculele care sunt obligate să respecte restricția 

propusă: DN1/DN7 - D106F (Câlnic) - DJ670C Dumbrava; 

 Perioada de aplicare a restricției: 2 ani, respectiv 1 iulie 2021 - 30 iunie 2023. 

 Semnalizare: la ambele capete ale sectorului de drum restricționat se va instala câte un 

indicator de formă rotundă indicativ C18 cu semnificația Accesul interzis vehiculelor având 

masa mai mare de 7,5 To, în conformitate cu STAS SR 1848 - Semnalizare Rutieră.  

 Informarea privind restricția impusă: informarea utilizatorilor privind restricția temporară, 

parțială de circulație de pe drumul județean menționat în prezenta anexă: va fi adusă la 

cunoștință prin publicarea pe site-ul www.cjalba.ro al Consiliului Județean Alba, și se va 

comunica Inspectoratului de Poliție Județean Alba - Serviciul Poliției Rutiere Alba, 

Ministerului Transporturilor.  

 Excepții: Pe drumul județean DJ670C restricționat la 7,5To, se admit în circulație 

următoarele excepții  de vehicule:  

o vehicule care acționează în cauză asupra drumului județean, ca urmare a unei 

forțe majore (fenomene naturale extraordinare, inundații, alunecări de teren, 

tornade, surpări la corpul drumului) 

o salvare, pompieri, poliție. 

 

                                 Avizat pentru legalitate  

                     PREŞEDINTE,   SECRETAR GENERAL   

                  Ion DUMITREL                       Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr. 9876/29 aprilie 2021 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea instituirii restricției temporare parțiale de 

circulație de 7,5 To pe drumul  județean administrat de Consiliul Județean Alba, 

 DJ670C: Săsciori (DN67C) - Dumbrava - Câlnic   

 

 

 

I. Expunere de motive 

           Administrarea drumurilor publice are ca obiect proiectarea, construirea, modernizarea, 

reabilitarea, repararea, întreținerea și exploatarea drumurilor.  

          Drumurile publice sunt proprietate publică și sunt întreținute din fonduri publice, precum 

și din alte surse legal constituite. Drumurile trebuie să fie semnalizate şi menţinute în stare 

tehnică corespunzătoare desfăşurării traficului în condiţii de siguranţă de către administratorul 

drumului.  În baza art.1 alin (3)-(4), art.5 alin (1)-(2), art.33 alin (1) din  Ordonanța de urgență 

a Guvernului României nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, coroborat cu art.40 

alin (1) din OG 43/1997 Privind regimul drumurilor, republicată cu modificările și completările 

ulterioare, Consiliul Județean Alba în calitate de administrator al drumurilor județene trebuie să 

semnalizeze și să mențină drumurile județene în stare tehnică corespunzătore desfășurării 

traficului rutier. 

         Conform art.44 alin. 2 din O.G. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată cu 

modificările și completările ulterioare pentru protecţia unor sectoare de drumuri, administratorul 

acestora poate institui restricţii de circulaţie, semnalizate corespunzător, privind categoriile de 

transport, viteză, perioadele şi intervalele orare, masele şi/sau dimensiunile maxime admise ale 

vehiculelor ce pot utiliza sectorul respectiv, în conformitate cu prevederile stabilite prin ordin 

comun al ministrului transporturilor sau al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei 

publice, după caz, şi al ministrului afacerilor interne, cu informarea prealabilă, inclusiv asupra 

variantelor de rute alternative, a Ministerului Transporturilor, a poliţiei rutiere şi a utilizatorilor. 

 

II. Descrierea situaţiei actuale 
        Având în vedere degradările apărute la corpul drumului, ca urmare a unor calamități ce s-au 

produs în decursul mai multor ani pe drumul județean DJ670C, între localitățile Săsciori și 

Dumbrava, propunem spre restricționare circulația rutieră pe segmentul drumului județean 

DJ670C: Săsciori(DN67C) - Dumbrava - Câlnic, între km 2+080 - km 2+180, deoarece drumul 

are lățimea părții carosabile sub 5m, iar platforma drumului prezintă degradări și este instabilă. 

        Drumul nu este circulat de vehicule de mare tonaj, ,,accidental" au fost cazuri când acestea 

au pătruns pe traseu, în schimb este tranzitat în ultimul timp de tot mai multe categorii de 

vehicule care datorită orientării prin GPS, scurtează traseul pentru a se conecta la DN 67C 

(Transalpina). 

        Ca măsură de prevenție, administratorul drumului restricționează traseul drumului județean 

DJ670C la o circulație cu masa totală maximă admisă de 7,5 To.  

        Totodată există riscul degradării mai accentuate a marginilor platformei drumului în partea 

de aval, care la momentul de față este și așa instabilă din cauza acostamentului spălat pe anumite 

zone. Pe drumul județean DJ670C restricționat la 7,5 To, excepție fac vehicule care acționează în 

cauză asupra drumului județean, ca urmare a unei forțe majore (fenomene naturale extraordinare, 

inundații, alunecări de teren, tornade, surpări la corpul drumului), salvare, pompieri, poliție. 

 

 

 

 

      



         III. Reglementări anterioare 

     Nu este cazul 

  

         IV. Baza legală 

             - art. 173, alin. 1, lit. b și lit. d din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 

 - 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; 

 - art. 40 alin. 1 și art. 44 alin. 2 din O.G. 43/1997 privind regimul drumurilor, 

republicată cu modificările și completările ulterioare; 

            - O.U.G. nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

           - STAS SR 1848 - Semnalizare rutieră.  

 

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

Europene 

 Nu este cazul 

 

        VI. Avize necesare 

       Avizul nr. 74296/40 din 26.03.2021 al Inspectoratului de Poliție Județean Alba - Serviciul 

Poliției Rutiere Alba.  

 

VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului 

Prin instituirea restricției de circulație de 7,5To asupra drumului județean menționat în 

anexă, se va proteja infrastructura rutieră actuală pentru o bună circulație în condiții de 

siguranță, precum și structura de rezistență a corpului drumului. 

Menținerea infrastructurii rutiere în stare corespunzătoare duce la îmbunătățirea situației 

sociale și economice a locuitorilor și agenților economici înregistrați pe razele administrativ 

teritoriale pe care trece segmentul de drum județean respectiv.  

 

VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 

Instituirea restricției de circulație asupra drumului județean DJ670C la 7,5 To conduce la: 

- diminuarea costurilor asupra întreținerii infrastructurii rutiere;  

- asigurarea siguranței circulației rutiere și reducerea cheltuielilor de întreținere; 

 

IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 

Nu este cazul 

 

 X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 

        Adresa cu nr.6636/DGP/IX/H.2/ 23 martie 2021, înaintată de Consiliul Județean Alba  în 

calitate de administrator al drumului județean DJ670C, Inspectoratului de Poliție Județean Alba - 

Serviciul Poliției Rutiere Alba.  

       Avizul nr.74296/40 din 26.03.2021 al Inspectoratului de Poliție Județean Alba - Serviciul 

Poliției Rutiere 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 

            Perioada de aplicare a restricției de circulație temporare și parțiale va fi de 2(ani) de zile 

de la data intrării în vigoare a hotărârii consiliului județean.   

 

 



           Sectorul de drum județean supus pentru restricție prin limitarea traficului de tonaj la 

maxim 7,5 to, va fi semnalizat conform art. 40 alin. 1 din O.G. nr. 43/1997  

privind regimul drumurilor, republicată și  STAS SR 1848 - Semnalizare rutieră, cu următorul 

tip de indicator rutier: indicator de formă rotundă indicativ C18 cu semnificația Accesul interzis 

vehiculelor având masa mai mare de 7,5 To, amplasat câte o bucată la fiecare capăt al drumului 

județean DJ670C. 

           Informarea utilizatorilor privind restricția temporară, parțială de circulație de pe drumul 

județean, va fi adusă la cunoștință prin publicarea pe site-ul www.cjalba.ro al Consiliului 

Județean Alba, și se va comunica Inspectoratului de Poliție Județean Alba - Serviciul Poliției 

Rutiere Alba, Ministerului Transporturilor. 

 

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.  107  din 29 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          APROB 

JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN             Ion DUMITREL 

SECRETAR GENERAL          

Nr. 9877/29 aprilie 2021 

 

 

 

Către 

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI   

Domnului director executiv Ioan BODEA 

 

 

 

  

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

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

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

specialitate,  

 

 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea instituirii restricției temporare parțiale de circulație  

de 7,5 To pe drumul  județean administrat de Consiliul Județean Alba, 

 DJ670C: Săsciori (DN67C) - Dumbrava - Câlnic   

 

 

 

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

până în data de 17 iunie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 

estimată a avea loc în data de 24 iunie 2021. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 107/29 aprilie 2021 şi are ataşate 

următoarele documente: 

- referatul de aprobare al proiectului de hotărâre privind aprobarea instituirii restricției 

temporare parțiale de circulație de 7,5 To pe drumul județean administrat de Consiliul Județean 

Alba, DJ670C: Săsciori(DN67C) - Dumbrava - Câlnic;  

          - solicitarea nr. 6636/DGP/IX/H.2/ 23 martie 2021 a Consiliului Județean Alba, adresată 

către Inspectoratul de Poliție al Județului Alba - Serviciul Poliției Rutiere Alba; 

          - avizul nr. 74296/40 din 26 martie 2021 al Inspectoratului de Poliție Județean Alba - 

Serviciul Poliției Rutiere Alba, înregistrat la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 

7405/31 martie 2021.           

 Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

  SECRETAR  GENERAL  

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

Nr. 13458 / 17 iunie 2021 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea instituirii restricției temporare parțiale de 

circulație de 7,5 To pe drumul  județean administrat de Consiliul Județean Alba, 

 DJ670C: Săsciori(DN67C) - Dumbrava - Câlnic   

            

 

         Administrarea drumurilor publice are ca obiect proiectarea, construirea, modernizarea, 

reabilitarea, repararea, întreținerea și exploatarea drumurilor.  

         Drumurile publice sunt proprietate publică și sunt întreținute din fonduri publice, precum și 

din alte surse legal constituite. Drumurile trebuie să fie semnalizate şi menţinute în stare tehnică 

corespunzătoare desfăşurării traficului în condiţii de siguranţă de către administratorul drumului.  

        În baza art.1 alin (3)-(4), art.5 alin (1)-(2), art.33 alin (1) din  Ordonanța de urgență a 

Guvernului României nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, coroborat cu art.40 

alin (1) din OG 43/1997 Privind regimul drumurilor, republicată cu modificările și completările 

ulterioare, Consiliul Județean Alba în calitate de administrator al drumurilor județene trebuie să 

semnalizeze și să mențină drumurile județene în stare tehnică corespunzătore desfășurării 

traficului rutier. 

         Conform art.44 alin. 2 din O.G. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată cu 

modificările și completările ulterioare pentru protecţia unor sectoare de drumuri, administratorul 

acestora poate institui restricţii de circulaţie, semnalizate corespunzător, privind categoriile de 

transport, viteză, perioadele şi intervalele orare, masele şi/sau dimensiunile maxime admise ale 

vehiculelor ce pot utiliza sectorul respectiv, în conformitate cu prevederile stabilite prin ordin 

comun al ministrului transporturilor sau al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei 

publice, după caz, şi al ministrului afacerilor interne, cu informarea prealabilă, inclusiv asupra 

variantelor de rute alternative, a Ministerului Transporturilor, a poliţiei rutiere şi a utilizatorilor. 

       Având în vedere degradările apărute la corpul drumului, ca urmare a unor calamități ce s-au 

produs în decursul mai multor ani pe drumul județean DJ670C, între localitățile Săsciori și 

Dumbrava, propunem spre restricționare  circulația rutieră pe tot segmentul drumului județean și 

anume, DJ670C: Săsciori(DN67C) - Dumbrava - Câlnic, deoarece drumul are lățimea părții 

carosabile sub 5m, iar platforma drumului pe unele zone  prezintă degradări și este instabilă. 

       Drumul nu este circulat de vehicule de mare tonaj, dar ,,accidental" au fost cazuri când 

acestea au pătruns pe traseu, în schimb este tranzitat în ultimul timp de tot mai multe categorii de 

vehicule care datorită orientării prin GPS, scurtează traseul pentru a se conecta la DN 67C 

(Transalpina). 

        Ca măsură de prevenție, administratorul drumului restricționează traseul drumului județean 

DJ670C la o circulație cu masa totală maximă admisă de 7,5 To, având în vedere că se apropie 

sezonul în care și circulația transporturilor va crește, iar în cazul pătrunderii unui vehicul de tonaj 

pe acest traseu nu există posibilități de întoarcere din cauza gabaritului.  

        Totodată există riscul degradării mai accentuate a marginilor platformei drumului în partea 

de aval, care la momentul de față este și așa instabilă din cauza acostamentului spălat pe anumite 

zone. Pe drumul județean DJ670C restricționat la 7,5To, nu se admit în circulație excepții de 

vehicule.  

         Singurele vehicule care pot circula pe sectorul restricționat, sunt cele care acționează în 

cauză asupra drumului județean, ca urmare a unei forțe majore (fenomene naturale extraordinare, 

inundații, alunecări de teren, tornade, surpări la corpul drumului); 

 

 

 

 

 



         Astfel, pentru protecția sectorului de drum județean menționat în anexă, considerăm 

necesară instituirea restricției temporare parțiale de circulație pentru vehiculele cu masa totală 

mai mare de 7,5 To, restricție ce va fi semnalizată corespunzător.  

         Sectorul de drum județean supus pentru restricție prin limitarea traficului de tonaj la maxim 

7,5 to, va fi semnalizat conform art. 40 alin. (1) din Ordonanța de Guvern nr. 43/1997 privind 

regimul drumurilor, republicată și  STAS SR 1848 - Semnalizare rutieră, cu următorul tip de 

indicator rutier: indicator de formă rotundă indicativ C18 cu semnificația Accesul interzis 

vehiculelor având masa mai mare de 7,5 To, amplasat câte o bucată la fiecare capăt al drumului 

județean DJ670C. 

         Proiectul de act administrativ inițiat vizează instituirea restrcției temporare parțiale de 

circulație de 7,5 To, pe drumul județean conform Anexă la proiectul de hotărâre.  

        Propunerea s-a înaintat și Serviciului Poliției Rutiere Alba prin adresa cu 

nr.6636/DGP/IX/H.2/ 23 martie 2021. Ca răspuns la propunerea înaintată de Consiliul Județean 

Alba, s-a emis avizul nr.74296/40 din 26.03.2021 al Inspectoratului de Poliție Județean Alba - 

Serviciul Poliției Rutiere Alba, înregistrat la Consiliul Județean Alba sub nr.7405/31.03.2021. 

          Informarea utilizatorilor privind restricția temporară, parțială de circulație de pe drumul  

județean, va fi adusă la cunoștință prin publicarea pe site-ul www.cjalba.ro al Consiliului 

Județean Alba, și se va comunica Inspectoratului de Poliție Județean Alba - Serviciul Poliției 

Rutiere Alba, Ministerului Transporturilor. 

          Alternativele de ocolire pentru vehiculele de tranzit care sunt obligate să respecte restricția 

propusă sunt conform Anexă.  

          Pe drumul județean DJ670C restricționat la 7,5To, nu se admit în circulație excepții de 

vehicule.  

         Singurele vehicule care pot circula pe sectorul restricționat, sunt cele care acționează în 

cauză asupra drumului județean, ca urmare a unei forțe majore (fenomene naturale extraordinare, 

inundații, alunecări de teren, tornade, surpări la corpul drumului); 

 

 

    Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art.173 alin. (1) lit. b)  din Ordonanța de 

Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre 

în forma prezentată. 

 

  

          

    

 

         DIRECTOR EXECUTIV,                                      

                    Ioan BODEA       

                                                                                                                Șef serviciu 

                                                                                                            ing. Perța Floare 

 

 

                     Întocmit,  

          ing.  Pohonțu Sebastian 

                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE  

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la 

obiectivul de investiţii „Centru multicultural Liviu Rebreanu Aiud” 

 

 

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

 Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea 

Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Centru 

multicultural Liviu Rebreanu Aiud”; 

Ţinând cont de prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 260 din 12 decembrie 2019 privind preluarea 

cotei de 1/2 părţi asupra unui bun imobil - teren situat administrativ în municipiul Aiud, din 

domeniul public al Municipiului Aiud şi din administrarea Consiliului Local al municipiului 

Aiud în domeniul public al Judeţului Alba şi în administrarea Consiliului Judeţean Alba; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 261 din 12 decembrie 2019 privind aprobarea 

Acordului de asociere încheiat între UAT – Municipiul Aiud prin Consiliul Local al municipiului 

Aiud şi UAT – Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba pentru realizarea în comun a Studiului 

de Fezabilitate al obiectivului de investiţii „Centru multicultural Liviu Rebreanu Aiud”; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 173 alin. 1 lit. b, art. 173 alin. 1 lit. d şi art. 173 alin. 3 lit. f din O.U.G. nr. 

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

- art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice. 

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 Studiul de Fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici la obiectivul 

de investiţii „Centru multicultural Liviu Rebreanu Aiud”, conform anexei - parte integrantă a 

prezentei hotărâri.  

 Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Serviciului investiții, 

dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de cultură şi al Direcţiei 

dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

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

Direcției juridică și administraţie publică, Direcției dezvoltare și bugete şi Serviciului investiții, 

dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de cultură din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Alba.  

                                                       Avizat pentru legalitate 

      PREŞEDINTE,                                  SECRETAR  GENERAL, 

    Ion DUMITREL                                                  Vasile BUMBU 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 124 

Alba Iulia, 3 iunie 2021 



Prezentul proiect de hotărâre: 

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

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

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

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

Serviciului investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de 

cultură din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba  

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 

următoarea comisie de specialitate: 

Comisia de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurala, prognoze și 

strategii 

         Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi 

lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa la Proiectul de hotărâre a  

Consiliului Judetean Alba nr.  124 din 3 iunie 2021 

 

 

 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI  

AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII   

„CENTRU MULTICULTURAL LIVIU REBREANU AIUD” 

 

 

1. Denumirea obiectivului de investiţii: „Centru multicultural Liviu Rebreanu Aiud” 

2. Elaborator Studiu de Fezabilitate: S.C. RDT Construcţii Proiectare Instalaţii şi 

Management SRL cu sediul în Bucureşti 

3. Beneficiarul obiectivului: UAT - JUDEŢUL ALBA prin CONSILIUL JUDEŢEAN 

ALBA şi UAT - MUNICIPIUL AIUD prin CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI AIUD 

4. Amplasamentul obiectivului: Judeţul Alba, Municipiul Aiud, strada Iuliu Maniu, nr. 7 

5. Indicatori tehnico - economici:  

- valoarea totală a investiţiei:  32.207.035,61 lei, cu TVA inclus, din care: 

- valoarea lucrărilor de construcţii-montaj: 19.552.300,69 lei 

       - durata de execuţie a lucrărilor: 19 luni  

- suprafaţa construită: 801,5 mp 

- suprafaţa desfăşurată : 2.547 mp 

- regim de înălțime: S+P+1 

- suprafeţe dalate, betonate: 933,5 mp 

- spaţii verzi: 600 mp 

- nr. locuri parcare: 12 

6. Finanţarea investiţiei: 

- 50% bugetul local al Judeţului Alba  

- 50 % bugetul local al Municipiului Aiud 

 

 

                                      Avizat pentru legalitate 

  PREŞEDINTE,                              SECRETAR GENERAL 

                      Ion DUMITREL                                Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr.  12343/3 iunie 2021 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a 

indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii  

„Centru multicultural Liviu Rebreanu Aiud” 

 

 

I. Expunere de motive 

Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a 

indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Centru multicultural Liviu Rebreanu 

Aiud”, în vederea trecerii la etapa a doua de proiectare, întocmirea Proiectului tehnic şi a 

detaliilor de execuţie şi apoi execuţia lucrărilor. 

 

II. Descrierea situaţiei actuale 

La acest moment Centrul Multicultural Liviu Rebreanu Aiud funcţionează într-un sediu 

vechi, situat pe str. Transilvaniei, nr.35. Clădirea are peste 70 de ani şi nu a fost proiectată pentru 

a servi funcţiunilor unui centru cultural. Activităţile desfăşurate de Centrul cultural sunt limitate 

de folosirea unui sediu inadecvat. 

Biblioteca Municipală Aiud funcţionează într-un sediu situat pe str. Transilvaniei, nr.1.A 

fost înfiinţată în 1950 ca bibliotecă raională şi orăşenească.La începutul activităţii a funcţionat în 

localul Căminului Cultural „Ecaterina Varga” şi a deţinut 2000 de volume. Din 1956 a fost 

mutată în actualul sediu. După 1989 a primit numele scriitorului Liviu Rebreanu, iar din 1995 a 

devenit Biblioteca Municipală „Liviu Rebreanu”. Deşi sediul a fost renovat în anul 2005, 

clădirea este o clădire de aproape 100 de ani ce răspunde funcţiunilor unei biblioteci moderne. 

Biblioteca Municipală „Liviu Rebreanu” Aiud deţine un sold de carte de aproximativ 70.000 

volume. 

Cinematograful „Progresul” din Aiud, situate pe str. Băilor, nr.42 a fost construit în anii 

1960 şi a funcţionat până la mijlocul anilor 1990. Clădirea a fost abandonată în anii 2010. Astfel, 

de aproape 30 de ani locuitorii Aiudului nu au mai avut acces la cea mai mare sală de spectacole 

/cinematograf local. 

În anul 2017, Municipiul Aiud a intrat în posesia sediului cinematografului „Progresul”. 

Întrucât reabilitarea clădirii era nejustificată datorită degradării avansate, municipalitatea a luat 

decizia demolarii acesteia şi valorificării terenului prin contruirea unui Centru Multicultural 

modern, care să îndeplinească atât funcţiunea de sediu pentru Centrul Multicultural cât şi pe cea 

de cinematograf/sala de spectacole şi de sediu al Bibliotecii Municipale. 

 

III. Reglementări anterioare 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 260 din 12 decembrie 2019 privind preluarea 

cotei de 1/2 părţi asupra unui bun imobil - teren situat administrativ în municipiul Aiud, din 

domeniul public al Municipiului Aiud şi din administrarea Consiliului Local al municipiului 

Aiud în domeniul public al Judeţului Alba şi în administrarea Consiliului Judeţean Alba; 

 Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 261 din 12 decembrie 2019 privind aprobarea 

Acordului de asociere încheiat între UAT – Municipiul Aiud prin Consiliul Local al municipiului 

Aiud şi UAT – Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba pentru realizarea în comun a Studiului 

de Fezabilitate al obiectivului de investiţii „Centru multicultural Liviu Rebreanu Aiud”; 

 

 IV. Baza legală 

- art. 173 alin. 1 lit. b, art. 173 alin. 1 lit. d şi art. 173 alin. 3 lit. f din O.U.G. nr. 

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

- art. 173 alin. 1 lit. b și lit. d și art . 173 alin. 3 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ; 

- art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 



- art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice. 

 

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

Uniunii Europene 

 Nu este cazul 

 

 VI. Avize necesare 

Nu este cazul 

 

VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului 

 Impactul va fi semnificativ şi extreme de rapid întrucât investiţia nu presupune crearea 

unor structure cultural noi, ci doar oferă sedii corespunzătoare unor funcţiuni publice active şi de 

success – Centrul Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud şi Biblioteca Municipală. Ambele 

operează în sedii învechite şi care nu au avut de la început actuala funcţiune, iar dotările şi 

echipamentele sunt învechite.Cererea de servicii culturale ce nu poate fi acoperită corespunzător 

la acest moment, nu va mai fi limitată de aceste constrângeri, iar locuitorii oraşului şi 

împrejurimilor vor beneficia de servicii culturale la un standard tehnic actual.   

Întrucât investiţia se va situa într-o zona urbană, beneficiind de toate utilităţile, impactul 

asupra mediului va fi neglijabil, cladirea nu pune probleme speciale de protecţie a mediului.  

În clădire nu se vor desfăşura activităţi care să constituie surse de poluare a aerului, 

solului, subsolului sau care să producă substanţe toxice ori periculoase. 

 

VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 
Obiectivul de investiții se va finanța în proporţie de 50% din bugetul local al Judeţului 

Alba şi 50 % din bugetul local al Municipiului Aiud. 

 

IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 

Clădirea Centrului Multicultural Liviu Rebreanu Aiud va deveni un reper fizic major, una 

dintre trăsăturile dominante ale infrastructurii culturale a Aiudului. Investiţia va fi în avangarda 

clădirilor sustenabile din zonă, transformându-se într-un model de urmat. 

 

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.  124 din 3 iunie 2021. 

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

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

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

nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

 PREŞEDINTE, 

ION DUMITREL 

 



ROMÂNIA             APROB 

JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 

SECRETAR GENERAL 

Nr.  12344/3 iunie 2021 

 

 

 

 

Către 

Direcţia dezvoltare şi bugete 

Domnului director executiv  Marian Florin AITAI 

Serviciul investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și  

managementul unităților de cultură  

Doamnei Cornelia FĂGĂDAR – şef serviciu 

 

 

 

  

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

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

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

specialitate,  

 

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la 

obiectivul de investiţii  „Centru multicultural Liviu Rebreanu Aiud” 

 

 

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

până în data de 17 iunie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 

estimată a avea loc în data de 24 iunie  2021. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 125/7 iunie 2021 şi are ataşat referatul de 

aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor 

tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Centru multicultural Liviu Rebreanu Aiud” . 

Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Direcţia dezvoltare şi bugete 

Serviciul Investiții, dezvoltare, promovare  

patrimonială și managementul unităților de cultură  

Nr.  13205/15 iunie 2021 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor 

tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Centru multicultural Liviu Rebreanu Aiud” 

 

 

La acest moment Centrul Multicultural Liviu Rebreanu Aiud funcţionează într-un sediu 

vechi, situat pe str. Transilvaniei, nr.35. Clădirea are peste 70 de ani şi nu a fost proiectată pentru 

a servi funcţiunilor unui centru cultural. Activităţile desfăşurate de Centrul cultural sunt limitate 

de folosirea unui sediu inadecvat. 

Biblioteca Municipală Aiud funcţionează într-un sediu situat pe str. Transilvaniei, nr.1.A 

fost înfiinţată în 1950 ca bibliotecă raională şi orăşenească.La începutul activităţii a funcţionat în 

localul Căminului Cultural “Ecaterina Varga” şi a deţinut 2000 de volume. Din 1956 a fost 

mutată în actualul sediu. După 1989 a primit numele scriitorului Liviu Rebreanu, iar din 1995 a 

devenit Biblioteca Municipală “Liviu Rebreanu”. Deşi sediul a fost renovat în anul 2005, 

clădirea este o clădire de aproape 100 de ani ce răspunde funcţiunilor unei biblioteci moderne. 

Biblioteca Municipală “Liviu Rebreanu” Aiud deţine un sold de carte de aproximativ 70.000 

volume. 

Cinematograful “Progresul” din Aiud, situate pe str. Băilor, nr.42 a fost construit în anii 

1960 şi a funcţionat până la mijlocul anilor 1990. Clădirea a fost abandonată în anii 2010. Astfel, 

de aproape 30 de ani locuitorii Aiudului nu au mai avut acces la cea mai mare sală de spectacole 

/cinematograf local. 

În anul 2017, Municipiul Aiud a intrat în posesia sediului cinematografului “Progresul”. 

Întrucât reabilitarea clădirii era nejustificată datorită degradării avansate, municipalitatea a luat 

decizia demolarii acesteia şi valorificării terenului prin contruirea unui Centru Multicultural 

modern, care să îndeplinească atât funcţiunea de sediu pentru Centrul Multicultural cât şi pe cea 

de cinematograf/sala de spectacole şi de sediu al Bibliotecii Municipale. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 260 din 12 decembrie 2019 s-a preluat cota 

de 1/2 părţi asupra unui bun imobil - teren situat administrativ în municipiul Aiud şi aflat în  

domeniul public al Municipiului Aiud şi din administrarea Consiliului Local al municipiului 

Aiud în domeniul public al Judeţului Alba şi în administrarea Consiliului Judeţean Alba, iar prin  

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 261 din 12 decembrie 2019 s-a aprobat Acordul de 

asociere încheiat între UAT – Municipiul Aiud prin Consiliul Local al municipiului Aiud şi UAT 

– Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba pentru realizarea în comun a Studiului de 

Fezabilitate al obiectivului de investiţii „Centru multicultural Liviu Rebreanu Aiud”. 

Astfel, urmare realizării procedurii de achiziţie publică, UAT Municipiul Aiud a încheiat 

contractul de servicii nr.19395/150/11.09.2020 având ca obiect prestarea serviciului de 

proiectare “Elaborare Studiu de Fezabilitate - Centru Multicultural Liviu Rebreanu Aiud , 

documentaţii pentru obţinerea avizelor, acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism şi 

obţinerea acestora, cu SC RDT Construcţii Proiectare Instalaţii şi Management SRL cu sediul în 

Bucureşti. 

Studiul de Fezabilitate nr.6/2020 privind  Centrul Multicultural Liviu Rebreanu Aiud 

conţine următorii Indicatorii tehnico – economici: 



 

- valoarea totală a investiţiei:  32.207.035,61 lei, cu TVA inclus, din care: 

- valoarea lucrărilor de construcţii-montaj: 19.552.300,69 lei 

       - durata de execuţie a lucrărilor: 19 luni  

- suprafaţa construită: 801,5 mp 

- suprafaţa desfăşurată : 2.547 mp 

- regim de înălțime: S+P+1 

- suprafeţe dalate, betonate: 933,5 mp 

- spaţii verzi: 600 mp 

- nr. locuri parcare: 12 

Finanţarea investiţiei: 

- 50% bugetul local al Judeţului Alba  

- 50 % bugetul local al Municipiului Aiud 

Având în vedere prevederile art. 173 (3) lit. f) din din OUG 57 /2019 privind Codul 

administrativ, prin care consiliul județean ,,aprobă documentațiile tehnico - economice pentru 

lucrările de interes județean, în limitele și în condițiile legii”, propunem spre aprobarea 

Consiliului Județean Alba Studiul de Fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici la obiectivul 

de investiţii „Centru multicultural Liviu Rebreanu Aiud” 

 Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 alin. 1 lit. b și lit. d și art . 173 

alin. 3 lit. f, art. 182 alin.1 și alin. 4, art. 196 alin.1 lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, prin proiectul de hotărâre inițiat de președintele Consiliului 

Județean Alba se vor aproba Studiul de Fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici la obiectivul 

de investiţii „Centru multicultural Liviu Rebreanu Aiud”. 

      

 

 

 DIRECTOR EXECUTIV,                                        ADMINISTRATOR PUBLIC,   

    Marian Florin AITAI                                                      Dan Mihai POPESCU 

 

 

 

 

 

      Întocmit,  

Anca DRĂGHICIU 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE  

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Acordului de asociere între UAT - Județul Alba  

prin Consiliul Judeţean Alba şi UAT - Municipiul Aiud prin Consiliul local al  

municipiului Aiud pentru realizarea în comun a Proiectului  tehnic de execuție  

al obiectivului de investiții: „Centrul multicultural Liviu Rebreanu Aiud” 

 

 

 

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

 Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea 

Acordului de asociere între UAT - Județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi UAT - 

Municipiul Aiud prin Consiliul local al municipiului Aiud pentru realizarea în comun a 

Proiectului tehnic de execuție al obiectivului de investiții: „Centrul multicultural Liviu Rebreanu 

Aiud”; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 173 alin. 1 lit. b, art. 173 alin. 1 lit. d, art. 173 alin. 7 lit. a și art. 174 din O.U.G. 

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

- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice. 

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 Acordul de asociere între UAT - Județul Alba prin Consiliul Judeţean 

Alba şi UAT - Municipiul Aiud prin Consiliul local al municipiului Aiud pentru realizarea în 

comun a Proiectului tehnic de execuție al obiectivului de investiții: „Centrul multicultural 

Liviu Rebreanu Aiud”, conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Serviciului investiții, 

dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de cultură şi al Direcţiei de 

dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

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

Consiliului local al municipiului Aiud, Direcției juridică și administraţie publică, Direcției 

gestionarea patrimoniului, Direcției dezvoltare și bugete şi Serviciului investiții, dezvoltare, 

promovare patrimonială și managementul unităților de cultură din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba.  

 

                                                      Avizat pentru legalitate 

      PREŞEDINTE,                                  SECRETAR  GENERAL, 

    Ion DUMITREL                                                  Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 125 

Alba Iulia, 7 iunie 2021 



Prezentul proiect de hotărâre: 

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

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

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

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

Serviciului investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de 

cultură din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba  

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 

următoarea comisie de specialitate: 

Comisia de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurala, prognoze și 

strategii 

         Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi 

lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului 

Comisia de specialitate nr. 3 Juridică, administrație publică locală, etică și apărarea 

ordinii  publice 

Comisia de specialitate nr. 4 Educație, cultură, culte și artă, tineret, ONG-uri și sport  

  

 



Anexa la Proiectul de hotărâre a  

Consiliului Județean Alba nr. 125 din 7 iunie  2021 

 

 

      România                                                                                                               România  

    Judeţul Alba                                                                                                   Municipiul Aiud 

Consiliul Judeţean                                                                                              Consiliul Local  

Nr……..….…......                                                                                                Nr…………….. 

 

 

 

ACORD DE ASOCIERE  

 

 

 

ART. I. - Părţile  

 I.1. UAT - Municipiul Aiud, prin CONSILIUL LOCAL Aiud,  cu sediul în municipiul 

Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, județul Alba, reprezentat prin d-na primar - Iulia Adriana Oana 

BADEA, în calitate de asociat -  lider de asociere 

şi  

 I.2. UAT - JUDEŢUL ALBA, prin CONSILILUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în 

municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion.I.C. Brătianu, nr. 1, judeţul Alba, reprezentat prin dl. preşedinte 

Ion DUMITREL, în calitate de asociat partener 

 au convenit asupra încheierii prezentului acord de asociere în următoarele condiţii:  

 

ART. II - Obiectul acordului 

II.1. Părţile au convenit de comun acord să se asocieze în vederea  realizării cadrului 

necesar pentru furnizarea unui serviciu de interes județean  prin înființarea „Centrului 

multicultural Liviu Rebreanu Aiud” - instituție publică de cultură . 
II.2. În prima etapă părțile  s-au asociat pentru realizarea Studiului de fezabilitate la 

obiectivul de investiții „Centrul multicultural Liviu Rebreanu Aiud”. 

 II.3. În etapa a II-a  părțile  se asociază pentru realizarea Proiectului tehnic de execuție 

la obiectivul de investiții „Centrul multicultural Liviu Rebreanu Aiud”. 

 II.4. Investiția ”Centrul multicultural Liviu Rebreanu Aiud” se va realiza pe terenul în 

suprafaţă totală de 2.335 mp., situat administrativ la adresa str. Iuliu Maniu, nr. 7, municipiul 

Aiud, județul Alba. Fiecare asociat deține în proprietate o cotă de  1/2 din suprafața totală 

destinată realizării investiției. 

   

ART. III - Valoarea acordului  

 Valoarea estimată pentru realizarea Proiectului tehnic de execuție la obiectivul de 

investiții „Centrul multicultural Liviu Rebreanu Aiud” este de 217.868,03 lei cu TVA inclus. 

 

ART. IV - Durata acordului 

 Prezentul acord de asociere se încheie pe o perioadă de 1(un) an, intrând în vigoare de la 

data semnării lui de către reprezentanții celor doi asociați, cu posibilitatea prelungirii prin act 

adițional, la solicitarea motivată a oricărui asociat. 

 

ART.V. - Drepturile şi obligaţiile părţilor  

V.1 Drepturile şi obligaţiile asociatului, lider de asociere UAT - Municipiul Aiud: 
 V.1.1. Drepturile și obligații privind realizarea Proiectului tehnic de execuție la 

obiectivul de investiții „Centrul multicultural Liviu Rebreanu Aiud”  

1. suportă din bugetul propriu al municipiului Aiud contravaloarea a 1/2 din cheltuielile 

totale aferente realizării Proiectului tehnic de execuție; 

2. organizează procedura de achiziție publică a contractului de proiectare pentru 

elaborarea Proiectului tehnic de execuție și contractează serviciile; 

3. urmărește şi răspunde pentru încadrarea prestatorului  în graficul de timp stabilit; 

4. urmăreşte respectarea clauzelor contractuale privind aspectele de natură tehnică, 

economică şi juridică (subcontractanţi, termene de decontare, sume aferente etc.); 



5. efectuează recepţia serviciilor împreună cu reprezentanţii Consiliului Judeţean Alba; 

6. aprobă Devizul general la faza Proiect tehnic aferent obiectivului; 

7. transmite Consiliului Judeţean Alba informaţii despre progresul serviciilor, precum şi 

orice alte date solicitate cu privire la obiectul acordului de asociere; 

8. întocmeşte şi transmite Consiliului Judeţean Alba, certificatul de plată, însoţit de 

documentele justificative aferente (copie factură fiscală, proces verbal recepție Proiectului tehnic 

de execuție, etc.) cu încadrarea în termenele prevăzute în contracte; 

9. la cererea Consiliului Judeţean Alba va pune la dispoziţia reprezentanților acestuia 

documentaţiile solicitate. 

 

V.2. Drepturile şi obligaţiile asociatului partener UAT - Judeţul Alba   

 V.2.1. Drepturile și obligații privind realizarea Proiectului tehnic de execuție la 

obiectivul de investiții „Centrul multicultural Liviu Rebreanu Aiud” 

1. suportă din bugetul judeţului Alba contravaloarea a cotei de 1/2 din cheltuielile totale 

aferente realizării Proiectului tehnic de execuție; 

2. participă în comisiile de elaborare a documentaţiilor de atribuire a achiziţiilor publice, 

în comisiile de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractelor de achiziţii publice, în 

comisiile de recepţie a Proiectului tehnic de execuție; 

3. aprobă Devizul general la faza Proiect tehnic aferent obiectivului. 

 

ART. VI. -  Coordonarea acordului de asociere 

 Fiecare asociat își desemnează responsabilii pentru realizarea componentelor obiectivului 

convenit, constituind în acest sens o comisie de lucru mixtă, compusă din angajați ai celor două 

autorități administrative, desemnați prin dispoziții, de către Primarul municipiului Aiud și 

Președintele Consiliului Județean Alba, care își va desfășura activitatea în baza unui regulament 

de organizare și funcționare propriu. 

 

ART. VII. - Răspunderea asociaţilor 

 VII.1. Faţă de terţi va răspunde asociatul administrator care contractează singur drepturi 

şi obligaţii prin actele încheiate cu aceştia. 

 VII.2. Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către 

una dintre părți dă dreptul celeilalte părți să ceară rezilierea acordului, printr-o notificare scrisă 

adresată părții în culpă, în termen de 15 zile lucrătoare de la data constatării nerespectării 

clauzelor acordului. În cazul în care se constată că, urmare nerespectării clauzelor, s-a creat un 

prejudiciu, partea prejudiciată are dreptul de a solicita repararea acestuia și plata de daune-

interese, după caz, conform normelor legale in vigoare.  

 

ART. VIII. -  Încetarea acordului de asociere 

  VIII.1. Prezentul acord încetează la expirarea termenului stabilit, dacă nu s-a convenit 

prelungirea acestuia, prin acordul părţilor; 

 VIII.2. Prin hotărârea autorităţilor deliberative a celor doi asociaţi, anterior expirării 

duratei acordului, ca urmare a constatării unei/unor clauze de neîndeplinire a acordului, în 

conformitate cu prevederile art.VII.2 din prezentul acord; 

 VIII.3. Ca urmare a neîndeplinirii sau imposibilității îndeplinirii obiectului de activitate 

sau a obligaţiilor asumate de părţi; 

 VIII.4.  În alte cazuri prevăzute de lege.  

   

ART. IX.  - Amendamente 

 Părţile au dreptul, pe durata îndeplinirii acestuia, de a conveni prin hotărâri  ale 

autorităţilor deliberative, modificare clauzelor prezentului acord prin act adiţional. 

 

ART. X. - Forţa majoră 

 X.1. Forţa majoră exonerează de răspundere părţile, în cazul neexecutării parţiale sau 

totale a obligaţiilor asumate prin prezentul acord de asociere. Prin forţă majoră se înţelege un 

eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea 

contractului şi care împiedică părţile să execute total sau parţial obligaţiile asumate. 

 X.2. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi, 

în scris, în maximum 5 (cinci) zile de la apariţie, iar dovada forţei majore, împreună cu avertizare 



asupra efectelor şi întinderii posibile a forţei majore, se va comunica în maximum 15 

(cincisprezece) zile de la apariţie. Data de referinţă este data ştampilei poştei de expediere. 

Dovada va fi certificată de Camera de Comerţ şi Industrie sau alt organism abilitat de legea 

statului care o invocă. 

 X.3 Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi 

încetarea cauzei acesteia în maximum 15 (cincisprezece) zile de la încetare. 

 X.4 Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de 6 (şase) luni, fiecare 

partener poate renunţa la executarea contractului. În nici un caz, nici una din părţi nu are dreptul 

de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-şi onora toate obligaţiile 

până la această dată. 

 

ART. XI. - Soluţionarea litigiilor  

 XI.1. Asociații vor depune toate eforturile şi diligenţele pentru a rezolva pe cale amiabilă, 

prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ele, în cadrul sau în 

legătură cu îndeplinirea prezentului acord de asociere.  

 XI.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, asociații nu reuşesc 

să rezolve în mod amiabil o divergenţă apărută, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze 

de către instanţele judecătoreşti de drept comun  competente.  

 

ART. XII.  - Dispoziţii finale 

 Prezentul acord constituie voinţa comună a părţilor şi s-a semnat astăzi………………, în 

2 (două) exemplare originale, de egală valoare juridică, câte unul pentru fiecare din părţi.  

 

 

 ASOCIAT PARTENER    ASOCIAT - LIDERUL ASOCIERII

 UAT - Județul Alba, prin              UAT - Municipiul Aiud,  

      prin Consiliul Județean Alba            prin Consiliul local Aiud 

 

       

                   PREŞEDINTE,        PRIMAR, 

           Ion DUMITREL                                            Iulia Adriana Oana BADEA 

          

 

  

                Director executiv,         Director economic,  

Marian Florin AITAI                      

    

        

                                

    Director executiv,          Secretar general, 

      Liliana NEGRUŢ      Cosmin Florin SIMA   

 

 

 

            CFP           CFP 

 

 

 

        Avizat, Consilier Juridic                                                            Avizat, Consilier Juridic       

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr. 12575/7 iunie 2021 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere între UAT - Județul Alba  

prin Consiliul Judeţean Alba şi UAT - Municipiul Aiud prin Consiliul local al  

municipiului Aiud pentru realizarea în comun a Proiectului  tehnic de execuție  

al obiectivului de investiții: „Centrul multicultural Liviu Rebreanu Aiud” 

 

 

I. Expunere de motive 

Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea Acordului de asociere între UAT - 

Județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi UAT - Municipiul Aiud prin Consiliul local al 

municipiului Aiud pentru realizarea în comun a Proiectului tehnic de execuție al obiectivului de 

investiții: „Centrul multicultural Liviu Rebreanu Aiud”, în vederea edificării în comun a sediului 

„Centrului Multicultural Liviu Rebreanu Aiud”. 

 

II. Descrierea situaţiei actuale 

La momentul actual municipiul Aiud nu dispune de un centru cultural corespunzător, în 

care locuitorii orașului să-și poată petrece, în mod plăcut și educativ, o parte a timpului liber 

avut. 

Investiția avută în vedere urmăreşte crearea unui centru cultural multifuncțional, la 

standarde europene, dotat cu toate mijloacele tehnice necesare pentru atingerea scopului propus– 

dezvoltarea unui sistem de spectacole de teatru, film, conferințe, întâlniri, dezbateri, expoziții din 

diverse domenii culturale. Obiectivul general al proiectului constă în a oferi locuitorilor orașului 

un nucleu cultural, spre care să se îndrepte pentru petrecerea timpului liber.   

 

III. Reglementări anterioare 

Nu există 

 

 IV. Baza legală 

- art. 173 alin. 1 lit. b, art. 173 alin. 1 lit. d, art. 173 alin. 7 lit. a și art. 174 din O.U.G. 

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

- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice. 

 

 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 

Din bugetul județului Alba se va plăti jumătate din valoarea necesară pentru elaborarea 

Proiectului tehnic de execuție pentru obiectivul de investiții „Centrul multicultural Liviu 

Rebreanu Aiud”, respectiv 108.934,015 lei cu TVA inclus. 

 

IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 

Nu este cazul 



X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 

- întocmirea acordului de asociere, anexă la Proiectul 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.  125 din 7 iunie 2021. 

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

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

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

nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

 

 PREŞEDINTE, 

ION DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA             APROB 

JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 

SECRETAR GENERAL 

Nr. 12576/7 iunie 2021 

 

 

 

 

Către 

Direcţia dezvoltare şi bugete 

Domnului director executiv - Marian Florin AITAI 

Serviciul investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și  

managementul unităților de cultură  

Doamnei Cornelia FĂGĂDAR - şef serviciu 

 

 

 

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

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

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

specialitate,  

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Acordului de asociere între UAT - Județul Alba  

prin Consiliul Judeţean Alba şi UAT - Municipiul Aiud prin Consiliul local al  

municipiului Aiud pentru realizarea în comun a Proiectului  tehnic de execuție  

al obiectivului de investiții: „Centrul multicultural Liviu Rebreanu Aiud” 

 

 

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

până în data de 17 iunie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 

estimată a avea loc în data de 24 iunie  2021. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 125/7 iunie 2021 şi are ataşate următoarele 

documente: 

 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Acordului de 

asociere între UAT - Județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi UAT - Municipiul Aiud prin 

Consiliul local al municipiului Aiud pentru realizarea în comun a Proiectului tehnic de execuție 

al obiectivului de investiții: „Centrul multicultural Liviu Rebreanu Aiud”;  

- modelul Acordului de asociere între UAT - Județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi 

UAT - Municipiul Aiud prin Consiliul local al municipiului Aiud pentru realizarea în comun a 

Proiectului tehnic de execuție al obiectivului de investiții: „Centrul multicultural Liviu Rebreanu 

Aiud”. 

 Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Direcţia dezvoltare şi bugete 

Serviciul Investiții, dezvoltare, promovare  

patrimonială și managementul unităților de cultură  

Nr.  13209/15 iunie 2021 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere între UAT - Județul Alba  

prin Consiliul Judeţean Alba şi UAT - Municipiul Aiud prin Consiliul local al  

municipiului Aiud pentru realizarea în comun a Proiectului  tehnic de execuție  

al obiectivului de investiții: „Centrul multicultural Liviu Rebreanu Aiud” 

 

 

Județul Alba împreună cu Municipiul Aiud doresc să realizeze în comun un centru 

multicultural a cărui activitate va fi adresată locuitorilor municipiului și tuturor locuitorilor 

județului Alba. 

Investiția avută în vedere este una de interes județean, regional și urmăreşte crearea unui 

centru cultural multifuncțional, la standarde europene, dotat cu toate mijloacele tehnice necesare 

pentru atingerea scopului propus – dezvoltarea unui sistem de spectacole de teatru, film, 

conferințe, întâlniri, dezbateri, expoziții din diverse domenii culturale.  

 Obiectivul de investiții ”Centrul multicultural Liviu Rebreanu Aiud” se va realiza pe 

terenul în suprafaţă totală de 2.335 mp., situat administrativ la adresa str. Iuliu Maniu, nr. 7, 

municipiul Aiud, județul Alba. Fiecare asociat deține în proprietate o cotă de  1/2 din suprafața 

totală destinată realizării investiției. 

În prima fază, Județului Alba prin Consiliul județean s-a asociat cu  Municipiul Aiud prin 

Consiliul local, pentru elaborarea studiului de fezabilitate al acestei investiții, studiu care 

cuprinde soluția constructivă, descrierea din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, 

funcţional-arhitectural şi economic, a principalelor lucrări pentru investiţia de bază, corelată cu 

nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuşi. 

Construcția propusă, cu regim de înălțime S+P+E, reunește patru funcțiuni de bază, 

specifice obiectivului cultural propus: 

- sală de spectacole/cinematograf  

- sală multifuncțională 

- bibliotecă publică 

- expoziție - spații de expunere 

Funcțiunea dominantă volumetric, în jurul căreia se distribuie celelalte funcțiuni, este 

reprezentată de sala de spectacole/cinematograf, pentru 206 spectatori, cu acces din foyer-ul 

central în care se propune și realizarea unei zone pentru informare turistică. Sala 

multifuncțională, ca o extensie a sălii principale, este situată la etaj și propune diverse activități 

de studiu, cercuri de arte, etc. La parter, sub gradenele sălii de spectacole se propune realizarea 

spațiilor administrative necesare. În subsidiar s-au propus, la parter, etaj și pe terasa circulabilă, 

zone de destindere de tip lounge cafe pentru vizitatori. 

La exterior s-a propus generarea unui spațiu public prin amenajarea unei zone de 

reprezentație-agora. Se propun spații verzi plantate. 

Clădirea va fi realizată pe o structură de rezistență din beton armat, alcătuită din pereți, 

stâlpi, grinzi și planșee realizate monolit. Fundarea se va realiza pe un radier general, așezat pe o 

pernă de balast compactat. Planșeul peste sala de spectacole va fi din sistem termoizolant cu folie 

HDPE sprijinit pe grinzi metalice. Zidăriile se vor executa din BCA. Închiderile exteriore se vor 

executa din zidărie BCA și pereți cortină, după caz. Acoperișul este de tip terasă, este împărțit în 

două zone: o zonă pe care se vor monta panouri fotovoltaice și o zonă de destindere pentru 

vizitatori. 

În etapa a II-a  părțile  doresc să se asocieze pentru realizarea Proiectului tehnic de 

execuție la obiectivul de investiții „Centrul multicultural Liviu Rebreanu Aiud”. Contractul de 



proiectare va cuprinde și asistența tehnică din partea proiectantului pe durata de execuție a 

lucrărilor. 

Valoarea estimată pentru contractul de servicii privind elaborarea Proiectului tehnic de 

execuție și asistența tehnică din partea proiectantului  este de 217.868,03 lei cu TVA inclus, 

conform Devizului general elaborat de proiectant, din care:  

- valoarea estimată pentru elaborarea Proiectului tehnic este de 159.995,50 lei 

- valoarea estimată pentru asistența tehnică din partea proiectantului este de 57.872,53 lei. 

Fiecare asociat va asigura jumătate din valoare, respectiv 108.934,015 lei, cu TVA inclus. 

Având în vedere prevederile art. 173 (7) lit. a) din din OUG 57 /2019 privind Codul 

administrativ, consiliul județean ,,hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu 

persoane juridice române ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea 

finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public 

judeţean”, propunem spre aprobarea Consiliului Județean Alba  Acordul de asociere încheiat 

între județul Alba prin Consiliul Județean Alba și municipiul Aiud prin Consiliul Local al 

municipiului Aiud pentru realizarea în comun a Proiectului tehnic de execuție al obiectivului de 

investiții: „Centrul multicultural Liviu Rebreanu Aiud” 

 Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) lit. b) și lit. d), art. 173 

alin. (7) lit. a, art. 182 alin.(1), alin. (4), art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, prin proiectul de hotărâre inițiat de președintele Consiliului 

Județean Alba se va aproba Acordul de asociere între județul Alba prin Consiliul Județean Alba 

și municipiul Aiud prin Consiliul Local al municipiului Aiud pentru realizarea în comun a 

Proiectului tehnic de execuție al obiectivului de investiții: „Centrul multicultural Liviu Rebreanu 

Aiud”. 

      

 DIRECTOR EXECUTIV,                                        ADMINISTRATOR PUBLIC,   

    Marian Florin AITAI                                                      Dan Mihai POPESCU 

 

 

 

 

 

      Întocmit  

   Şef serviciu, 

Cornelia FĂGĂDAR 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a imobilului,  

înscris în CF nr. 70588 Ponor cu nr. cad. 70588, aferent DJ 107I, situat administrativ  

în comuna Ponor, judeţul Alba - proprietate publică a UAT - Judeţul Alba 

 

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

 Luând în dezbatere: 

 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei 

cadastrale de dezmembrare a imobilului, înscris în CF nr. 70588Ponor cu nr. cad. 70588, aferent 

DJ 107I, situat administrativ în comuna Ponor, judeţul Alba - proprietate publică a UAT - 

Judeţul Alba; 

 - documentaţia tehnică cadastrală de dezmembrare a imobilului având numărul 

cadastral 70558 în imobilele: 

 1) 72188 situat în judeţul Alba, UAT Ponor, având suprafaţa măsurată de 30082 mp.; 

 2) 72189 situat în judeţul Alba, UAT Ponor, având suprafaţa măsurată de 51 mp.;  

 3) 72190 situat în judeţul Alba, UAT Ponor, având suprafaţa măsurată de 60531 mp. 

 Documentaţia este realizată de S.C. Mercury Geosystems SRL, prin expert. topo. 

Răşinariu Avram-Florin (aprobată prin referatul de admitere nr. 14704/13.05.2021 al Oficiului 

de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba prin Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 

Aiud), înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 11472 din 24 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. 70558 Ponor, cu nr. cad. 

70558, aferent DJ 107I, în suprafaţă totală de 90664 mp., în trei loturi după cum urmează: 

- Lotul nr. 1 compus din „drum” în suprafaţă de 30082 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. 72188 Ponor, cu nr. cad. nou 72188, atribuit de către Oficiului de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară Alba; 

- Lotul nr. 2 compus din teren - „ape curgătoare” în suprafaţă de 51 mp., se află în 



proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia 

Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă Mureş, conform H.G. nr. 

1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107I, imobilul rezultat va fi înscris în CF 

nou nr. 72189 Ponor, cu nr. cad. nou 72189, atribuit de către Oficiului de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară Alba. Construcția C1 - pod la km 40+030, având suprafața construită de 51 mp va fi 

înscrisă în CF nou nr. 72189, cu nr. cad. nou 72189, având ca proprietar UAT - Județul ALBA, 

ca bun aparţinând domeniului public al judeţului; 

- Lotul nr. 3 compus din „drum” în suprafaţă de 60531 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. 72190 Ponor, cu nr. cad. nou 72190, 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. 54 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 Aiud, înscrierea 

operaţiunii de dezmembrare în cele 3 loturi şi înscrierea corespunzătoare în cartea funciară a 

dreptului de proprietate în favoarea Judeţului Alba - Domeniul public. 

Art. 5. Se solicită Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba / Biroului de 

Cadastru şi Publicitate Imobiliară Aiud, 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.          

                                                  Avizat pentru legalitate 

          PREŞEDINTE,                               SECRETAR GENERAL 

                              Ion DUMITREL                                   Vasile BUMBU 

 

 

Înregistrat cu nr. 126 

Alba Iulia, 15 iunie 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. 13161/15 iunie 2021 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a 

imobilului, înscris în CF nr. 70588 Ponor cu nr. cad. 70588, aferent DJ 107I, situat 

administrativ în comuna Ponor, judeţul Alba - proprietate publică a UAT - Judeţul 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 70558 în imobilele: 

 1) 72188 situat în judeţul Alba, UAT Ponor, având suprafaţa măsurată de 30082 mp.; 

 2) 72189 situat în judeţul Alba, UAT Ponor, având suprafaţa măsurată de 51 mp.;  

 3) 72190 situat în judeţul Alba, UAT Ponor, având suprafaţa măsurată de 60531 mp. 

 

II. Descrierea situaţiei actuale 
Imobilul având categoria de folosinţă drum este înscris în cartea funciară şi anume CF 

70558, urmând a fi efectuată dezmembrarea în trei parcele cu alocarea a trei numere cadastrale 

reprezentate prin CF 72188, CF 72189 şi 72190. Imobilul este situat administrativ în comuna 

Ponor, parte din DJ 107I, 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. 54. 

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 reglementării situaţiei juridice a terenului de 

sub pod care se află în proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor 

prin Administraţia Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă 

MUREŞ, conform H.G. nr. 1705/2006, documentație depusă și înregistrată la Consiliul Județean 

Alba cu nr. 11472/24 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 

Domnul expert topo. Răşinariu Avram-Florin, a întocmit documentaţia tehnică cadastrală 

de dezmembrare a terenului, aflat în comuna Ponor, parte din DJ 107I, documentație depusă și 

înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 11472/24 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 trei parcele în cartea funciară prin CF 72188 CF 72189 şi CF 72190 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. 126 din 15 iunie 2021. 

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

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

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

nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

 PREŞEDINTE, 

ION DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA             APROB 

JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 

SECRETAR GENERAL 

Nr. 13162/15 iunie 2021 

 

 

 

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,  

înscris în CF nr. 70588 Ponor cu nr. cad. 70588, aferent DJ 107I, situat administrativ  

în comuna Ponor, judeţul Alba - proprietate publică a UAT - Judeţul Alba 

 

 

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

până în data de 17 iunie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 

estimată a avea loc în data de 24 iunie 2021. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 126 din 15 iunie 2021 şi are ataşate 

următoarele documente: 

 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei 

cadastrale de dezmembrare a imobilului, înscris în CF nr. 70588, cu nr. cad. 70588, aferent DJ 

107I, situat administrativ în comuna Ponor, judeţul Alba - proprietate publică a UAT - Judeţul 

Alba; 

 - documentaţia tehnică cadastrală de dezmembrare a imobilului având numărul 

cadastral 70558 în imobilele: 

 1) 72188 situat în judeţul Alba, UAT Ponor, având suprafaţa măsurată de 30082 mp.; 

 2) 72189 situat în judeţul Alba, UAT Ponor, având suprafaţa măsurată de 51 mp.;  

 3) 72190 situat în judeţul Alba, UAT Ponor, având suprafaţa măsurată de 60531 mp. 

 Documentaţia este realizată de S.C. Mercury Geosystems srl, prin expert. topo. Răşinariu 

Avram-Florin (aprobată prin referatul de admitere nr. 14704/13.05.2021 al Oficiului de 

Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba prin Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Aiud), 

înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 11472 din 24 mai 2021. 

 

Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

 SECRETAR GENERAL 

Vasile BUMBU 
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JUDEȚUL ALBA 
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DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

Nr. 13170/15 iunie 2021 

 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a 

imobilului, înscris în CF nr. 70588 Ponor cu nr. cad. 70588, aferent DJ 107I, situat 

administrativ în comuna Ponor, judeţul Alba - proprietate publică a UAT - Judeţul 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 comuna Ponor, tronson al DJ 107I, având categoria de folosinţă drum 

judeţean este identificat prin CF 70558 şi a fost cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin 

domeniului public al Judeţului Alba, la poziţia cu nr. crt. 54.  

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 70558 în suprafaţă de 

90664 mp, având categoria de folosinţă drum judeţean, vor rezulta trei loturi după cum urmează: 

- Lotul nr. 1 compus din "drum" în suprafaţă de 30082 mp., având ca proprietar Judeţul 

Alba - Domeniul public, în cotă de 1/1 părţi, imobil rezultat care va fi înscris în CF nou nr. 

72188, cu nr. cad. nou 72188, atribuit de către Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 

Alba; 

- Lotul nr. 2 compus din teren - "ape curgătoare" în suprafaţă de 51 mp., se află în 

proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia 

Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G. 

nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107I, imobilul rezultat va fi înscris în 

CF nou nr. 72189, cu nr. cad. nou 72189, atribuit de către Oficiului de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară Alba. Construcția C1 - pod la km 40+030, având suprafața construită de 51 mp va fi 

înscrisă în CF nou nr. 72189, cu nr. cad. nou 72189, având ca proprietar UAT - Județul ALBA, 

ca bun aparţinând domeniului public al judeţului; 

- Lotul nr. 3 compus din "drum" în suprafaţă de 60531 mp., având ca proprietar Judeţul 

Alba - Domeniul public, în cotă de 1/1 părţi, imobil rezultat care va fi înscris în CF nou nr. 

72190, cu nr. cad. nou 72190, 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. 11472 din 24 mai 2021. 

 Menţionăm faptul că proprietarul tabular asupra terenului în cauză având categoria de 

folosinţă drum judeţean şi care urmează a fi dezmembrat este Domeniul public al judeţului Alba. 

Dezmembrarea imobilului tronson din drumul judeţean 107I în trei parcele este necesară în 



scopul în scopul reglementării situaţiei juridice a terenului de sub pod care se află în proprietatea 

Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia Naţională Apele 

Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G. nr. 1705/2006, 

documentație depusă și înregistrată la Consiliul Județean Alba cu nr. 11472/24 mai 2021. 

 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 Aiud, dezmembrarea 

parcelei identificate prin CF 70558 rezultând cele trei parcele cu nr. cadastrale nou alocate şi 

materializate în CF 72188, CF 72189 şi CF 72190 - 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 Aiud, în vederea dezmembrării imobilului tronson drum 

judeţean 107I în trei parcele, cu notarea proprietăţii asupra acestora. 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Ioan BODEA 

 

 

 

Şef serviciu, 

Paul Silviu TODORAN 

 

   

 

Întocmit, Florin GHILEA 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a imobilului,  

înscris în CF nr. 71014 Mogoş, cu nr. cad. 71014, aferent DJ 107I, situat administrativ  

în comuna Mogoş, judeţul Alba - proprietate publică a UAT - Judeţul Alba 

 

 

 

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

 Luând în dezbatere: 

 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei 

cadastrale de dezmembrare a imobilului, înscris în CF nr. 71014 Mogoş, cu nr. cad. 71014, 

aferent DJ 107I, situat administrativ în comuna Mogoş, judeţul Alba - proprietate publică a UAT 

- Judeţul Alba; 

 - documentaţia tehnică cadastrală de dezmembrare a imobilului având numărul 

cadastral 71014 în imobilele: 

 1) 73474 situat în judeţul Alba, UAT Mogoş, având suprafaţa măsurată de 44410 mp.; 

 2) 73475 situat în judeţul Alba, UAT Mogoş, având suprafaţa măsurată de 272 mp.;  

 3) 73476 situat în judeţul Alba, UAT Mogoş, având suprafaţa măsurată de 114248 mp; 

 4) 73477 situat în judeţul Alba, UAT Mogoş, având suprafaţa măsurată de 50 mp; 

 5) 73478 situat în judeţul Alba, UAT Mogoş, având suprafaţa măsurată de 15040 mp. 

 Documentaţia este realizată de S.C. Mercury Geosystems SRLl, prin expert. topo. 

Răşinariu Avram-Florin (aprobată prin referatul de admitere nr. 8515/13.05.2021 al Oficiului de 

Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba prin Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 

Câmpeni), înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 11472 din 24 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. 71014 Mogoş, cu nr. cad. 

71014, aferent DJ 107I, în suprafaţă totală de 174020 mp., în cinci loturi după cum urmează: 



- Lotul nr. 1 compus din „drum” în suprafaţă de 44410 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. 73474 Mogoş, cu nr. cad. nou 73474, atribuit de către Oficiului de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară Alba; 

- Lotul nr. 2 compus din teren - „ape curgătoare” în suprafaţă de 272 mp., se află în 

proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia 

Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă Mureş, conform H.G. nr. 

1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107I, imobilul rezultat va fi înscris în CF 

nou nr. 73475 Mogoş, cu nr. cad. nou 73475, atribuit de către Oficiului de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară Alba. Construcția C1 - pod la km 57+420, având suprafața construită de 272 mp va fi 

înscrisă în CF nou nr. 73475 Mogoş, cu nr. cad. nou 73475, având ca proprietar UAT - Județul 

ALBA, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului; 

- Lotul nr. 3 compus din „drum” în suprafaţă de 114248 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. 73476 Mogoş, cu nr. cad. nou 73476, atribuit de către Oficiului de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară Alba; 

- Lotul nr. 4 compus din teren - „ape curgătoare” în suprafaţă de 50 mp., se află în 

proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia 

Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G. 

nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107I, imobilul rezultat va fi înscris în 

CF nou nr. 73477 Mogoş, cu nr. cad. nou 73477, atribuit de către Oficiului de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară Alba. Construcția C1 - pod la km 44+878, având suprafața construită de 

50 mp va fi înscrisă în CF nou nr. 73477 Mogoş, cu nr. cad. nou 73477, având ca proprietar UAT 

- Județul ALBA, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului; 

- Lotul nr. 5 compus din „drum” în suprafaţă de 15040 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. 73478 Mogoş, cu nr. cad. nou 73478, 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. 54 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 Câmpeni, înscrierea 

operaţiunii de dezmembrare în cele 5 loturi şi înscrierea corespunzătoare în cartea funciară a 

dreptului de proprietate în favoarea Judeţului Alba - Domeniul public. 

Art. 5. Se solicită Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba / Biroului de 

Cadastru şi Publicitate Imobiliară Câmpeni, 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.        

   

                                                  Avizat pentru legalitate 

          PREŞEDINTE,                               SECRETAR GENERAL 

                              Ion DUMITREL                                   Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 127 

Alba Iulia, 15 iunie 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. 13164/15 iunie 2021 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a 

imobilului, înscris în CF nr. 71014 Mogoş, cu nr. cad. 71014, aferent DJ 107I, situat 

administrativ în comuna Mogoş, judeţul Alba - proprietate publică a UAT - Judeţul 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 71014 în imobilele: 

 1) 73474 situat în judeţul Alba, UAT Mogoş, având suprafaţa măsurată de 44410 mp.; 

 2) 73475 situat în judeţul Alba, UAT Mogoş, având suprafaţa măsurată de 272 mp.;  

 3) 73476 situat în judeţul Alba, UAT Mogoş, având suprafaţa măsurată de 114248 mp; 

 4) 73477 situat în judeţul Alba, UAT Mogoş, având suprafaţa măsurată de 50 mp; 

 5) 73478 situat în judeţul Alba, UAT Mogoş, având suprafaţa măsurată de 15040 mp. 

 

II. Descrierea situaţiei actuale 
Imobilul având categoria de folosinţă drum este înscris în cartea funciară şi anume CF 

71014, urmând a fi efectuată dezmembrarea în cinci parcele cu alocarea a cinci numere 

cadastrale reprezentate prin CF 73474, CF 73475 CF 73476, CF 73477 şi CF 73478. Imobilul 

este situat administrativ în comuna Ponor, parte din DJ 107I, 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. 54. 

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 reglementării situaţiei juridice a terenului de 

sub pod care se află în proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor 

prin Administraţia Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă 

MUREŞ, conform H.G. nr. 1705/2006, documentație depusă și înregistrată la Consiliul Județean 

Alba cu nr. 11472/24 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 

Domnul expert topo. Răşinariu Avram-Florin, a întocmit documentaţia tehnică cadastrală 

de dezmembrare a terenului, aflat în comuna Mogoş, parte din DJ 107I, documentație depusă și 

înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 11472/24 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 cinci parcele în cartea funciară prin CF 73474, CF 73475 CF 73476, CF 73477 şi 

CF 73478, 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. 127 din 15 iunie 2021. 

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

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

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

nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

 PREŞEDINTE, 

ION DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA             APROB 

JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 

SECRETAR GENERAL 

Nr. 13165/15 iunie 2021 

 

 

 

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,  

înscris în CF nr. 71014 Mogoş, cu nr. cad. 71014, aferent DJ 107I, situat administrativ  

în comuna Mogoş, judeţul Alba - proprietate publică a UAT - Judeţul Alba 

 

 

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

până în data de 17 iunie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 

estimată a avea loc în data de 24 iunie 2021. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 127 din 15 iunie 2021 şi are ataşate 

următoarele documente: 

 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei 

cadastrale de dezmembrare a imobilului, înscris în CF nr. 71014 Mogoş, cu nr. cad. 71014, 

aferent DJ 107I, situat administrativ în comuna Mogoş, judeţul Alba - proprietate publică a UAT 

- Judeţul Alba; 

 - documentaţia tehnică cadastrală de dezmembrare a imobilului având numărul 

cadastral 71014 în imobilele: 

 1) 73474 situat în judeţul Alba, UAT Mogoş, având suprafaţa măsurată de 44410 mp.; 

 2) 73475 situat în judeţul Alba, UAT Mogoş, având suprafaţa măsurată de 272 mp.;  

 3) 73476 situat în judeţul Alba, UAT Mogoş, având suprafaţa măsurată de 114248 mp; 

 4) 73477 situat în judeţul Alba, UAT Mogoş, având suprafaţa măsurată de 50 mp; 

 5) 73478 situat în judeţul Alba, UAT Mogoş, având suprafaţa măsurată de 15040 mp. 

 Documentaţia este realizată de S.C. Mercury Geosystems srl, prin expert. topo. Răşinariu 

Avram-Florin (aprobată prin referatul de admitere nr. 8515/13.05.2021 al Oficiului de Cadastru 

şi Publicitate Imobiliară Alba prin Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Câmpeni), 

înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 11472 din 24 mai 2021. 

 

Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

 SECRETAR GENERAL 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

Nr. 13171/15 iunie 2021 

 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a 

imobilului, înscris în CF nr. 71014 Mogoş, cu nr. cad. 71014, aferent DJ 107I, situat 

administrativ în comuna Mogoş, judeţul Alba - proprietate publică a UAT - Judeţul 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 comuna Mogoş, tronson al DJ 107I, având categoria de folosinţă drum 

judeţean este identificat prin CF 71014 şi a fost cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin 

domeniului public al Judeţului Alba, la poziţia cu nr. crt. 54.  

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 71014 în suprafaţă de 

174020 mp, având categoria de folosinţă drum judeţean, vor rezulta cinci loturi după cum 

urmează: 

- Lotul nr. 1 compus din "drum" în suprafaţă de 44410 mp., având ca proprietar Judeţul 

Alba - Domeniul public, în cotă de 1/1 părţi, imobil rezultat care va fi înscris în CF nou nr. 

73474, cu nr. cad. nou 73474, atribuit de către Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 

Alba; 

- Lotul nr. 2 compus din teren - "ape curgătoare" în suprafaţă de 272 mp., se află în 

proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia 

Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G. 

nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107I, imobilul rezultat va fi înscris în 

CF nou nr. 73475, cu nr. cad. nou 73475, atribuit de către Oficiului de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară Alba. Construcția C1 - pod la km 57+420, având suprafața construită de 272 mp va fi 

înscrisă în CF nou nr. 73475, cu nr. cad. nou 73475, având ca proprietar UAT - Județul ALBA, 

ca bun aparţinând domeniului public al judeţului; 

- Lotul nr. 3 compus din "drum" în suprafaţă de 114248 mp., având ca proprietar Judeţul 

Alba - Domeniul public, în cotă de 1/1 părţi, imobil rezultat care va fi înscris în CF nou nr. 

73476, cu nr. cad. nou 73476, atribuit de către Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 

Alba; 

- Lotul nr. 4 compus din teren - "ape curgătoare" în suprafaţă de 50 mp., se află în 

proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia 

Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G. 

nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107I, imobilul rezultat va fi înscris în 

CF nou nr. 73477, cu nr. cad. nou 73477, atribuit de către Oficiului de Cadastru şi Publicitate 



Imobiliară Alba. Construcția C1 - pod la km 44+878, având suprafața construită de 50 mp va fi 

înscrisă în CF nou nr. 73477, cu nr. cad. nou 73477, având ca proprietar UAT - Județul ALBA, 

ca bun aparţinând domeniului public al judeţului; 

- Lotul nr. 5 compus din "drum" în suprafaţă de 15040 mp., având ca proprietar Judeţul 

Alba - Domeniul public, în cotă de 1/1 părţi, imobil rezultat care va fi înscris în CF nou nr. 

73478, cu nr. cad. nou 73478, 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. 11472 din 24 mai 2021. 

 Menţionăm faptul că proprietarul tabular asupra terenului în cauză având categoria de 

folosinţă drum judeţean şi care urmează a fi dezmembrat este Domeniul public al judeţului Alba. 

Dezmembrarea imobilului tronson din drumul judeţean 107I în cinci parcele este necesară în 

scopul reglementării situaţiei juridice a terenului de sub pod care se află în proprietatea Statului 

Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia Naţională Apele 

Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G. nr. 1705/2006, 

documentație depusă și înregistrată la Consiliul Județean Alba cu nr. 11472/24 mai 2021. 

 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 Câmpeni, 

dezmembrarea parcelei identificate prin CF 71014 rezultând cele cinci parcele cu nr. cadastrale 

nou alocate şi materializate în CF 73474, CF 73475 CF 73476, CF 73477 şi CF 73478 - 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 Câmpeni, în vederea dezmembrării imobilului tronson drum 

judeţean 107I în cinci parcele, cu notarea proprietăţii asupra acestora. 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Ioan BODEA 

 

 

 

Şef serviciu, 

Paul Silviu TODORAN 

 

   

 

Întocmit, Florin GHILEA 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a imobilului, înscris 

 în CF nr. 71347 Bucium, cu nr. cad. 71347, aferent DJ 107I, situat administrativ  

în comuna Bucium, judeţul Alba - proprietate publică a UAT - Judeţul Alba 

 

 

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

 Luând în dezbatere: 

 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei 

cadastrale de dezmembrare a imobilului, înscris în CF nr. 71347 Bucium, cu nr. cad. 71347, 

aferent DJ 107I, situat administrativ în comuna Bucium, judeţul Alba - proprietate publică a 

UAT - Judeţul Alba; 

 - documentaţia tehnică cadastrală de dezmembrare a imobilului având numărul 

cadastral 71347 în imobilele: 

 1) 72803 situat în judeţul Alba, UAT Bucium, având suprafaţa măsurată de 2648 mp.; 

 2) 72804 situat în judeţul Alba, UAT Bucium, având suprafaţa măsurată de 249 mp.;  

 3) 72805 situat în judeţul Alba, UAT Bucium, având suprafaţa măsurată de 20142 mp; 

 4) 72806 situat în judeţul Alba, UAT Bucium, având suprafaţa măsurată de 226 mp; 

 5) 72807 situat în judeţul Alba, UAT Bucium, având suprafaţa măsurată de 6525 mp; 

 6) 72808 situat în judeţul Alba, UAT Bucium, având suprafaţa măsurată de 110 mp; 

 7) 72809 situat în judeţul Alba, UAT Bucium, având suprafaţa măsurată de 23880 mp; 

 8) 72810 situat în judeţul Alba, UAT Bucium, având suprafaţa măsurată de 110 mp; 

 9) 72811 situat în judeţul Alba, UAT Bucium, având suprafaţa măsurată de 45114 mp; 

 10) 72812 situat în judeţul Alba, UAT Bucium, având suprafaţa măsurată de 111 mp; 

 11) 72813 situat în judeţul Alba, UAT Bucium, având suprafaţa măsurată de 7429 mp; 

 12) 72814 situat în judeţul Alba, UAT Bucium, având suprafaţa măsurată de 89 mp; 

 13) 72815 situat în judeţul Alba, UAT Bucium, având suprafaţa măsurată de 44760 mp; 

 14) 72816 situat în judeţul Alba, UAT Bucium, având suprafaţa măsurată de 264 mp; 

 15) 72817 situat în judeţul Alba, UAT Bucium, având suprafaţa măsurată de 17980 mp. 

 Documentaţia este realizată de S.C. Mercury Geosystems SRL, prin expert. topo. 

Răşinariu Avram-Florin (aprobată prin referatul de admitere nr. 8620/14.05.2021 al Oficiului de 

Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba prin Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 

Câmpeni), înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 11472 din 24 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. 71347 Bucium, cu nr. cad. 

71347, aferent DJ 107I, în suprafaţă totală de 169638 mp., în cincisprezece loturi după cum 

urmează: 

- Lotul nr. 1 compus din „drum” în suprafaţă de 2648 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. 72803 Bucium, cu nr. cad. nou 72803, atribuit de către Oficiului de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară Alba; 

- Lotul nr. 2 compus din teren - „ape curgătoare” în suprafaţă de 249 mp., se află în 

proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia 

Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă Mureş, conform H.G. nr. 

1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107I, imobilul rezultat va fi înscris în CF 

nou nr. 72804 Bucium, cu nr. cad. nou 72804, atribuit de către Oficiului de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară Alba. Construcția C1 - pod la km 78+155, având suprafața construită de 

236 mp va fi înscrisă în CF nou nr. 72804, cu nr. cad. nou 72804, având ca proprietar UAT - 

Județul ALBA, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului; 

- Lotul nr. 3 compus din „drum” în suprafaţă de 20142 mp., având ca proprietar Judeţul 

Alba - Domeniul public, în cotă de 1/1 părţi, imobil rezultat care va fi înscris în CF nou nr. 

72805 Bucium, cu nr. cad. nou 72805, atribuit de către Oficiului de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară Alba; 

- Lotul nr. 4 compus din teren - „ape curgătoare” în suprafaţă de 226 mp., se află în 

proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia 

Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă Mureş, conform H.G. nr. 

1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107I, imobilul rezultat va fi înscris în CF 

nou nr. 72806 Bucium, cu nr. cad. nou 72806, atribuit de către Oficiului de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară Alba. Construcția C1 - pod la km 76+145, având suprafața construită de 

224 mp va fi înscrisă în CF nou nr. 72806 Bucium, cu nr. cad. nou 72806, având ca proprietar 

UAT - Județul ALBA, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului; 

- Lotul nr. 5 compus din „drum” în suprafaţă de 6525 mp., având ca proprietar Judeţul 

Alba - Domeniul public, în cotă de 1/1 părţi, imobil rezultat care va fi înscris în CF nou nr. 

72807 Bucium, cu nr. cad. nou 72807, atribuit de către Oficiului de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară Alba; 

- Lotul nr. 6 compus din teren - „ape curgătoare” în suprafaţă de 110 mp., se află în 

proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia 

Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă Mureş, conform H.G. nr. 

1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107I, imobilul rezultat va fi înscris în CF 

nou nr. 72808 Bucium, cu nr. cad. nou 72808, atribuit de către Oficiului de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară Alba. Construcția C1 - pod la km 75+500, având suprafața construită de 

110 mp va fi înscrisă în CF nou nr. 72808, cu nr. cad. nou 72808, având ca proprietar UAT - 

Județul ALBA, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului; 

- Lotul nr. 7 compus din „drum” în suprafaţă de 23880 mp., având ca proprietar Judeţul 

Alba - Domeniul public, în cotă de 1/1 părţi, imobil rezultat care va fi înscris în CF nou nr. 

72809 Bucium, cu nr. cad. nou 72809, atribuit de către Oficiului de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară Alba; 

- Lotul nr. 8 compus din teren - „ape curgătoare” în suprafaţă de 110 mp., se află în 

proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia 

Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă Mureş, conform H.G. nr. 

1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107I, imobilul rezultat va fi înscris în CF 

nou nr. 72810 Bucium, cu nr. cad. nou 72810, atribuit de către Oficiului de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară Alba. Construcția C1 - pod la km 73+065, având suprafața construită de 

110 mp va fi înscrisă în CF nou nr. 72810 Bucium, cu nr. cad. nou 72810, având ca proprietar 

UAT - Județul ALBA, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului; 



- Lotul nr. 9 compus din „drum” în suprafaţă de 45114 mp., având ca proprietar Judeţul 

Alba - Domeniul public, în cotă de 1/1 părţi, imobil rezultat care va fi înscris în CF nou nr. 

72811 Bucium, cu nr. cad. nou 72811, atribuit de către Oficiului de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară Alba; 

- Lotul nr. 10 compus din teren - „ape curgătoare” în suprafaţă de 111 mp., se află în 

proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia 

Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă Mureş, conform H.G. nr. 

1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107I, imobilul rezultat va fi înscris în CF 

nou nr. 72812 Bucium, cu nr. cad. nou 72812, atribuit de către Oficiului de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară Alba. Construcția C1 - pod la km 68+440, având suprafața construită de 

111 mp va fi înscrisă în CF nou nr. 72812, cu nr. cad. nou 72812, având ca proprietar UAT - 

Județul ALBA, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului; 

- Lotul nr. 11 compus din „drum” în suprafaţă de 7429 mp., având ca proprietar Judeţul 

Alba - Domeniul public, în cotă de 1/1 părţi, imobil rezultat care va fi înscris în CF nou nr. 

72813 Bucium, cu nr. cad. nou 72813, atribuit de către Oficiului de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară Alba; 

- Lotul nr. 12 compus din teren - „ape curgătoare” în suprafaţă de 111 mp., se află în 

proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia 

Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă Mureş, conform H.G. nr. 

1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107I, imobilul rezultat va fi înscris în CF 

nou nr. 72814 Bucium, cu nr. cad. nou 72814, atribuit de către Oficiului de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară Alba. Construcția C1 - pod la km 68+440, având suprafața construită de 

111 mp va fi înscrisă în CF nou nr. 72814 Bucium, cu nr. cad. nou 72814, având ca proprietar 

UAT - Județul ALBA, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului; 

- Lotul nr. 13 compus din „drum” în suprafaţă de 44760 mp., având ca proprietar Judeţul 

Alba - Domeniul public, în cotă de 1/1 părţi, imobil rezultat care va fi înscris în CF nou nr. 

72815 Bucium, cu nr. cad. nou 72815, atribuit de către Oficiului de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară Alba; 

- Lotul nr. 14 compus din teren - „ape curgătoare” în suprafaţă de 264 mp., se află în 

proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia 

Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă Mureş, conform H.G. nr. 

1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107I, imobilul rezultat va fi înscris în CF 

nou nr. 72816 Bucium, cu nr. cad. nou 72816, atribuit de către Oficiului de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară Alba. Construcția C1 - pod la km 63+140, având suprafața construită de 

257 mp va fi înscrisă în CF nou nr. 72816 Bucium, cu nr. cad. nou 72816, având ca proprietar 

UAT - Județul ALBA, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului; 

- Lotul nr. 15 compus din „drum” în suprafaţă de 17980 mp., având ca proprietar Judeţul 

Alba - Domeniul public, în cotă de 1/1 părţi, imobil rezultat care va fi înscris în CF nou nr. 

72817, cu nr. cad. nou 72817, 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. 54 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 Câmpeni, înscrierea 

operaţiunii de dezmembrare în cele 15 loturi şi înscrierea corespunzătoare în cartea funciară a 

dreptului de proprietate în favoarea Judeţului Alba - Domeniul public. 

Art. 5. Se solicită Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba / Biroului de 

Cadastru şi Publicitate Imobiliară Câmpeni, 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.        

   

                                                  Avizat pentru legalitate 

          PREŞEDINTE,                               SECRETAR GENERAL 

                              Ion DUMITREL                                   Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 128 

Alba Iulia, 15 iunie 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. 13166/15 iunie 2021 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a 

imobilului, înscris în CF nr. 71347 Bucium, cu nr. cad. 71347, aferent DJ 107I, situat 

administrativ în comuna Bucium, judeţul Alba - proprietate publică a UAT - Judeţul 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 71347 în imobilele: 

 1) 72803 situat în judeţul Alba, UAT Bucium, având suprafaţa măsurată de 2648 mp.; 

 2) 72804 situat în judeţul Alba, UAT Bucium, având suprafaţa măsurată de 249 mp.;  

 3) 72805 situat în judeţul Alba, UAT Bucium, având suprafaţa măsurată de 20142 mp; 

 4) 72806 situat în judeţul Alba, UAT Bucium, având suprafaţa măsurată de 226 mp; 

 5) 72807 situat în judeţul Alba, UAT Bucium, având suprafaţa măsurată de 6525 mp; 

 6) 72808 situat în judeţul Alba, UAT Bucium, având suprafaţa măsurată de 110 mp; 

 7) 72809 situat în judeţul Alba, UAT Bucium, având suprafaţa măsurată de 23880 mp; 

 8) 72810 situat în judeţul Alba, UAT Bucium, având suprafaţa măsurată de 110 mp; 

 9) 72811 situat în judeţul Alba, UAT Bucium, având suprafaţa măsurată de 45114 mp; 

 10) 72812 situat în judeţul Alba, UAT Bucium, având suprafaţa măsurată de 111 mp; 

 11) 72813 situat în judeţul Alba, UAT Bucium, având suprafaţa măsurată de 7429 mp; 

 12) 72814 situat în judeţul Alba, UAT Bucium, având suprafaţa măsurată de 89 mp; 

 13) 72815 situat în judeţul Alba, UAT Bucium, având suprafaţa măsurată de 44760 mp; 

 14) 72816 situat în judeţul Alba, UAT Bucium, având suprafaţa măsurată de 264 mp; 

 15) 72817 situat în judeţul Alba, UAT Bucium, având suprafaţa măsurată de 17980 mp. 

 

II. Descrierea situaţiei actuale 
Imobilul având categoria de folosinţă drum este înscris în cartea funciară şi anume CF 

71347, urmând a fi efectuată dezmembrarea în cinci parcele cu alocarea a cincisprezece numere 

cadastrale reprezentate prin CF 72803, CF 72804; CF,72805, CF 72806, CF 72807, CF 72808, 

CF 72809, CF 72810, CF 72811, CF 72812, CF 72813, CF 72814, CF 72815, CF 72816 şi CF 

72817. Imobilul este situat administrativ în comuna Bucium, parte din DJ 107I, 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. 54. 

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 reglementării situaţiei juridice a terenului de 

sub pod care se află în proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor 

prin Administraţia Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă 

MUREŞ, conform H.G. nr. 1705/2006, documentație depusă și înregistrată la Consiliul Județean 

Alba cu nr. 11472/24 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 

Domnul expert topo. Răşinariu Avram-Florin, a întocmit documentaţia tehnică cadastrală 

de dezmembrare a terenului, aflat în comuna Bucium, parte din DJ 107I, documentație depusă și 

înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 11472/24 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 cincisprezece parcele în cartea funciară prin CF 72803, CF 72804; CF,72805, CF 

72806, CF 72807, CF 72808, CF 72809, CF 72810, CF 72811, CF 72812, CF 72813, CF 72814, 

CF 72815, CF 72816 şi CF 72817, 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. 128 din 15 iunie 2021. 

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

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



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

nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

 PREŞEDINTE, 

ION DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA             APROB 

JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 

SECRETAR GENERAL 

Nr. 13167/15 iunie 2021 

 

 

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, înscris 

 în CF nr. 71347 Bucium, cu nr. cad. 71347, aferent DJ 107I, situat administrativ  

în comuna Bucium, judeţul Alba - proprietate publică a UAT - Judeţul Alba 

 

 

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

până în data de .. iunie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 

estimată a avea loc în data de 24 iunie 2021. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 128 din 15 iunie 2021 şi are ataşate 

următoarele documente: 

 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei 

cadastrale de dezmembrare a imobilului, înscris în CF nr. 71347, cu nr. cad. 71347, aferent DJ 

107I, situat administrativ în comuna Bucium, judeţul Alba - proprietate publică a Judeţului Alba; 

 - documentaţia tehnică cadastrală de dezmembrare a imobilului având numărul 

cadastral 71347 în imobilele: 

 1) 72803 situat în judeţul Alba, UAT Bucium, având suprafaţa măsurată de 2648 mp.; 

 2) 72804 situat în judeţul Alba, UAT Bucium, având suprafaţa măsurată de 249 mp.;  

 3) 72805 situat în judeţul Alba, UAT Bucium, având suprafaţa măsurată de 20142 mp; 

 4) 72806 situat în judeţul Alba, UAT Bucium, având suprafaţa măsurată de 226 mp; 

 5) 72807 situat în judeţul Alba, UAT Bucium, având suprafaţa măsurată de 6525 mp; 

 6) 72808 situat în judeţul Alba, UAT Bucium, având suprafaţa măsurată de 110 mp; 

 7) 72809 situat în judeţul Alba, UAT Bucium, având suprafaţa măsurată de 23880 mp; 

 8) 72810 situat în judeţul Alba, UAT Bucium, având suprafaţa măsurată de 110 mp; 

 9) 72811 situat în judeţul Alba, UAT Bucium, având suprafaţa măsurată de 45114 mp; 

 10) 72812 situat în judeţul Alba, UAT Bucium, având suprafaţa măsurată de 111 mp; 

 11) 72813 situat în judeţul Alba, UAT Bucium, având suprafaţa măsurată de 7429 mp; 

 12) 72814 situat în judeţul Alba, UAT Bucium, având suprafaţa măsurată de 89 mp; 

 13) 72815 situat în judeţul Alba, UAT Bucium, având suprafaţa măsurată de 44760 mp; 

 14) 72816 situat în judeţul Alba, UAT Bucium, având suprafaţa măsurată de 264 mp; 

 15) 72817 situat în judeţul Alba, UAT Bucium, având suprafaţa măsurată de 17980 mp. 

 Documentaţia este realizată de S.C. Mercury Geosystems srl, prin expert. topo. Răşinariu 

Avram-Florin (aprobată prin referatul de admitere nr. 8620/14.05.2021 al Oficiului de Cadastru 

şi Publicitate Imobiliară Alba prin Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Câmpeni), 

înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 11472 din 24 mai 2021. 

Cu deosebită consideraţiune, 

 

 SECRETAR GENERAL 

Vasile BUMBU 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

Nr. 13174/15 iunie 2021 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a 

imobilului, înscris în CF nr. 71347 Bucium, cu nr. cad. 71347, aferent DJ 107I, situat 

administrativ în comuna Bucium, judeţul Alba - proprietate publică a UAT - Judeţul 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 comuna Bucium, tronson al DJ 107I, având categoria de folosinţă drum 

judeţean este identificat prin CF 71347 şi a fost cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin 

domeniului public al Judeţului Alba, la poziţia cu nr. crt. 54.  

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 71347 în suprafaţă de 

169638 mp, având categoria de folosinţă drum judeţean, vor rezulta cincispezece loturi după 

cum urmează: 

- Lotul nr. 1 compus din "drum" în suprafaţă de 2648 mp., având ca proprietar Judeţul 

Alba - Domeniul public, în cotă de 1/1 părţi, imobil rezultat care va fi înscris în CF nou nr. 

72803, cu nr. cad. nou 72803, atribuit de către Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 

Alba; 

- Lotul nr. 2 compus din teren - "ape curgătoare" în suprafaţă de 249 mp., se află în 

proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia 

Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G. 

nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107I, imobilul rezultat va fi înscris în 

CF nou nr. 72804, cu nr. cad. nou 72804, atribuit de către Oficiului de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară Alba. Construcția C1 - pod la km 78+155, având suprafața construită de 236 mp va fi 

înscrisă în CF nou nr. 72804, cu nr. cad. nou 72804, având ca proprietar UAT - Județul ALBA, 

ca bun aparţinând domeniului public al judeţului; 

- Lotul nr. 3 compus din "drum" în suprafaţă de 20142 mp., având ca proprietar Judeţul 

Alba - Domeniul public, în cotă de 1/1 părţi, imobil rezultat care va fi înscris în CF nou nr. 

72805, cu nr. cad. nou 72805, atribuit de către Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 

Alba; 

- Lotul nr. 4 compus din teren - "ape curgătoare" în suprafaţă de 226 mp., se află în 

proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia 

Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G. 

nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107I, imobilul rezultat va fi înscris în 

CF nou nr. 72806, cu nr. cad. nou 72806, atribuit de către Oficiului de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară Alba. Construcția C1 - pod la km 76+145, având suprafața construită de 224 mp va fi 

înscrisă în CF nou nr. 72806, cu nr. cad. nou 72806, având ca proprietar UAT - Județul ALBA, 

ca bun aparţinând domeniului public al judeţului; 

- Lotul nr. 5 compus din "drum" în suprafaţă de 6525 mp., având ca proprietar Judeţul 



Alba - Domeniul public, în cotă de 1/1 părţi, imobil rezultat care va fi înscris în CF nou nr. 

72807, cu nr. cad. nou 72807, atribuit de către Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 

Alba; 

- Lotul nr. 6 compus din teren - "ape curgătoare" în suprafaţă de 110 mp., se află în 

proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia 

Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G. 

nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107I, imobilul rezultat va fi înscris în 

CF nou nr. 72808, cu nr. cad. nou 72808, atribuit de către Oficiului de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară Alba. Construcția C1 - pod la km 75+500, având suprafața construită de 110 mp va fi 

înscrisă în CF nou nr. 72808, cu nr. cad. nou 72808, având ca proprietar UAT - Județul ALBA, 

ca bun aparţinând domeniului public al judeţului; 

- Lotul nr. 7 compus din "drum" în suprafaţă de 23880 mp., având ca proprietar Judeţul 

Alba - Domeniul public, în cotă de 1/1 părţi, imobil rezultat care va fi înscris în CF nou nr. 

72809, cu nr. cad. nou 72809, atribuit de către Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 

Alba; 

- Lotul nr. 8 compus din teren - "ape curgătoare" în suprafaţă de 110 mp., se află în 

proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia 

Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G. 

nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107I, imobilul rezultat va fi înscris în 

CF nou nr. 72810, cu nr. cad. nou 72810, atribuit de către Oficiului de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară Alba. Construcția C1 - pod la km 73+065, având suprafața construită de 110 mp va fi 

înscrisă în CF nou nr. 72810, cu nr. cad. nou 72810, având ca proprietar UAT - Județul ALBA, 

ca bun aparţinând domeniului public al judeţului; 

- Lotul nr. 9 compus din "drum" în suprafaţă de 45114 mp., având ca proprietar Judeţul 

Alba - Domeniul public, în cotă de 1/1 părţi, imobil rezultat care va fi înscris în CF nou nr. 

72811, cu nr. cad. nou 72811, atribuit de către Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 

Alba; 

- Lotul nr. 10 compus din teren - "ape curgătoare" în suprafaţă de 111 mp., se află în 

proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia 

Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G. 

nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107I, imobilul rezultat va fi înscris în 

CF nou nr. 72812, cu nr. cad. nou 72812, atribuit de către Oficiului de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară Alba. Construcția C1 - pod la km 68+440, având suprafața construită de 111 mp va fi 

înscrisă în CF nou nr. 72812, cu nr. cad. nou 72812, având ca proprietar UAT - Județul ALBA, 

ca bun aparţinând domeniului public al judeţului; 

- Lotul nr. 11 compus din "drum" în suprafaţă de 7429 mp., având ca proprietar Judeţul 

Alba - Domeniul public, în cotă de 1/1 părţi, imobil rezultat care va fi înscris în CF nou nr. 

72813, cu nr. cad. nou 72813, atribuit de către Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 

Alba; 

- Lotul nr. 12 compus din teren - "ape curgătoare" în suprafaţă de 111 mp., se află în 

proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia 

Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G. 

nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107I, imobilul rezultat va fi înscris în 

CF nou nr. 72814, cu nr. cad. nou 72814, atribuit de către Oficiului de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară Alba. Construcția C1 - pod la km 68+440, având suprafața construită de 111 mp va fi 

înscrisă în CF nou nr. 72814, cu nr. cad. nou 72814, având ca proprietar UAT - Județul ALBA, 

ca bun aparţinând domeniului public al judeţului; 

- Lotul nr. 13 compus din "drum" în suprafaţă de 44760 mp., având ca proprietar Judeţul 

Alba - Domeniul public, în cotă de 1/1 părţi, imobil rezultat care va fi înscris în CF nou nr. 

72815, cu nr. cad. nou 72815, atribuit de către Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 

Alba; 

- Lotul nr. 14 compus din teren - "ape curgătoare" în suprafaţă de 264 mp., se află în 

proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia 

Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G. 

nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107I, imobilul rezultat va fi înscris în 

CF nou nr. 72816, cu nr. cad. nou 72816, atribuit de către Oficiului de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară Alba. Construcția C1 - pod la km 63+140, având suprafața construită de 257 mp va fi 

înscrisă în CF nou nr. 72816, cu nr. cad. nou 72816, având ca proprietar UAT - Județul ALBA, 



ca bun aparţinând domeniului public al judeţului; 

- Lotul nr. 15 compus din "drum" în suprafaţă de 17980 mp., având ca proprietar Judeţul 

Alba - Domeniul public, în cotă de 1/1 părţi, imobil rezultat care va fi înscris în CF nou nr. 

72817, cu nr. cad. nou 72817, 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. 11472 din 24 mai 2021. 

 Menţionăm faptul că proprietarul tabular asupra terenului în cauză având categoria de 

folosinţă drum judeţean şi care urmează a fi dezmembrat este Domeniul public al judeţului Alba. 

Dezmembrarea imobilului tronson din drumul judeţean 107I în cincisprezece parcele este 

necesară în scopul reglementării situaţiei juridice a terenului de sub pod care se află în 

proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia 

Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G. 

nr. 1705/2006, documentație depusă și înregistrată la Consiliul Județean Alba cu nr. 11472/24 

mai 2021. 

 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 Câmpeni, 

dezmembrarea parcelei identificate prin CF 71347 rezultând cele cincisprezece parcele cu nr. 

cadastrale nou alocate şi materializate în CF 72803, CF 72804; CF,72805, CF 72806, CF 72807, 

CF 72808, CF 72809, CF 72810, CF 72811, CF 72812, CF 72813, CF 72814, CF 72815, CF 

72816 şi CF 72817 - 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 Câmpeni, în vederea dezmembrării imobilului tronson drum 

judeţean 107I în cincisprezece parcele, cu notarea proprietăţii asupra acestora. 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN  

PREȘEDINTE 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcții şi a 

Regulamentului de organizare şi funcţionare  

ale Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinarăˮ în luna iunie 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 

Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba; 

- solicitarea nr. 3855 din 27 mai 2021 a Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, 

înregistrată cu nr. 11813 din 27 mai 2021 la registratura Consiliului Județean Alba. 

Având în vedere prevederile: 

 -   art. 173 alin. 1 lit. a și lit. d, art. 173 alin. 2 lit. c și art. 173 alin. 5 lit. d din O.U.G. 

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

- art. 44 alin. 4 şi anexa nr. 1 lit. c din Legea nr. 334/2002 a bibliotecilor, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare;  

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

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

adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” 

Alba, după cum urmează: 

 -  la Secţia copii se mută un post ocupat de bibliotecar gradul IA de la Sala de lectură.  

 - la Secţia periodice se mută un post ocupat de bibliotecar gradul IA de la Sala de lectură. 

 - la Sala de lectură se mută un post ocupat de bibliotecar treapta I de la Filiala Centru de 

zi. 

 - Filiala Centru de zi se desfiinţează. 

 - se înfiinţează Secţia „Lucian Blaga”. 

 - la Secţia „Lucian Blaga” se înfiinţează un post vacant de bibliotecar debutant  

 - la Secţia copii se desfiinţează un post vacant de bibliotecar debutant. 

- Secţia metodică şi animaţie culturală îşi schimbă denumirea în Secţia metodică şi va 

funcţiona cu aceleaşi posturi. 

- Secţia bibliografie şi biblionet îşi schimba denumirea în Secţia bibliografie şi va 

funcţiona cu aceleaşi posturi. 

- Compartimentul resurse umane va funcționa în subordinea managerului, cu acelaşi 

post. 

Art. 2. Organigrama Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, cu modificările 

prevăzute la art. 1 va avea structura prevăzută în anexa nr. 1 - parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

Art. 3. Statul de funcții al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” 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 Bibliotecii Judeţene 

„Lucian Blaga” Alba, urmând să aibă conținutul prevăzut în anexa nr. 3 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 



 Art. 5. Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 262 din 5 noiembrie 2020, Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 198 din 17 septembrie 2020 şi Hotărârea Consiliului Județean 

Alba nr. 200 din 26 iulie 2018 își încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei 

hotărâri. 

Art. 6. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Biroului resurse umane 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și a Managerului Bibliotecii 

Judeţene „Lucian Blaga” 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, Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, 

administratorului public al Județului Alba, Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcției 

dezvoltare și bugete și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba.  

 

  

                                                   Avizat pentru legalitate 

          PREŞEDINTE,                               SECRETAR GENERAL 

                              Ion DUMITREL                                   Vasile BUMBU 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr.   129  

Alba Iulia,  15  iunie 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 

următoarele comisii de specialitate: 

Comisia de specialitate nr. 3 Juridică, administrație publică locală, etică și apărarea 

ordinii publice  

  Comisia de specialitate nr. 4 Educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG-uri și sport 



 ROMÂNIA                                                                                                                                                                                Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a  

 JUDEŢUL ALBA                                                                                                                                                         Consiliului Județean Alba nr. 129/15 iunie 2021 

 CONSILIUL JUDEŢEAN 

ORGANIGRAMA 

BIBLIOTECII JUDEŢENE „LUCIAN BLAGA” ALBA 

 

          
 Total  

posturi 

 

                     Din care: 

 

Conducere              Execuţie 

 

                    Specialitate   Administrativ,     Deservire 

                                         resurse umane 

32        1                  24                   3                         4 

 

                                                 DIRECTOR - MANAGER 
                                                                                     
 

 

                                                                                                                                                    
       
 

     
      
   Secţia            Secţia            Secţia        Sala de            Secţia               Secţia            Secţia            Filiala                Filiala              Secţia              Secţia                Redacţia 

 Prelucrare        Copii            Adulţi        lectură           Metodică         Periodice        ”Lucian         Ampoi                Cetate         Informatică       Bibliografie      “Discobolul” 

    carte                                                                                                                           Blaga”                                                                      
                                                                                                                        

 

        

     3               3             3            3               1                 2               1                1                 1              2                  1                  3 

                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                         

 

                                                Avizat pentru legalitate 

                              PREŞEDINTE,                                           SECRETAR GENERAL, 

                         Ion DUMITREL                       Vasile BUMBU   
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ROMÂNIA                                                                     Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a  

JUDEŢUL ALBA                                             Consiliului Județean Alba nr. 129/15 iunie 2021 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

STAT DE FUNCŢII 

al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea funcţiei Nivelul 

studiilor 

Număr 

posturi 

1 Contabil şef grad II S 1 

SECŢIA PRELUCRARE CARTE 

2-3 Bibliotecar gradul IA S 2 

4 Bibliotecar treapta IA M 1 

SECŢIA COPII 

5 Bibliotecar gradul IA S 1 

6-7 Bibliotecar gradul II  S 2 

SECŢIA ADULŢI 

8-9 Bibliotecar gradul IA S 2 

10 Bibliotecar gradul I SSD 1 

SALA DE LECTURĂ 

11 Bibliotecar gradul II S 1 

12 Bibliotecar debutant S 1 

13 Bibliotecar treapta I PL 1 

 SECŢIA METODICĂ  

14 Bibliotecar gradul IA S 1 

SECŢIA PERIODICE 

15 Bibliotecar gradul IA S 1 

16 Bibliotecar gradul II S 1 

SECŢIA „LUCIAN BLAGA” 

17 Bibliotecar debutant S 1 

FILIALA AMPOI 

18 Bibliotecar debutant S 1 

FILIALA CETATE 

19 Bibliotecar debutant S 1 

SECŢIA INFORMATICĂ 

20-21 Inginer de sistem gradul IA S 2 

SECŢIA BIBLIOGRAFIE 

22 Bibliograf gradul I S 1 

REDACŢIA „DISCOBOLUL” 

23 Secretar de redacţie gradul II S 1 

24 Tehnoredactor gradul II S 1 

25 
Redactor gradul I (timp parţial 30 

ore/săptămână) 
S 1 

RESURSE UMANE 

26 Inspector de specialitate gradul IA S 1 

ADMINISTRATIV 

27 Inspector de specialitate gradul IA S 1 

28 Secretar-dactilograf IA M 1 

DESERVIRE 

29 Muncitor calificat I (Legător carte) M 1 

30 Şofer I M 1 

31-32 Îngrijitor M 2 

 TOTAL POSTURI:  32 

   

                                        Avizat pentru legalitate 

          PREŞEDINTE,                               SECRETAR GENERAL 

                              Ion DUMITREL                                   Vasile BUMBU 



ROMÂNIA                                                                      Anexa nr. 3 la Proiectul de hotărâre a 

JUDEŢUL ALBA                                             Consiliului Județean Alba nr. 129/15 iunie 2021       

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL  

BIBLIOTECII JUDEŢENE „LUCIAN BLAGA” ALBA 

 

 

CAPITOLUL I  Dispoziţii generale 

  

 Art. 1. Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba este o instituţie culturală organizată pe 

principiul teritorial şi funcţionează în subordinea Consiliului Judeţean Alba. În această calitate ea 

colecţionează, organizează, conservă şi pune la dispoziţia beneficiarilor cărţi, periodice şi alte 

documente grafice şi audio-vizuale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 334/2002 a 

bibliotecilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a bibliotecilor publice. 

 Art. 2. Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba funcţionează ca instituţie bugetară şi 

are personalitate juridică. 

 Art. 3. (1) Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba funcţionează pe baza principiilor 

autonomiei, neangajării politice şi a identităţii culturale în circuitul de valori. Consiliul Judeţean 

Alba asigură condiţiile materiale necesare funcţionării corespunzătoare a instituţiei. 

   (2) Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba asigură egalitatea accesului la 

informaţii şi la documentele necesare informării, educaţiei permanente, petrecerii timpului liber 

şi dezvoltării personalităţii utilizatorilor, fără deosebire de statut social ori economic, vârstă, sex, 

apartenenţă politică, religioasă ori etnică. 

 Art. 4. Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba are firmă şi ştampilă proprie. Ea are 

sediul în Municipiul Alba Iulia, îndeplinind şi rolul de bibliotecă municipală. 

Art. 5. Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia poate finanţa programe culturale, 

achiziţii de documente, lucrări de investiţii, cheltuieli materiale și de capital pentru biblioteca 

judeţeană. 

  

 

CAPITOLUL II  Atribuţii şi activităţi specifice 
 

Art. 6. Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba face parte integrantă din sistemul 

informaţional naţional şi îndeplineşte următoarele atribuţii: 

a) constituie, organizează, prelucrează, dezvoltă, conservă şi pune la dispoziţia 

utilizatorilor colecţii enciclopedice de documente; 

b) asigură servicii de împrumut de documente la domiciliu şi de consultare în sălile de 

lectură, de informare comunitară, documentare, lectură şi educaţie permanentă, prin secţii, filiale 

ori puncte de informare şi împrumut; 

c) achiziţionează, constituie şi dezvoltă baze de date, organizează cataloage şi alte 

instrumente de comunicare a colecţiilor, în sistem tradiţional şi/sau automatizat, formează şi 

îndrumă utilizatorii în folosirea acestor surse de informare; 

 d) desfăşoară sau oferă, la cerere, activităţi/servicii de informare bibliografică şi de 

documentare, în sistem tradiţional sau informatizat; 

 e) facilitează, potrivit resurselor şi oportunităţilor, accesul utilizatorilor şi la alte colecţii 

ori baze de date, prin împrumut interbibliotecar intern şi internaţional ori servicii de accesare şi 

comunicare la distanţă; 

 f) iniţiază, organizează sau colaborează la programe şi acţiuni de diversificare, 

modernizare şi automatizare a serviciilor de bibliotecă, de valorificare a colecţiilor de documente 

şi a tradiţiilor culturale, de animaţie culturală şi de educaţie permanentă; 

 g) efectuează, în scopul valorificării colecţiilor, studii şi cercetări în domeniul 

biblioteconomiei, ştiinţelor informării şi al sociologiei lecturii, organizează reuniuni ştiinţifice de 

profil, redactează şi editează produse culturale necesare membrilor comunităţii; 

 h) întocmeşte rapoarte periodice de autoevaluare a activităţii; 



 i) colecţionează, organizează, valorifică şi conservă colecţii reprezentative de cărţi, 

periodice şi alte documente grafice şi audio-vizuale adaptate numărului de locuitori ai judeţului 

şi structurii socio-profesionale a populaţiei din municipiul Alba Iulia şi din judeţ; 

j) îndeplineşte funcţia de depozit legal al statului pentru judeţul Alba, primind în acest 

scop, gratuit, de la agenţii economici producători din judeţ, câte un exemplar din cărţile, 

periodicele şi celelalte documente grafice şi audio-vizuale pe care le realizează potrivit 

prevederilor legale în domeniu. 

 Art. 7. Pentru realizarea acestor atribuţii şi competenţe, Biblioteca Judeţeană „Lucian 

Blaga” Alba practică următoarele activităţi: 

a) completarea curentă şi retrospectivă a colecţiilor prin achiziţii, abonamente, schimb, 

donaţii, alte surse; 

b) efectuarea evidenţei primară, individuală şi gestionară a colecţiilor şi circulaţia 

acestora în relaţia bibliotecă-cititor-bibliotecă, în conformitate cu normele legale; 

c) prelucrarea biblioteconomică, descrierea bibliografică şi clasificarea colecţiilor 

conform prevederilor Legii nr. 334/2002 a bibliotecilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

d) organizează catalogul electronic, în care sunt cuprinse integral colecţiile bibliotecii;  

e) asigurarea orientării beneficiarilor în utilizarea catalogului electronic, împrumut la 

domiciliul solicitanţilor a lucrărilor din fondul vizual, pe termen de cel mult 30 zile; studiu în 

sălile de lectură, audiţii şi vizionări colective sau individuale; 

f) efectuează împrumut interbibliotecar la cerere; 

g) activităţi de comunicare a colecţiilor sub formă de expoziţii, dezbateri, întâlniri cu 

autori, simpozioane şi alte asemenea reuniuni culturale; 

h) ține evidenţa cititorilor, a frecvenţei acestora şi a publicaţiilor eliberate spre lectură, 

statistica de bibliotecă, recuperarea publicaţiilor împrumutate sau despăgubirea în cazul unor 

prejudicii, potrivit prevederilor legale; 

i) efectuarea unor lucrări de conservare, igienă şi patologie a cărţilor prin Atelierul de 

legătorie al instituţiei şi/sau alte unităţi specializate; 

j) elimină periodic din colecţii documentele uzate moral sau fizic, în conformitate cu 

normele legale; 

Art. 8. Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba asigură asistenţă de specialitate pentru 

bibliotecile municipale, orăşeneşti şi comunale din judeţul Alba, constând în coordonarea 

activităţilor curente, programare, completarea colecţiilor, aplicarea normelor de biblioteconomie, 

de evidenţă şi strategie culturală locală prin: 

  îndrumarea directă pe teren; 

 organizarea unor consfătuiri, schimburi de experienţă, dezbateri; 

 elaborarea unor materiale de metodologie bibliotecară; 

 efectuarea de studii, cercetări, analize, schimb interbibliotecar; 

 perfecţionarea profesională (cursuri, seminarii, bibliografii). 

Art. 9. Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba poate organiza filiale în comunităţile 

româneşti de peste hotare, cu aprobarea şi sub supravegherea Consiliului Judeţean Alba.  

 

 

CAPITOLUL III  Structura şi atribuţiile bibliotecii 
 

Art. 10. (1) Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba este structurată în secţii, filiale şi 

compartimente, astfel: 

 a) Secţia Prelucrare carte: la sediul instituției; 

 b) Secţia Copii: la sediul instituției; 

 c) Secţia Adulţi: la sediul instituției; 

 d) Sala de lectură: la sediul instituției; 

 e) Secţia Metodică: la sediul instituției; 

 f) Secţia Periodice: la sediul instituției; 

 g) Secția „Lucian Blaga”: la sediul instituției; 

 h) Filiala Ampoi: Alba Iulia, str. Livezii, bl.B9, ap.21, jud. Alba; 

 i) Filiala Cetate: Alba Iulia, str. Mihai Viteazu, nr.31, jud. Alba; 

 j) Sectia Informatică: la sediul instituției; 

  k) Secţia Bibliografie: la sediu instituţiei; 



 l) Redacția „Discobolul”: Alba Iulia, str. București, nr. 2A, jud. Alba; 

m) Contabilitate: la sediul instituției; 

 n) Resurse umane: la sediul instituției; 

 o) Administrativ:  la sediul instituției; 

p) Deservire: la sediul instituției. 

   

 (2) Secţia Prelucrare carte are următoarele atribuţii: 

 primeşte de la furnizori documentele de bibliotecă nou intrate, le confruntă cu actele 

însoţitoare, verifică starea acestora, sesizează neconcordanţele directorului-managerului sau 

contabilului - şef; 

 recepționează cantitativ şi valoric documentele bibliotecii, atribuind locația;  

 ştampilează, barcodează documentele noi intrate în bibliotecă, înscrie cota şi numărul 

de inventar pe acestea; 

 prelucrează și înregistrează în sistem electronic (TinRead) documentele de bibliotecă 

nou intrate;  

 predă pe bază de proces verbal de predare – primire documentele de bibliotecă secţiilor 

şi filialelor; 

 gestionează documentele de bibliotecă până la predarea lor pe secţii şi filiale; 

 introduce la zi documentele (cărţile şi publicaţiile) în baza de date a bibliotecii; 

 înscrie în RMF situaţia loturilor de carte nou intrată; 

 actualizează baza de date a fondului de carte (altele decât cărţi intrate în anul curent); 

 editează cu ajutorul generatorului Rapoarte din cadrul programului integrat de 

bibliotecă TINREAD, coduri de bare, procese verbale, borderouri, registru inventar; 

 operează eliminările de documente în instrumentele de evidenţă; 

 organizează, întreţine şi actualizează catalogul online; 

 repartizează publicaţiile din donații pentru biblioteci comunale, orăşeneşti și 

municipale din judeţ, întocmește documentele însoţitoare ale acestora; 

  ţine evidenţa documentelor de bibliotecă provenite din donaţii şi le repartizează pe 

secţii şi filiale; 

 gestionează publicaţiile din donații destinate bibliotecilor publice din judeţ până la 

evidenţierea lor pe documentele însoţitoare şi trimiterea lor la biblioteci; 

 primeşte de la bibliotecile publice confirmările de primire ale publicaţiilor trimise 

acestor biblioteci, confruntă aceste confirmări cu situaţia publicaţiilor trimise, sesizând 

eventualele neconcordanţe directorului-managerului sau contabilului şef; 

 ţine evidenţa confirmărilor de primire, venite de la bibliotecile comunale şi orăşeneşti 

din judeţ; 

 ţine evidenţa publicaţiilor trimise fiecărei biblioteci publice din judeţ; 

  controlează constituirea, organizarea şi funcţionarea Depozitului legal al Bibliotecii 

Judeţene „Lucian Blaga” Alba; 

  implementează Politica de achiziţii a Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba; 

  selectează titlurile necesare dezvoltării şi completării colecţiilor, noile apariţii 

editoriale de pe site-uri/ oferte ale editurilor, pe baza criteriilor stabilite în Politica de achiziţii a 

Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba; 

  inițiază anunţurile de publicitate pe SICAP; 

  primeşte ofertele de achiziție carte pe mail, selectează oferta cea mai bună, realizează 

achiziţia propriu-zisă pe SICAP; 

  comunică rezultatul achiziţiei ofertanţilor; 

  operarea şi actualizarea continuă a Registrelor Inventar a fondului de carte existent şi a 

fondului de carte eliminat, conform proceselor verbale; 

  răspunde de Constituirea fondului de carte dedicat – Lucian Blaga al Bibliotecii 

Judeţene „Lucian Blaga” Alba; 

 fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, pentru necesităţile domeniului de 

activitate al compartimentului; 

 implementează, coordonează şi monitorizează programe şi proiecte culturale din 

Proiectul de management; 

  se implică în toate proiectele culturale ale bibliotecii, în funcţie de necesitate şi 

competenţe; 

  realizează schimbul interbibliotecar;  



 urmăreşte şi analizează implementarea indicatorilor de bibliotecă, precum şi a 

procedurilor activităţilor specifice. 

 

  (3) Secţia Copii are următoarele atribuţii: 

 preia de la Secția Prelucrare carte documentele repartizate secţiei, pe bază de proces 

verbal de predare-primire, ţine evidenţa primară a acestora; 

 prelucrează și organizează colecţiile repartizate și aflate în Secția Copii şi în depozitul 

acesteia; 

 verifică şi completează zilnic rafturile cu cărţi din sălile secţiei; 

 participă la popularizarea colecţiilor secţiei, pune la dispoziţia cititorilor regulamentul 

bibliotecii şi serviciile acesteia; 

 efectuează înscrierea cititorilor şi înregistrarea primirii şi eliberării documentelor 

pentru împrumut; 

 întocmeşte evidenţa zilnică a activităţii secţiei; 

 urmăreşte lunar termenele de restituire a documentelor împrumutate şi întocmeşte 

formele de recuperare; 

 verifică starea fizică a documentelor restituite de cititori; 

 actualizează baza de date a secţiei;  

 facilitează, potrivit resurselor şi oportunităţilor, accesul utilizatorilor şi la alte colecţii 

prin împrumut interbibliotecar; 

 furnizează informații și material documentar pentru realizarea de pliante, afişe, 

invitaţii, mape, programe referitoare la manifestările culturale etc. şi răspunde de difuzarea lor; 

 organizează expoziţii şi manifestări culturale ocazionale de carte; 

 găzduieşte, dacă este cazul, manifestări culturale cu cartea; 

 ţine legătura cu unitățile de învățământ în vederea organizării de manifestări culturale 

comune; 

 întreţine, completează şi organizează ludoteca secţiei pentru copii mici şi foarte mici; 

 organizează activităţi instructiv-educative şi distractiv-recreative de grup şi individuale 

pentru copii, în cadrul proiectelor instituției; 

 oferă servicii de consultanţă pe baza solicitărilor cititorului; 

 selectează cărţile ce trebuie recondiţionate şi legate, pe care le predă şi preia pe bază de 

proces verbal de predare-primire; 

 revizuieşte şi aşează cărţile în sălile cu acces liber la raft şi depozit; 

 scade din circulaţie volumele uzate fizic, întocmeşte documente specifice şi propune 

casarea acestora dacă este cazul; 

 reface fişele de carte şi buzunărelele; 

 fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, pentru necesităţile domeniului de 

activitate al compartimentului; 

 accesează catalogul on–line pentru a informa cititorii; 

 implementează, coordonează şi monitorizează programe şi proiecte culturale din 

Proiectul de management;  

  se implică în toate proiectele culturale ale bibliotecii, în funcţie de necesitate şi 

competenţe; 

 participă la achiziţia de carte; 

 efectuează şi răspunde de arhiva bibliotecii; 

 iniţiază şi organizează activitatea de întocmire a nomenclatorului dosarelor din cadrul 

bibliotecii; asigură legătura cu Direcţia Judeţeană Alba a Arhivelor Naţionale, în vederea 

verificării şi confirmării nomenclatorului; urmăreşte modul de aplicare a nomenclatorului la 

constituirea dosarelor; 

 verifică şi preia de la compartimente, pe bază de inventariere, dosarele constituite; 

întocmeşte inventare pentru documentele fără evidenţă, aflate în depozit; asigură evidenţa tuturor 

documentelor intrate şi ieşite din depozitul de arhivă, pe baza registrului de evidenţă curentă; 

 pune la dispoziţie, pe bază de semnătură, şi ţine evidenţa documentelor împrumutate 

compartimentelor creatoare; la restituire, verifică integritatea documentului împrumutat şi îl 

reintegrează la fond; 

 organizează depozitul de arhivă, conform Legii Arhivelor Naţionale; 



 pune la dispoziţia delegatului Direcţiei Judeţene Alba a Arhivelor Naţionale toate 

documentele solicitate cu prilejul efectuării acţiunii de control privind situaţia arhivelor de la 

creatori; 

 pregăteşte documentele (cu valoare istorică) şi inventarele acestora, în vederea predării 

la Arhivele Naţionale, conform Legii Arhivelor Naţionale; 

 urmăreşte şi analizează implementarea indicatorilor de bibliotecă, precum şi a 

procedurilor activităţilor specifice.  

  

    (4) Secţia Adulţi are următoarele atribuţii: 

 preia de la Secția Prelucrare carte documentele repartizate secţiei, pe bază de proces 

verbal de predare-primire, ţine evidenţa primară a acestora; 

 prelucrează și organizează colecţiile repartizate și aflate în Secția Adulți şi în depozitul 

acesteia; 

 verifică şi completează zilnic rafturile cu cărţi din sălile secţiei; 

 participă la popularizarea colecţiilor secţiei, pune la dispoziţia cititorilor regulamentul 

bibliotecii şi serviciile acesteia; 

 efectuează înscrierea cititorilor şi înregistrarea primirii şi eliberării documentelor 

pentru împrumut; 

 întocmeşte evidenţa zilnică a activităţii secţiei; 

 urmăreşte lunar termenele de restituire a documentelor împrumutate şi întocmeşte 

formele de recuperare; 

 verifică starea fizică a documentelor restituite de cititori; 

 actualizează baza de date a secţiei;  

 oferă servicii de consultanţă pe baza solicitărilor cititorului; 

 accesează catalogul on–line pentru a informa cititorii; 

 organizează expoziţii ocazionale de carte; 

 găzduieşte, dacă este cazul, manifestări culturale cu cartea; 

 facilitează, potrivit resurselor şi oportunităţilor, accesul utilizatorilor şi la alte colecţii 

prin împrumut interbibliotecar; 

 selectează cărţile ce trebuie recondiţionate şi legate, pe care le predă şi preia pe bază de 

proces verbal de predare-primire; 

 revizuieşte şi aşează cărţile în sălile cu acces liber la raft şi depozit; 

 scade din circulaţie volumele uzate fizic, întocmeşte documente specifice şi propune 

casarea acestora dacă este cazul; 

 reface fişele de carte şi buzunărelele; 

 fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, pentru necesităţile domeniului de 

activitate al compartimentului; 

 participă la achiziţia de carte; 

 furnizează informații și material documentar pentru realizarea de pliante, afişe, 

invitaţii, mape, programe referitoare la manifestările culturale etc. şi răspunde de difuzarea lor; 

 participă alături de colectivul bibliotecii la editarea publicaţiilor acesteia (ghiduri,  

reviste, monografii, bibliografii, calendare culturale etc.); 

 participă la popularizarea şi publicitatea colecţiilor bibliotecii, pune la dispoziţia 

cititorilor programe culturale şi oferă sprijin de specialitate în organizarea acestora; 

 colaborează cu celelalte instituţii culturale din judeţ în vederea organizării 

manifestărilor culturale; 

 implementează, coordonează şi monitorizează programe şi proiecte culturale din 

Proiectul de management; 

  se implică în toate proiectele culturale ale bibliotecii, în funcţie de necesitate şi 

competenţe; 

 urmăreşte şi analizează implementarea indicatorilor de bibliotecă, precum şi a 

procedurilor activităţilor specifice.  

  

   (5) Sala de lectură are următoarele atribuţii: 

 preia de la Secția Prelucrare carte, pe bază de proces verbal de predare – primire, 

documentele de bibliotecă repartizate Sălii de lectură, ţine evidenţa acestora; 

 prelucrează și organizează colecţiile repartizate și aflate în Sala de lectură şi în 

depozitul acesteia; 



 pune la dispoziţia cititorilor, pe baza buletinelor de cerere, publicaţiile solicitate la Sala 

de lectură; 

 efectuează înscrierea cititorilor Sălii de lectură;  

 înregistrează publicaţiile eliberate de Sala de lectură; 

 întocmeşte evidenţa zilnică a activităţii Sălii de lectură; 

 verifică starea fizică a cărţilor împrumutate atât la deservirea în sală, cât şi la primirea 

lor; 

 îndrumă şi informează cititorii în legătură cu utilizarea serviciilor de bibliotecă; 

 furnizează informații și material documentar pentru realizarea de pliante, afişe, 

invitaţii, mape, programe referitoare la manifestările culturale etc. şi răspunde de difuzarea lor; 

 oferă consultanţă de specialitate în întocmirea de lucrări științifice, precum şi în 

utilizarea surselor de informare ale bibliotecii; 

 întocmirea de bibliografii tematice la cerere;  

 actualizează baza de date a Sălii de lectură;  

 organizează expoziţii ocazionale și/sau permanente de carte;  

 găzduieşte manifestări culturale cu cartea în cadrul proiectelor bibliotecii;  

 selectează cărţile ce trebuie recondiţionate şi legate, pe care le predă şi preia pe bază de 

proces verbal de predare-primire; 

 scade din circulaţie volumele uzate fizic, întocmeşte documente specifice şi propune 

casarea acestora dacă este cazul; 

 fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, pentru necesităţile domeniului de 

activitate al compartimentului; 

 participă la achiziţia de carte; 

 participă alături de colectivul bibliotecii la editarea publicaţiilor acesteia (ghiduri,  

reviste, monografii, bibliografii, calendare culturale etc.);  

 accesează catalogul on–line pentru a informa cititorii; 

 participă la popularizarea şi publicitatea colecţiilor bibliotecii, pune la dispoziţia 

cititorilor programe culturale şi oferă sprijin de specialitate în organizarea acestora; 

 colaborează cu celelalte instituţii culturale din judeţ în vederea organizării 

manifestărilor culturale; 

 implementează, coordonează şi monitorizează programe şi proiecte culturale din 

Proiectul de management; 

  se implică în toate proiectele culturale ale bibliotecii, în funcţie de necesitate şi 

competenţe; 

 furnizează informații pentru contul oficial de facebook al Bibliotecii Judeţene „Lucian 

Blaga” Alba pe domeniul de activitate; 

 urmăreşte şi analizează implementarea indicatorilor de bibliotecă, precum şi a 

procedurilor activităţilor specifice. 

  răspunde pentru Constituirea fondului dedicat – colecţia de manuscrise al Bibliotecii 

Judeţene „Lucian Blaga” Alba; 

  răspunde de Constituirea fondului de carte dedicat – Lucian Blaga al Bibliotecii 

Judeţene „Lucian Blaga” Alba; 

 răspunde pentru Constituirea fondului de carte dedicat – Cartea cu autograf al 

Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba. 

 

  (6) Secţia Metodică are următoarele atribuţii: 

 îndrumă şi controlează activitatea bibliotecilor publice din judeţ; 

 acordă la cerere asistenţă de specialitate pentru biblioteci cu alt profil din municipiu şi 

judeţ; 

 susţine interesele bibliotecilor publice în faţa autorităţilor locale pe raza cărora 

funcţionează instituţiile; 

  ţine la zi documentele de evidenţă statistică a tuturor bibliotecarilor din judeţ, în 

conformitate cu normele în vigoare şi le înaintează în termenul solicitat instituţiilor abilitate; 

 întocmeşte şi difuzează materiale necesare activităţii bibliotecilor; 

 organizează, îndrumă şi participă la diverse manifestări culturale ale bibliotecilor 

publice din judeţ; 

  asigură informarea bibliotecarilor din judeţ cu privire la programele de formare şi 

perfecţionare profesională organizate la nivel naţional; 



 ţine evidenţa participării bibliotecarilor la cursurile centrale de pregătire şi întocmeşte 

situaţiile solicitate de furnizori de pregătire profesională în cultură; 

  sprijină acţiunile de completare şi dezvoltare a colecţiilor bibliotecilor publice din 

judeţ; 

  distribuie cărţile primite cu titlu gratuit din partea Ministerului Culturii şi Identităţii 

Naţionale, a celorlalţi donatori de carte, persoane fizice sau juridice, în funcţie de numărul de 

cititori ai bibliotecilor comunale, orăşeneşti, municipale şi a stocului de carte existent în 

inventarul acestora; 

  propune soluţii pentru optimizarea activităţii bibliotecilor publice din judeţ; 

  promovează imaginea bibliotecii printr-o bună colaborare cu mass-media; 

  efectuează studii, cercetări, analize privind activitatea bibliotecilor publice, sociologia 

lecturii şi a cărţii; 

 organizează colocvii profesionale zonale; 

 ţine evidenţa informatizată a bibliotecilor din reţeaua publică din judeţ, a fondului lor 

de carte, a cititorilor şi a manifestărilor cu cartea pe care acestea le organizează; 

 difuzează materiale primite de la ANBPR sau alte organisme de profil; 

 întocmeşte rapoarte de evaluare a activităţii şi planuri de dezvoltare a bibliotecilor din 

judeţ; 

 realizează evidenţa centralizată a datelor statistice privind activitatea de bibliotecă; 

 fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, pentru necesităţile domeniului de 

activitate al compartimentului; 

 participă la achiziţia de carte; 

 verifică anual şi ori de câte ori este solicitată toate bibliotecile publice din judeţ 

conducând la nevoie autovehiculele instituției;  

  repartizează publicaţiile din donații pentru biblioteci comunale, orăşeneşti, municipale 

din judeţ, întocmește documentele însoţitoare ale acestora; 

  gestionează publicaţiile din donaţii destinate bibliotecilor publice din judeţ până la 

evidenţierea lor pe documentele însoţitoare şi trimiterea lor la biblioteci; 

  primeşte de la bibliotecile publice confirmările de primire ale publicaţiilor trimise 

acestor biblioteci, confruntă aceste confirmări cu situaţia publicaţiilor trimise, sesizând 

eventualele neconcordanţe managerului sau contabilului şef; 

  ţine evidenţa confirmărilor de primire, venite de la bibliotecile comunale şi orăşeneşti 

din judeţ;  

  ţine evidenţa publicaţiilor trimise fiecărei biblioteci publice din judeţ; 

  implementează, coordonează şi monitorizează programe şi proiecte culturale din 

Proiectul de management; 

  se implică în toate proiectele culturale ale bibliotecii, în funcţie de necesitate şi 

competenţe; 

  organizează expoziţii pentru marcarea diferitelor evenimente culturale; 

            găzduieşte manifestări culturale cu cartea conform programului aprobat de manager; 

  coordonează şi moderează manifestări culturale; 

  susţine parteneriate cu instituţiile de învăţământ, colaborări cu instituţii, asociaţii, 

ONG-uri din municipiu, judeţ şi din ţară; 

  întocmeşte materiale de informare şi promovare a colecţiilor şi serviciilor de 

bibliotecă; 

  accesează catalogul on–line pentru a informa cititorii; 

  colaborează la actualizarea informaţiilor de pe site-ul bibliotecii; 

 participă alături de colectivul bibliotecii la editarea publicaţiilor acesteia (ghiduri, 

reviste, monografii, bibliografii, calendare etc.); 

 participă la popularizarea şi publicitatea colecţiilor bibliotecii, pune la dispoziţia 

cititorilor programe culturale şi oferă sprijin de specialitate în organizarea acestora; 

 colaborează cu celelalte instituţii culturale din judeţ în vederea organizării de 

manifestări culturale; 

 urmăreşte şi analizează implementarea indicatorilor de bibliotecă, precum şi a 

procedurilor activităţilor specifice. 

 

 

 



  (7) Secţia Periodice are următoarele atribuţii: 

             asigură servicii de lectură, studiu, informare și documentare din colecțiile de periodice 

ale instituției;   

             ţine evidenţa abonamentelor periodice, revistelor şi publicaţiilor; organizează şi ţine la 

zi catalogul acestora; 

  verifică şi completează zilnic colecţiile periodice; 

             neprimirea unor publicaţii seriale pentru care au fost făcute abonamente trebuie 

sesizată operativ agenţilor economici la care acestea au fost contractate; în caz contrar, 

răspunderea pentru lipsurile constatate ulterior revine personalului gestionar. 

  participă la popularizarea colecţiilor de periodice, pune la dispoziţia cititorilor 

regulamentul bibliotecii şi serviciile acesteia; 

  întocmeşte fişele de lectură ale cititorilor pentru periodicele consultate şi înregistrează 

primirea şi eliberarea documentelor pentru împrumut; 

  întocmeşte evidenţa zilnică a activităţii periodicelor şi o înregistrează lunar în registrul 

general de evidenţă pe activităţi a bibliotecii; 

  constituie şi actualizează baza de date în sistem informatizat privind periodicele; 

  verifică starea fizică a documentelor restituite de cititori; 

  selectează colecţiile ce trebuie recondiţionate şi legate; 

  predă şi primeşte la şi de la legătorie periodicele legate în volum, pe bază de proces 

verbal; 

  organizează periodicele în depozitul compartimentului; 

  la sfârşitul trimestrului, semestrului sau anului transformă colecţiile de periodice în 

„unităţi de bibliotecă” care sunt trecute în registrul inventar;  

  oferă servicii de consultanţă pe baza solicitărilor cititorilor; 

  accesează catalogul on–line pentru a informa cititorii; 

  constituie, actualizează şi organizează fondul digitizat al periodicelor în vederea 

valorificării lui către utilizatori; 

  fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, pentru necesităţile domeniului de 

activitate al secţiei; 

  controlează constituirea, organizarea şi funcţionarea Depozitului legal al Bibliotecii 

Judeţene „Lucian Blaga” Alba; 

  organizează expoziţii pentru marcarea diferitelor evenimente culturale; 

  găzduieşte manifestări culturale cu cartea conform programului aprobat de manager; 

 furnizează informații și material documentar pentru realizarea de pliante, afişe, 

invitaţii, mape, programe referitoare la manifestările culturale etc. şi răspunde de difuzarea lor; 

 participă alături de colectivul bibliotecii la editarea publicaţiilor acesteia (ghiduri, 

reviste, monografii, bibliografii, calendare culturale etc.); 

  participă la popularizarea şi publicitatea colecţiilor bibliotecii, pune la dispoziţia 

cititorilor programe culturale şi oferă sprijin de specialitate în organizarea acestora; 

  colaborează cu celelalte instituţii culturale din municipiu, judeţ și din țară vederea 

organizării manifestărilor culturale; 

  asigurarea accesului mijloacelor de informare în masă la informaţiile de interes public, 

fiind purtător de cuvânt al instituţiei, cu aprobarea managerului: 

 mediatizează activitatea instituției asigurând transparență instituțional;  

 implementează strategia de comunicare agreată cu managementul instituţiei şi 

măsoară eficienţa activităţii de PR; 

 organizează evenimente speciale, conferinţe de presă, „zile deschise", toate având ca 

scop câştigarea atenţiei audienţelor specifice, cu aprobarea managerului; 

 gestionarea relaţiilor publice dintre instituţie şi mijloacele de comunicare în masă, cu 

aprobarea managerului; 

 editează comunicate de presă, prezentări ale instituţiei, articole pentru website, 

newsletter, broşuri etc., cu aprobarea managerului; 

 răspunde de crearea şi menţinerea unei imagini favorabile a instituţiei în relaţiile cu 

beneficiarii, furnizorii etc., cu aprobarea managerului; 

 răspunde de promovarea manifestărilor culturale organizate de bibliotecă în mass-

media, cu aprobarea managerului; 



 răspunde de marketingul de bibliotecă (chestionare, sondaje, reclamă pentru servicii 

şi publicaţii, promovarea imaginii bibliotecii, promovarea noilor apariţii editoriale 

etc.), cu aprobarea managerului; 

 organizează şi asigură accesul la informaţiile de interes public, conform Legii 

544/2001; 

 organizează arhivarea materialelor de promovare aferente tuturor proiectelor 

implementate prin bibliotecă;  

 întocmește planificarea anuală a comunicatelor de presă și dosare aferente fiecărui 

comunicat de presă emis; 

 coordonează și monitorizează discursul identitar al instituției în toate formele sale de 

producere și manifestare, cu acordul managerului;  

 participă activ cu soluții la orice formă de comunicare instituțională;  

 oferă servicii de ghidaj;  

 constituie, administrează baza de date specifică.  

  implementează, coordonează şi monitorizează programe şi proiecte culturale din 

Proiectul de management; 

  se implică în toate proiectele culturale ale bibliotecii, în funcţie de necesitate şi 

competenţe; 

  răspunde de Constituirea fondului de carte dedicat – Discobolul al Bibliotecii Judeţene 

„Lucian Blaga” Alba; 

  răspunde de  efectuarea Digitizării periodicelor, etc. ale Bibliotecii Judeţene „Lucian 

Blaga” Alba: 

 urmăreşte şi analizează implementarea indicatorilor de bibliotecă, precum şi a 

procedurilor activităţilor specifice. 

   

  (8) Secția „Lucian Blaga” are următoarele atribuţii: 

 preia de la Secția Prelucrare carte, pe bază de proces verbal de predare – primire, 

documentele de bibliotecă repartizate Secției „Lucian Blaga”, cărți, manuscrise, broșuri, alte 

tipuri de materiale editate pe orice fel de suport, care îl au ca autor pe Lucian Blaga și/sau se 

elaborează în legătură cu Lucian Blaga, ţine evidenţa acestora; 

 promovează opera lui Lucian Blaga în cadrul diferitelor manifestări culturale, 

științifice din țară și străinătate; 

 asigură la cerere asistență de specialitate altor instituții, biblioteci, persoane fizice, 

edituri, de pe raza județului, la nivel național sau interanțional, cu privire la elaborarea de 

materiale referitoare la opera și personalitatea lui Lucian Blaga;   

              oferă recomandări, puncte de vedere, consultanță, cu privire la orice tip de material în 

legătură cu opera și personalitatea lui Lucian Blaga care se elaborează de către bibliotecile 

municipale, orășenești, comunale, subordonate metodologic bibliotecii județene, de pe raza 

Județului Alba, biblioteci în măsura în care se solicită;  

 prelucrează și organizează colecţiile repartizate și aflate în Secția „Lucian Blaga”; 

 pune la dispoziţia cititorilor, pe baza buletinelor de cerere, publicaţiile solicitate la 

Secția „Lucian Blaga”; 

 efectuează înscrierea cititorilor la Secția „Lucian Blaga”;  

 înregistrează publicaţiile eliberate la Secția „Lucian Blaga”; 

 întocmeşte evidenţa zilnică a activităţii la Secția „Lucian Blaga”; 

 verifică starea fizică a cărţilor împrumutate atât la deservirea la Secția „Lucian Blaga”, 

cât şi la primirea lor; 

 îndrumă şi informează cititorii în legătură cu utilizarea serviciilor de bibliotecă; 

 furnizează informații și material documentar despre opera și personalitatea lui Lucian 

Blaga pentru realizarea de pliante, afişe, invitaţii, mape, programe referitoare la manifestările 

culturale etc. şi răspunde de difuzarea lor; 

 întocmirea de bibliografii tematice la cerere despre opera și personalitatea lui Lucian 

Blaga;   

 actualizează baza de date la Secția „Lucian Blaga”;   

 organizează expoziţii ocazionale și/sau permanente de carte despre opera și 

personalitatea lui Lucian Blaga;   



 găzduieşte manifestări culturale cu cartea în cadrul proiectelor bibliotecii despre opera 

și personalitatea lui Lucian Blaga;   

 selectează cărţile ce trebuie recondiţionate şi legate, pe care le predă şi preia pe bază de 

proces verbal de predare-primire; 

 scade din circulaţie volumele uzate fizic, întocmeşte documente specifice şi propune 

casarea acestora dacă este cazul; 

 fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, pentru necesităţile domeniului de 

activitate al compartimentului; 

              face propuneri privind achiziționarea de cărți care au ca tematică opera sau 

personalitatea lui Lucian Blaga; 

 participă alături de colectivul bibliotecii la editarea publicaţiilor acesteia (ghiduri, 

reviste, monografii, bibliografii, calendare culturale etc.) promovând opera și personalitatea lui 

Lucian Blaga;  

  accesează catalogul on–line pentru a informa cititorii despre opera și personalitatea lui 

Lucian Blaga;   

 participă la popularizarea şi publicitatea colecţiilor bibliotecii despre opera și 

personalitatea lui Lucian Blaga, pune la dispoziţia cititorilor programe culturale şi oferă sprijin 

de specialitate în organizarea acestora;  

 colaborează cu celelalte instituţii culturale din judeţ în vederea organizării 

manifestărilor culturale pentru promovarea operei și personalității lui Lucian Blaga; 

 implementează, coordonează şi monitorizează programe şi proiecte culturale din 

Proiectul de management; 

  se implică în toate proiectele culturale ale bibliotecii, în funcţie de necesitate şi 

competenţe;  

 furnizează informații despre opera și personalitatea lui Lucian Blaga pentru toate 

canalele de comunicare ale Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba; 

 urmăreşte şi analizează implementarea indicatorilor de bibliotecă, precum şi a 

procedurilor activităţilor specifice;  

 elaborează lucrări de specialitate, materiale științifice și info-documentare în vederea 

publicării lor în țară și străinătate despre opera și personalitatea lui Lucian Blaga;   

 participă la manifestări culturale tematice de profil în vederea promovării fondurilor 

speciale din Secția „Lucian Blaga”, cu acordul managerului;   

 dezvoltă fondurile speciale din Secția „Lucian Blaga” prin sondarea pieței și crearea 

unor legături instituționale cu anticariate, colecționari, instituții specializate etc.  

 participă la digitizarea documentelor de bibliotecă;  

 organizează și administrează proiecte dedicate fondurilor speciale ale bibliotecii.  

 

  (9) Filiala Ampoi, Filiala Cetate sunt  organizate la nivel de secţii – filiale şi au 

următoarele atribuţii: 

 preiau de la Secția Prelucrare carte documentele repartizate filialei, pe bază de proces 

verbal de predare-primire, ţin evidenţa primară a acestora; 

 prelucrează și organizează colecţiile repartizate și aflate în filială; 

 verifică şi completează zilnic rafturile cu cărţi din sălile filialei; 

 participă la popularizarea colecţiilor filialei, pune la dispoziţia cititorilor regulamentul 

bibliotecii şi serviciile acesteia; 

 efectuează înscrierea cititorilor şi înregistrarea primirii şi eliberării documentelor 

pentru împrumut; 

 întocmesc evidenţa zilnică a activităţii filialei; 

 urmăresc lunar termenele de restituire a documentelor împrumutate şi întocmesc 

formele de recuperare; 

 verifică starea fizică a documentelor restituite de cititori; 

 actualizează baza de date a locului de muncă; 

 organizează expoziţii și manifestări culturale ocazionale de carte; 

 oferă servicii de consultanţă pe baza solicitărilor cititorului; 

 găzduiesc manifestări culturale cu cartea; 

 facilitează, potrivit resurselor şi oportunităţilor, accesul utilizatorilor şi la alte colecţii 

prin împrumut interbibliotecar; 



 selectează cărţile ce trebuie recondiţionate şi legate, pe care le predă şi preiau pe bază 

de proces verbal de predare-primire; 

 revizuiesc şi aşează cărţile în sălile cu acces liber la raft; 

 scad din circulaţie volumele uzate fizic, întocmesc documente specifice şi propun 

casarea acestora dacă este cazul; 

 refac fişele de carte şi buzunărelele; 

  fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, pentru necesităţile domeniului de 

activitate ale filialei; 

  implementează, coordonează şi monitorizează programe şi proiecte culturale din 

Proiectul de management; 

  se implică în toate proiectele culturale ale bibliotecii, în funcţie de necesitate şi 

competenţe; 

 contribuie cu sugestii la achiziţia de carte; 

 furnizează informații și material documentar pentru realizarea de pliante, afişe, 

invitaţii, mape, programe referitoare la manifestările culturale etc. şi răspunde de difuzarea lor; 

 participă alături de colectivul bibliotecii la editarea publicaţiilor acesteia (ghiduri,  

reviste, monografii, bibliografii, calendare culturale etc.); 

 participă la popularizarea şi publicitatea colecţiilor bibliotecii, pune la dispoziţia 

cititorilor programe culturale şi oferă sprijin de specialitate în organizarea acestora; 

 colaborează cu celelalte instituţii culturale din judeţ în vederea organizării 

manifestărilor culturale; 

 urmăresc şi analizează implementarea indicatorilor de bibliotecă, precum şi a 

procedurilor activităţilor specifice. 

 

  (10) Secţia Informatică are următoarele atribuţii: 

  elaborarea documentelor electronice de uz intern curent; 

  scanări de documente şi prelucrări grafice; 

  actualizarea permanentă a paginii web şi completarea acesteia cu noi câmpuri de 

interes (date statistice, referinţe e-mail, etc.); 

  editarea cu ajutorul generatorului Rapoarte din cadrul programului integrat de 

bibliotecă TINREAD a fişelor de carte pentru cărţile noi; 

  acordarea de asistenţă de specialitate tuturor compartimentelor în cadrul activităţilor 

specifice; 

  proiectarea şi dezvoltarea de aplicaţii necesare diferitelor departamente; 

  întreţinerea şi dezvoltarea bazei de date specifice modulelor software-ului proprietar 

TINREAD; 

  întreţinerea/ depanarea echipamentelor hardware, a reţelei bibliotecii; 

  implementarea şi întreţinerea software-ului specific şi de uz general; 

  informarea utilizatorilor (conducere, angajaţi) despre noile facilităţi, configuraţii, 

tehnologii, produse apărute şi a căror utilizare ar putea îmbunătăţii calitatea serviciilor 

bibliotecii; 

  stabileşte soluţii pentru redundanţa, salvarea, restaurarea datelor; 

  stabileşte soluţii, proceduri, tehnici pentru buna funcţionare şi corecta utilizare a 

calculatoarelor şi a  echipamentelor periferice; 

  întreţine şi actualizează canalele social media ale Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” 

Alba pe domeniul de activitate; 

  întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/ reînnoirea/ recuperarea 

înregistrării autorităţii contractante în SICAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este 

cazul; 

  răspunde de implementarea activităților de digitizare din cadrul instituției;   

  răspunde de constituirea, întreținerea, actualizarea, optimizarea bazelor de date din 

instituție; 

  realizează fotografii, materiale audio-video şi le arhivează;  

  se implică în toate proiectele culturale ale bibliotecii, în funcţie de necesitate şi 

competenţe; 

  urmăreşte şi analizează implementarea indicatorilor de bibliotecă, precum şi a 

procedurilor activităţilor specifice. 

 



  (11) Secţia Bibliografie are următoarele atribuţii: 

 oferă servicii de informare bibliografică și documentare;  

 valorifică fondul de documente, întocmeşte bibliografii tematice şi de recomandare la 

cerere; 

 oferă informaţii specifice la solicitarea cititorilor; 

 valorifică fondul de documente, realizează „Bibliografia locală” şi o introduce în baza 

de date, constituie Fondul Personalia și Fondul Localia; 

 participă la organizarea acţiunilor culturale iniţiate de bibliotecă; 

 editează materiale și lucrări ştiinţifice pe baza documentelor existente în fondul 

bibliotecii; 

  realizează materiale informative pentru a fi difuzate pe canalele de comunicare ale 

instituției;   

  implementează, coordonează şi monitorizează programe şi proiecte culturale din 

Proiectul de management; 

  se implică în toate proiectele culturale ale bibliotecii, în funcţie de necesitate şi 

competenţe; 

             dezvoltă și întreține baza de date a secției;  

             participă la digitalizarea documentelor de bibliotecă;  

 păstrează şi dezvoltă legătura între bibliotecile din județul Alba, din țară și cu 

autorităţile locale și naționale; 

 organizează evenimente culturale;  

 consiliază bibliotecarii din judeţ în vederea derulării unor proiecte, evenimente şi 

activităţi culturale; 

 participă la achiziţia de carte; 

 oferă servicii de consultanţă împreună cu informaticianul Bibliotecii Judeţene „Lucian 

Blaga” Alba pe baza solicitărilor utilizatorului; 

 urmăreşte şi analizează implementarea indicatorilor de bibliotecă, precum şi a 

procedurilor activităţilor specifice. 

 

  (12) Contabilitate are următoarele atribuţii: 

 exercită controlul financiar preventiv propriu prin viza de control financiar preventiv 

pentru proiectele de operaţiuni prevăzute în actele normative în vigoare; 

 răspunde de legalitatea, regularitatea şi încadrarea în limitele angajamentelor bugetare 

aprobate, în privinţa operaţiunilor pentru care a acordat viza de control financiar preventiv; 

 elaborează proiectul bugetului anual al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, în 

condiţiile legii, pe baza propunerilor înaintate de director-manager şi îl supune spre avizare 

Consiliului de Administraţie; 

 răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a dărilor 

de seamă contabile privind execuţia bugetară; 

 răspunde de controlul operaţiunilor patrimoniale efectuate şi de realizarea acestora, de 

evaluarea corectă a elementelor patrimoniale, pe baza inventarierii efectuate şi de reflectarea 

acestora în bilanţul contabil, potrivit legii; 

 răspunde de completarea, potrivit destinaţiei şi în mod ordonat, a registrelor de 

contabilitate şi de păstrarea acestora şi a documentelor justificative care stau la baza 

înregistrărilor în contabilitate; 

 răspunde, potrivit legii, de reconstituirea în termenul legal, a documentelor contabile 

pierdute, sustrase sau distruse; 

 răspunde de întocmirea balanţelor de verificare şi a bilanţului contabil la timp şi de 

exactitatea datelor contabile prezentate; 

 răspunde de corecta întocmire a documentelor primare şi contabile; 

 ia măsuri pentru executarea inventarierilor periodice, potrivit actelor normative în 

vigoare şi controlează activitatea de inventariere; 

 răspunde de executarea calculelor de fundamentare a indicatorilor economico-

financiari şi întocmeşte bugetul pe an şi defalcat pe trimestre; 

 asigură organizarea evidenţei contabile a investiţiilor instituţiei prin elaborarea 

proiectului de investiţii, întocmirea documentaţiei în vederea deschiderii finanţării şi exercitarea 

supravegherii până la finalizarea lucrărilor; 



 acordă calificative personalului în vederea realizării evaluării performanţelor 

profesionale individuale; 

 colaborează cu direcţia de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Alba, cu 

Trezoreria şi instituţiile bancare, pentru rezolvarea problemelor curente; 

  implementează, coordonează şi monitorizează programe şi proiecte culturale din 

Proiectul de management; 

  se implică în toate proiectele culturale ale bibliotecii, în funcţie de necesitate şi 

competenţe; 

  răspunde de constituirea, întreținerea, actualizarea, optimizarea bazelor de date din 

instituție;  

 urmăreşte şi analizează implementarea indicatorilor de bibliotecă, precum şi a 

procedurilor activităţilor specifice; 

 monitorizează, coordonează şi îndrumă metodologic implementarea şi/sau dezvoltarea 

sistemului managerial al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, conform Ordinului 

secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern 

managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 alte atribuţii, potrivit legii. 

 

  (13) Redacţia „Discobolul” are următoarele atribuţii: 

  asigură activitatea editorială în cadrul Revistei „Discobolul”; 

  promovează Revista „Discobolul” în ţară şi în străinătate prin activităţi specifice; 

  asigură parteneriatul şi legătura permanentă cu Uniunea Scriitorilor din România - 

Filiala Alba-Hunedoara; 

  redactează, culege, corectează şi difuzează Revista ,,Discobolul”; 

  asigură afirmarea valorilor culturale autentice, încurajează creaţia originală, autohtonă, 

recuperează valori culturale naţionale şi internaţionale; 

  încurajează şi susţine creaţia unor tineri talentaţi; 

  promovează valori culturale naţionale şi internaţionale prin traduceri, studii, eseuri, 

interviuri cu personalităţi culturale etc.; 

  realizează monografia unor personalităţi marcante ale culturii româneşti; 

  publică rubrici de editorial, eseuri, interviuri, de cercetare ştiinţifică în domenii ca 

teoria şi critica literară, istoria literară etc.; 

  colaborează cu personalităţi din domeniu în vederea elaborării publicaţiei; 

  contribuie la redactarea şi editarea publicaţiilor bibliotecii cu materiale ştiinţifice de 

specialitate; 

  organizează evenimente culturale menite să promoveze cultura literară a judeţului Alba 

şi a României, în ţară şi în lume; 

  identifică şi atrage surse de finanţare pentru proiectele instituţiei; 

 asigurarea accesului mijloacelor de informare în masă la informaţiile de interes public, 

cu aprobarea managerului;  

  implementează, coordonează şi monitorizează programe şi proiecte culturale din 

Proiectul de management; 

  se implică în toate proiectele culturale ale bibliotecii, în funcţie de necesitate şi 

competenţe; 

              răspunde de Constituirea fondului de carte dedicat – Discobolul al Bibliotecii 

Judeţene „Lucian Blaga” Alba. 

 

  (14) Resurse umane are următoarele atribuţii: 

 întocmeşte documentele necesare în vederea aprobării numărului total de posturi, 

statului de funcţii, organigramei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al bibliotecii 

judeţene; 

 întocmeşte şi propune spre aprobarea Consiliului de administraţie a Regulamentului 

intern al bibliotecii; 

 respectă legislaţia în vigoare cu privire la normativele de personal şi structura 

posturilor; 

 întocmeşte şi supune spre aprobare statul de personal în funcţie de numărul de posturi 

aprobate prin statul de funcţii; 

 calcularea drepturilor salariale, conform legii; 



 întocmeşte documentaţia necesară organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor 

vacante şi pentru promovarea personalului; 

 întocmeşte referatul şi proiectul de decizie cu privire la încadrarea personalului; 

 întocmeşte contractele individuale de muncă şi actele adiţionale ale acestora pentru 

salariaţii bibliotecii, conform legii; 

 întocmeşte documentaţia necesară pentru dosarul de pensionare; 

 respectă legislaţia în vigoare cu privire la stabilirea drepturilor salariale ale 

personalului bibliotecii judeţene;  

 întocmeşte programarea concediilor de odihnă şi urmăreşte efectuarea acestora; 

 întocmeşte dosarul personal al salariaţilor bibliotecii judeţene; 

 completează şi transmite registrul general de evidenţă a salariaţilor; 

 asigură realizarea procesului de evaluare a performanţelor individuale pentru 

personalul bibliotecii; 

 urmăreşte întocmirea şi actualizarea fişei postului a salariaţilor; 

 exercită controlul financiar preventiv propriu prin viza de control financiar preventiv 

pentru proiectele de operaţiuni prevăzute în actele normative în vigoare; 

 primeşte, înregistrează declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese, şi eliberează 

imediat depunătorului o dovadă de primire; 

 la cerere, pune la dispoziţia personalului formularele declaraţiilor de avere şi de 

interese; 

 oferă consultanţă pentru completarea corectă a rubricilor din declaraţii şi depunerea în 

termen a acestora; 

 evidenţiază declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese în registre speciale, cu 

caracter public, denumite Registrul declaraţiilor de avere şi Registrul declaraţiilor de interese; 

 asigură publicarea şi menţinerea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese, pe 

pagina de internet a instituţiei în termenul prevăzut de lege; 

 trimite Agenţiei Naţionale de Integritate, în termenul legal, copii certificate ale 

declaraţiilor de avere, ale declaraţiilor de interese primite şi ale Registrului declaraţiilor de avere 

şi Registrului declaraţiilor de interese; 

 acordă consultanţă referitor la conţinutul şi aplicarea prevederilor legale privind 

declararea şi verificare averilor, conflictele de interese şi incompatibilităţile şi întocmeşte note de 

opinie în acest sens, la solicitarea persoanelor care au obligaţia depunerii declaraţiilor; 

 efectuează operaţiuni de încasări şi plăţi bancare şi de casierie; 

 păstrează, gestionează şi manipulează mijloacele băneşti din casierie; 

 efectuează plata deplasărilor, semnate şi vizate de conducerea instituţiei; 

 ţine evidenţa operativă, la zi şi întocmirea corectă a cec-urilor, chitanţelor, dispoziţiilor 

de încasare şi a registrului de casă; 

 urmăreşte şi analizează implementarea indicatorilor de bibliotecă, precum şi a 

procedurilor activităţilor specifice; 

 monitorizează, coordonează şi îndrumă metodologic implementarea şi/sau dezvoltarea 

sistemului managerial al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, conform Ordinului 

secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern 

managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 acordă  consultanţă şi asistenţă personalului instituţiei cu privire la respectarea 

normelor de conduită; 

 monitorizează aplicarea și respectarea Codului de conduită etică în cadrul instituţiei;  

 întocmeşte rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de conduită de către 

personalul instituţiei. 

  răspunde de comenzile de achiziţie de vouchere de vacanţă transmise unităţii emitente 

care trebuie să conţină: numele şi prenumele beneficiarilor cărora li se atribuie voucherele, codul 

numeric personal al fiecărui beneficiar, numărul voucherelor de vacanţă acordat pentru fiecare 

beneficiar, valoarea nominală a voucherului de vacanţă şi valoarea nominală totală a voucherelor 

de vacanţă acordate fiecărui beneficiar; 

  urmăreşte derularea Contractului încheiat cu unitatea emitentă; 

  organizează evidenţa voacherelor de vacanță, conform legii;  

  distribuie către beneficiari voucherele de vacanţă; 

  colaborează cu compartimentele de specialitate din cadrul altor instituţii în vederea 

întocmirii unor lucrări; 



  informează şi consiliază instituţia, precum şi angajaţii care se ocupă de prelucrarea 

datelor cu caracter personal cu privire la obligaţiile care le revin în temeiul Regulamentului (UE) 

679/2016 şi al dispoziţiilor legislaţiei naţionale referitoare la protecţia datelor; 

  monitorizează respectarea Regulamentului (UE) 679/2016, a dispoziţiilor legislaţiei 

naţionale referitoare la protecţia datelor şi a politicilor/ procedurilor interne ale instituţiei în ceea 

ce priveşte protecţia datelor cu caracter personal, inclusiv alocarea responsabilităţilor şi acţiunile 

de sensibilizare şi de formare a personalului implicat în operaţiunile de prelucrare, precum şi 

auditurile aferente; 

  furnizează consiliere la cerere în ceea ce priveşte evaluarea impactului asupra 

protecţiei datelor şi monitorizarea funcţionării acesteia; 

  cooperează cu autoritatea de supraveghere; 

  îşi asumă rolul de punct de contact pentru autoritatea de supraveghere privind 

aspectele legate de prelucrare, inclusiv consultarea prealabilă prevăzută în Regulamentul (UE) 

679/2016, precum şi, dacă este cazul, consultarea cu privire la orice altă chestiune; 

  se implică în toate proiectele culturale ale bibliotecii, în funcţie de necesitate şi 

competenţe. 

 

  (15) Administrativ are următoarele atribuţii: 

  participă la întocmirea documentaţiilor privind achiziţiile publice de bunuri; 

 întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea 

înregistrării autorităţii contractante în SICAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este 

cazul; 

 elaborează şi, după caz, actualizează, pe baza necesităţilor transmise de celelalte 

compartimente ale autorităţii contractante, strategia de contractare şi programul anual al 

achiziţiilor publice; 

 elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de 

atribuire şi a documentelor - suport, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei 

de concurs, pe baza necesităţilor transmise de compartimentele de specialitate; 

 îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de 

lege; 

 aplică şi finalizează procedurile de atribuire; 

 realizează achiziţiile directe; 

 constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice; 

 coordonează activitatea administrativ-gospodărească şi de aprovizionare a bibliotecii, 

conducând la nevoie autovehiculele instituției; 

 asigură buna executare a lucrărilor de întreţinere, utilizarea raţională a dotărilor 

aferente, a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar ale instituţiei; 

 întocmeşte necesarul şi face propuneri privind procurarea de mijloace fixe, obiecte de 

inventar şi consumabile; 

 întocmeşte documentele contabile de evidenţă primară pentru mijloacele fixe, obiectele 

de inventar şi materialele consumabile ce intră în gestiune; 

 întocmeşte şi ţine evidenţa notelor de comandă pentru diverse prestări de servicii; 

 evidenţa contractelor cu furnizorii de servicii; 

 participă la operaţiunea de inventariere a patrimoniului Bibliotecii Judeţene „Lucian 

Blaga” Alba; 

 asigură şi răspunde de buna depozitare şi gestionare a unor mijloace fixe şi obiecte de 

inventar aflate în patrimoniul instituţiei; 

 asigură întocmirea lunară şi distribuirea pe secţii, şi compartimente și filiale a 

necesarului de rechizite şi materiale; 

 ţine evidenţa cantitativă şi valorică a obiectelor de inventar şi materialelor consumabile 

din magazia instituţiei; 

  ţine evidenţa fişelor activităţii zilnice pentru autovehicule; 

  asigură dotarea instituţiei cu mijloace tehnice de stingere a incendiilor; 

  asigură întreţinerea şi reparaţiile curente necesare bunei funcţionări a instalaţiilor 

sanitare şi a celor electrice din instituţie; 

  răspunde de buna funcţionare a reţelei de încălzire; 

  răspunde de exploatarea instalaţiilor de stingere a incendiilor şi asigură efectuarea 

riguroasă şi la timp a controalelor, verificărilor şi reviziilor tehnice ale instalaţiilor de stingere a 



incendiilor şi consemnează în Registrul de evidenţă orice defecţiune constatată, urmărind şi 

remedierea ei în cel mai scurt timp; 

 asigură efectuarea instructajului privind protecţia muncii, salariaţilor bibliotecii; 

 asigură aplicarea normelor de apărare împotriva incendiilor; 

 efectuează îndosarierea actelor şi predarea lor la arhivă; 

 inventariază şi dotează suplimentar cu câte un recipient pentru colectarea şi selectarea 

deşeurilor; 

 prelucrează prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în 

instituţiile publice; 

 răspunde de asigurarea unui spaţiu suplimentar pentru stocarea temporară a deşeurilor 

colectate; 

 răspunde de amenajarea unui punct de documentare a vizitatorilor instituţiei; 

 consemnează şi raportează Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului deşeurile 

colectate şi predate conform legii; 

 răspunde de modul de aplicare a prevederilor Legii nr. 132/2010 privind colectarea 

selectivă a deşeurilor în instituţiile publice; 

  se implică în toate proiectele culturale ale bibliotecii, în funcţie de necesitate şi 

competenţe; 

 urmăreşte şi analizează implementarea indicatorilor de bibliotecă, precum și a  

procedurilor activităţilor specifice; 

  primeşte, înregistrează şi trimite către manager corespondenţa/ documentele interne și 

externe intrate în instituție;    

 oferă utilizatorilor bibliotecii informaţii privind funcţionarea şi serviciile acesteia; 

 copiază, redactează şi tehnoredactează diversele materiale necesare instituţiei; 

 clasifică actele şi documentele, le îndosariază pe baza unor criterii (tematică, ordine 

cronologică) stabilite de către conducerea instituţiei; 

 efectuează pontajul zilnic al personalului; 

 întreţine aparatura de birou şi echipamentul electronic în condiţii bune de funcţionare; 

  preia şi direcţionează apelurile telefonice, iar dacă persoana solicitată este ocupată/ 

lipseşte, preia eventualele mesaje şi le transmite ulterior sau direcţionează apelul către persoanele 

care ar putea să cunoască problema; 

  înainte de transferarea mesajului află cine sună şi eventual în ce problemă; transmite 

aceste informaţii persoanei interesate înainte de a transfera efectiv legătura; 

  urmăreşte în permanenţă dacă mesajele/ corespondenţa au fost recepţionate/ transmise 

şi au ajuns la destinaţie; 

  asigură o bună comunicare cu toate secţiile, compartimentele şi filialele instituţiei şi 

transmite corect şi în timp util informaţiile; 

 întocmeşte şi păstrează o bibliotecă de informaţii utile. 

  

  (16) Deservire se află în subordinea contabilului şef şi are următoarele atribuţii: 

 primeşte şi predă de la şi la secţiile şi filialele Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” 

Alba, pe bază de proces verbal de predare-primire, cărţile, colecţiile de periodice şi dosarele ce 

trebuie recondiţionate şi legate; 

 efectuează preluarea cărţilor sau periodicelor pentru legat, prin confruntarea acestora 

cu borderoul însoţitor, menţionând data primirii, numărul de volume primite şi restituite, data 

restituirii, secţia. Verifică existenţa semnăturii directorului-managerului pentru aprobarea 

operaţiunii; 

 execută lucrări de recondiţionare şi de legare a cărţilor, periodicelor şi dosarelor de la 

Biblioteca Judeţeană; 

 întocmeşte anual şi trimestrial necesarul de materiale pentru legătorie; 

 participă la realizarea manifestărilor de popularizare a cărţii şi bibliotecii prin realizare 

de afişaj; 

  se implică în toate proiectele culturale ale bibliotecii, în funcţie de necesitate şi 

competenţe; 

 urmăreşte şi analizează implementarea procedurilor activităţilor specifice; 

 gestionează şi asigură întreţinerea în bune condiţiuni a autoturismelor aflate în 

exploatare (repartizate); 

 ţine evidenţa zilnică, pe baza foilor de parcurs, a  kilometrilor realizaţi; 



 ţine zilnic evidenţa carburanţilor consumaţi şi predă serviciului contabilitate foile de 

parcurs contrasemnate de către cei în drept; 

 sesizează şi rezolvă şi alte probleme administrativ-gospodăreşti ale instituţiei; 

 depune și ridică coletele poștale ale instituției; 

 se prezintă periodic la instructajul pentru protecţia muncii conform reglementărilor în 

vigoare;    

  execută acțiuni specifice de îngrijire, întreținere, amenajare, curăţenie, desprăfuire, 

dezinsecţie şi deratizare în toate spațiile instituției;  

  prestează munca de curier; 

  strânge şi păstrează pe categorii deşeurile de hârtie - carton, metal – plastic şi sticlă; 

  de două ori pe an, primăvara şi toamna, și la nevoie, împreună cu bibliotecarul 

responsabil cu probleme de conservare va proceda la desprăfuirea riguroasă  a fondului de carte 

păstrat în depozitele bibliotecii;  

  prezenţa obligatorie la manifestările culturale organizate de către Biblioteca Judeţeană 

„Lucian Blaga” Alba (inclusiv sâmbăta şi duminica, după caz); 

             supravegherea persoanelor care efectuează muncă neremunerată în folosul comunității 

în cadrul instituției.  

   

 

CAPITOLUL IV  Colecţiile Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba 
 

 A. Structura colecţiilor 
 

Art. 11. (1) Colecţiile Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba sunt constituite şi 

completate periodic prin achiziţii, donaţii, schimburi culturale sau alte surse. Colecţiile sunt 

formate din: cărţi, broşuri, periodice, documente grafice şi audio-vizuale, alte categorii de 

documente româneşti sau străine, indiferent de suportul material. 

   (2) Colecţiile Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba sunt structurate astfel: 

  colecţii de bază, destinate conservării şi studierii lor în sala de lectură a bibliotecii, 

constituite din 1-2 exemplare din cărţile, periodicele şi celelalte documente grafice şi audio-

vizuale, aparţinând producţiei editoriale curente sau retrospective, româneşti sau străine; 

  documentele din categoria bunurilor culturale comune nu sunt mijloace fixe corporale 

şi au regim de obiecte de inventar; fac excepţie bunurile culturale care fac parte din patrimoniul 

cultural naţional mobil, constituite în colecţii speciale, fiind considerate active fixe corporale şi 

sunt evidenţiate, gestionate şi inventariate în conformitate cu prevederile legale; 

  colecţii vizuale, destinate împrumutului la domiciliul beneficiarului şi organizate în 

secţiile şi filialele  Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba; 

  colecţiile de documente care au statut de bunuri culturale comune se constituie, în 

funcţie de accesul utilizatorilor, tipul de documente, organizarea colecţiilor şi circulaţia 

documentelor, în colecţii destinate împrumutului la domiciliu şi colecţii destinate consultării în 

săli de lectură, de audiţii, de informare şi documentare. 

Art. 12. Creşterea anuală a colecţiilor din Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba 

trebuie să fie minim 50 de documente specifice la 1000 de locuitori. 

 

B. Constituirea, evidenţa şi creşterea colecţiilor 
 

Art. 13. Colecţiile Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba se constituie şi se dezvoltă 

prin diverse forme de achiziţie: cumpărare, transfer, schimb interbibliotecar, donaţii, legate, 

sponsorizări sau activităţi editoriale proprii în condiţiile legii, şi prin Depozitul legal local. 

Art. 14. Evidenţa documentelor din colecţiile Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba 

se face în sistem tradiţional şi/sau automatizat, conform unor norme biblioteconomice obligatorii 

pentru toate bibliotecile publice. 

Art. 15. (1) Intrarea sau ieşirea documentelor din evidenţele Bibliotecii Judeţene „Lucian 

Blaga” Alba se fac numai pe baza unui act însoţitor: factură şi aviz de însoţire a mărfii, proces-

verbal de donaţie, chitanţă/notă de comandă pentru abonamente, act de transfer, proces-verbal de 

casare, act de imputaţie etc. 

 (2) Pentru documentele primite de bibliotecă fără act însoţitor de provenienţă este 

obligatorie întocmirea unui proces-verbal de intrare, în conformitate cu procedura de lucru.  



 (3) Recepţia cantitativ-valorică a documentelor intrate în bibliotecă se face, 

indiferent de modalitatea procurării sau primirii acestora. 

 (4) Dacă la recepţia documentelor primite se constată lipsuri, exemplare 

deteriorate ori alte neconcordanţe în raport cu actele însoţitoare, se întocmeşte un proces-verbal 

ce este înaintat furnizorului/expeditorului, împreună cu documentele deteriorate sau găsite în 

plus, pentru remedierea situaţiei constatate. 

 (5) Neprimirea unor publicaţii seriale pentru care au fost făcute abonamente 

trebuie sesizată operativ agenţilor economici la care acestea au fost contractate; în caz contrar, 

răspunderea pentru lipsurile constatate ulterior revine personalului gestionar. 

            Art. 16. (1) Unitatea de evidenţă a documentelor din categoria publicaţii este volumul de 

bibliotecă, prin care se înţelege fiecare exemplar de publicaţie carte, indiferent de numărul de 

pagini, sau publicaţie serială cu minimum 48 de pagini, ce primeşte un număr de inventar. 

(2) În vederea înregistrării în evidenţe şi a bunei conservări, publicaţiile seriale, 

îndeosebi cotidianele, se constituie în volume de bibliotecă, prin legarea mai multor numere la 

un loc, de regulă lunar, trimestrial, semestrial sau anual. 

(3) Unitatea de evidenţă a documentelor din categoria non-publicaţii, înregistrate 

pe suport magnetic ori de altă natură, este constituită de unitatea – suport: disc, bandă magnetică, 

CD, casetă, microfilm etc.  

Art. 17. (1) Evidenţa documentelor de bibliotecă în sistem tradiţional se efectuează pe 

formulare tipizate, astfel: 

 a) evidenţa globală – pe Registrul de Mişcare a Fondurilor (R.M.F.), în care se 

înregistrează fiecare stoc de publicaţii sau alte categorii de documente intrate sau ieşite, iar anual 

se face şi calcularea existentului; 

 b) evidenţa individuală – pe Registrul de inventar (R.I.), cu numerotare de la 1 la infinit, 

în care se înregistrează fiecare volum de bibliotecă; 

 c) evidenţa preliminară pentru publicaţii seriale – pe fişe tipizate, până la constituirea lor 

în unităţi de evidenţă;  

 d) evidenţa analitică – pe fişe însoţite de imagini foto, pentru bunurile culturale care fac 

parte din patrimoniul cultural naţional mobil.  

(2) Documentele audiovizuale şi cele electronice se înregistrează în evidenţe distincte.  

(3) În actele de evidenţă globală şi individuală nu sunt admise ştersături sau modificări 

decât în cazuri justificate, cu consemnarea motivelor în procese-verbale ale căror numere se 

înscriu la rubrica „observaţii”.    

Art. 18. (1) Evidenţa globală şi individuală în sistem automatizat se efectuează cu 

respectarea tuturor elementelor de structură şi identificare prevăzute de R.M.F. şi R.I., precum şi 

a necesităţii de transpunere pe suport tradiţional.   

   (2) Modificările intervenite în evidenţa individuală realizată în sistem 

automatizat, inclusiv ieşirile din evidenţă, se operează similar celor în sistem tradiţional.  

Art. 19. (1) Toate documentele intrate în patrimoniul bibliotecii se marchează cu ştampila 

acesteia, care se aplică: pe pagina de titlu, verso; pe ultima pagină imprimată, la sfârşitul 

textului; pe o pagină de interior, la alegere, dar întotdeauna aceeaşi; pe filele şi anexele cu hărţi, 

scheme, tabele, ilustraţii şi reproduceri detaşabile şi/sau nenumerotate. 

 (2) Numărul din Registrul de Inventar este şi numărul unic de identificare al 

fiecărui volum de bibliotecă şi se înscrie pe acesta în vecinătatea ştampilei, direct sau prin 

aplicarea unei etichete, inclusiv cod de bare. 

 

C. Catalogarea, clasificarea şi indexarea documentelor 
 

Art. 20. (1) În vederea asigurării accesului utilizatorilor la informaţiile conţinute în 

documente, Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba realizează şi activităţi specifice de 

prelucrare curentă a documentelor intrate sau aflate în colecţii, prin efectuarea operaţiunilor 

specifice de catalogare, clasificare şi indexare, în regim informatizat.  

  (2) Fiecare stoc de publicaţii sau de alte documente se pune la dispoziţia 

utilizatorilor în cel mai scurt timp. 

Art. 21. Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba constituie, organizează şi dezvoltă un 

sistem de cataloage, în regim informatizat și tradiţional, compus în principal din: 

 a) catalogul general de serviciu, în cadrul compartimentelor de completare şi/sau   

prelucrare a colecţiilor, pentru uz intern;  



 b) catalogul alfabetic, pe nume de autori şi titluri, care grupează descrierile bibliografice 

ale documentelor indiferent de conţinutul acestora, în ordinea strict alfabetică a numelor autorilor 

şi/sau a titlurilor; 

 c) catalogul sistematic, în care descrierile documentelor sunt grupate după conţinutul lor, 

pe domenii de cunoaştere, conform indicilor C.Z.U.; 

 d) catalogul presei, cuprinzând descrierile publicaţiilor seriale;  

 e) catalogul documentelor audiovizuale şi al documentelor electronice respectiv: discuri, 

benzi magnetice, CD, casete audio, casete audio video, CD-Rom, etc.;  

 f) catalogul topografic de secţie, în care descrierile documentelor sunt ordonate potrivit 

aşezării acestora în rafturi; 

       g) catalogul electronic (TinRead) cuprinde descrierile bibliografice ale tuturor 

documentelor de bibliotecă.  

 

D. Organizarea, conservarea şi gestionarea colecţiilor 
 

Art. 22. (1) Colecţiile de documente cu statut de bunuri culturale comune destinate 

împrumutului la domiciliu se păstrează  în secţii şi filiale, care ordonează documentele în sistem 

de acces liber la publicaţii (la raft). 

    (2) Colecţiile de documente cu statut de bunuri culturale comune şi destinate în 

exclusivitate consultării în săli de lectură, de audiţii sau vizionare, se păstrează în depozite sau 

încăperi speciale. 

Art. 23. Documentele Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba se constituie în gestiune 

colectivă la nivelul instituţiei, conform legii. 

Art. 24. (1) Bibliotecarii nu sunt obligaţi să constituie garanţii gestionare, dar răspund 

material pentru lipsurile din inventar. 

   (2) În cazuri de forţă majoră, incendii, calamităţi naturale, devalizări şi alte 

situaţii care nu implică o răspundere personală, conducerea bibliotecii dispune scoaterea din 

evidenţe a documentelor deteriorate sau distruse. 

Art. 25. Eliminarea documentelor se efectuează cu aprobarea conducerii Bibliotecii 

Judeţene „Lucian Blaga” Alba, la propunerea comisiei interne de casare. 

Art. 26. Colecţiile de documente din Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba se 

verifică prin inventarieri periodice, astfel: 

a) colecţia care cuprinde până la 10.000 de documente – o dată la 4 ani; 

b) colecţia care cuprinde între 10.001 – 50.000 de documente – o dată la 6 ani; 

c) colecţia care cuprinde între 50.001 – 100.000 de documente – o dată la 8 ani; 

d) colecţia care cuprinde între 100.001 – 1.000.000 de documente – o dată la 10 ani; 

e) colecţia cu peste 1.000.000 de documente – o dată la 15 ani. 

Art. 27. (1) Inventarierea sau verificarea gestiunilor de documente din Biblioteca Judeţeană 

„Lucian Blaga” Alba se face, în condiţiile legii, de către o comisie numită prin decizia scrisă a 

conducerii Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba. 

(2) În decizie se precizează: componenţa comisiei, responsabilităţile individuale, 

termenele calendaristice pentru desfăşurarea inventarului. 

 (3) Responsabilul şi membrii comisiei semnează de luare la cunoştinţă şi, la 

încheierea inventarierii, aduc la cunoştinţă în scris, autorităţii care a dispus efectuarea 

inventarului, rezultatele acţiunii, cu precizarea rezultatelor verificării, existentul constatat, 

numeric şi valoric, pe categorii de documente, precum şi a situaţiei documentelor, eventual, 

nerestituite de utilizatori, neînregistrate, lipsă ori uzate fizic sau moral, cu consemnarea distinctă 

a acestora pe borderouri. 

(4) Conducerea Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba stabileşte, în funcţie de 

rezultatele acţiunii de inventariere, modalităţile de finalizare a verificării gestionare şi de 

recuperare a eventualelor lipsuri. 

Art. 28. (1) Predarea – primirea gestiunii se fac pe baza unei decizii scrise, în condiţiile 

legii şi ale prezentului Regulament prin confruntarea fondului de documente cu actele instituţiei. 

  (2) Procesul – verbal de predare – primire se întocmeşte în trei exemplare (unul 

pentru partea care predă, al doilea pentru cea care primeşte, al treilea pentru contabilitatea 

bibliotecii) cuprinzând rezultatul verificării, şi stabileşte modalităţile de finalizare a acţiunii de 

predare – primire şi de recuperare a eventualelor lipsuri. 

 



CAPITOLUL V Personalul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba 

 

Art. 29. Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba funcţionează conform organigramei şi 

a numărului total de posturi aprobate de Consiliul Judeţean Alba, conform reglementărilor în 

vigoare. 

 Art. 30. Numărul de personal şi defalcarea acestora pe compartimente cu încadrarea în 

alocaţia bugetară stabilită pentru plata drepturilor salariale sunt determinate prin raportarea la 

populaţia judeţului Alba, conform Legii nr. 334/2002 a bibliotecilor, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

Art. 31. (1) Angajarea personalului de specialitate din biblioteca judeţeană se realizează 

prin concurs organizat de conducerea bibliotecii, potrivit legii. 

(2) Angajarea personalului administrativ şi de întreţinere stabilit prin organigrama 

Bibliotecii Judeţene se realizează prin concurs, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Art. 32. Atribuţiile şi competenţele personalului din Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” 

Alba se stabilesc prin fişa postului, conform organigramei, programelor de activitate şi sarcinilor 

de serviciu elaborate de către directorul-managerul bibliotecii, pe baza regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba. 

Art. 33. Promovarea, sancţionarea, eliberarea din funcţie şi destituirea personalului din 

Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba se realizează în conformitate cu prevederile legale. 

  

 

CAPITOLUL VI Conducerea Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba 
 

Art. 34. (1) Conducerea Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba este asigurată de către 

un director - manager, numit prin concurs, organizat conform O.U.G. nr. 189/2008 privind 

managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, pe baza 

unui contract de management. 

(2) Numirea, promovarea, sancţionarea şi eliberarea din funcţie a directorului-

managerului se realizează, în condiţiile legii, de către autoritatea finanţatoare. 

(3) În exercitarea atribuţiilor ce-i revin directorul-managerul emite decizii. 

  (4) Conducerea Compartimentului financiar-contabil este asigurată de un contabil 

şef. 

(5) Angajarea, promovarea, sancţionarea şi eliberarea din funcţie a contabilului 

şef se realizează în conformitate cu prevederile legale. 

Art. 35. Directorul-managerul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba răspunde de 

organizarea şi funcţionarea bibliotecii pe baza organigramei, statului de funcţii şi a 

regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecii, elaborate în condiţiile legii şi aprobate 

de către Consiliul Judeţean Alba, are dreptul de a emite decizii şi reprezintă Biblioteca Judeţeană 

„Lucian Blaga” Alba în relaţiile cu alte organisme, instituţii, persoane fizice sau juridice. 

 Art. 36. (1) În cadrul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba funcţionează un Consiliu 

de administraţie, cu rol consultativ. 

    (2) Consiliul de administraţie este condus de director-managerul, în calitate de 

preşedinte, şi este format din 5 membri, astfel: director-manager, contabil şef şi 2 bibliotecari, 

desemnaţi prin decizia directorului - managerului, precum şi un reprezentant al Consiliului 

Judeţean Alba, desemnat de acesta. 

    (3) Consiliul de administraţie al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba 

funcţionează în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecii. 

    (4) Atribuţiile Consiliului de administraţie sunt: 

 analizează activitatea bibliotecii și face propuneri de îmbunătăţire a activităţii 

bibliotecii judeţene; 

 urmăreşte aplicarea Legii nr. 334/2002 a bibliotecilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare şi a Regulamentului intern al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba; 

 stabileşte programul de funcţionare al bibliotecii. 

 Art. 37. (1) În cadrul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba funcţionează un Consiliu 

ştiinţific, cu rol consultativ în domeniul dezvoltării colecţiilor, în domeniul cercetării ştiinţifice şi 

al activităţii culturale. 



    (2) Consiliul ştiinţific este format din 5 membri şi cuprinde bibliotecari, 

specialişti în domeniul informatizării bibliotecilor, al activităţii culturale şi ştiinţifice, numiţi prin 

decizia directorului - managerului. 

    (3) Atribuţiile Consiliului ştiinţific sunt:  

              contribuie cu puncte de vedere de specialitate, ori de câte ori este nevoie, în cadrul 

instituției;  

              analizează stadiul colecțiilor, a cercetărilor științifice, a activităților culturale, făcând 

propuneri și recomandări de îmbunătățire. 

  

 

CAPITOLUL VII  Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor 
 

Art. 38. Accesul utilizatorilor la cataloagele, colecţiile şi serviciile Bibliotecii Judeţene 

„Lucian Blaga” Alba se face în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare al 

acesteia şi cu prevederile legale referitoare la protecţia patrimoniului cultural naţional, la 

drepturile de autor şi drepturile conexe. 

Art. 39. Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba întocmeşte şi aduce la cunoştinţa 

utilizatorilor un regulament intern destinat relaţiilor cu aceştia, prin care comunică: 

a) serviciile oferite şi orarul de funcţionare în relaţia directă cu publicul, pentru fiecare 

secţie şi filială; 

b) condiţiile în care se eliberează sau vizează permisul de acces în bibliotecă; 

c) condiţiile în care se asigură accesul, la colecţiile bibliotecii, precum şi la serviciile de 

bibliotecă; 

d) obligaţiile utilizatorilor privind păstrarea liniştii şi a ordinii în bibliotecă, precum şi 

faţă de documentele împrumutate pentru consultare pe loc sau la domiciliu; 

e) categoriile şi numărul maxim de documente ce pot fi împrumutate pentru consultarea 

la domiciliu, precum şi termenele de împrumut şi de prelungire; 

f) sancţiunile ce se aplică utilizatorilor, în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute în 

regulamentul activităţii cu publicul; 

g) alte drepturi şi obligaţii ale utilizatorilor. 

Art. 40. (1) Relaţiile bibliotecii cu utilizatorii fac parte integrantă din regulamentul intern 

care trebuie adus la cunoştinţa utilizatorilor în momentul înscrierii la bibliotecă, precum şi prin 

oricare altă formă de publicitate din interiorul instituţiei. 

  (2) La înscrierea utilizatorilor vor fi solicitate numai acele date referitoare la 

persoană care sunt strict necesare, cu păstrarea confidenţialităţii acestora. 

  (3) Pentru utilizatorii minori răspunderea morală şi materială revine 

reprezentanţilor legali (părinţi, tutori), semnatarii contractelor de utilizatori principali. 

  (4) Contractul de utilizare are rol de titlu executoriu. 

  (5) Utilizatorii răspund de prejudiciile generate de utilizarea abuzivă a 

permisului şi/sau de nereclamarea pierderii acestuia. 

Art. 41. În cadrul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, sumele stabilite pentru 

achiziţii de cărţi, publicaţii seriale şi alte documente de bibliotecă în limba minorităţilor se 

stabilesc astfel încât să corespundă proporţiei pe care o reprezintă minoritatea în cadrul 

comunităţii. 

Art. 42. Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba poate organiza servicii specializate 

pentru persoanele dezavantajate. 

 Art. 43. Deteriorarea, distrugerea sau pierderea documentelor din Biblioteca Judeţeană 

„Lucian Blaga” Alba de către utilizatori se sancţionează prin recuperarea fizică a unor 

documente identice sau valoric, prin achitarea valorii de inventar a documentelor, actualizată cu 

aplicarea coeficientului de inflație la zi, la care se adaugă o sumă echivalentă  cu de 1-5 ori față 

de prețul astfel calculat. 

 

 

CAPITOLUL VIII Dispoziţii tranzitorii şi finale 
 

Art. 44. Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba dispune de autonomie administrativă 

şi profesională în raport cu Consiliul Judeţean Alba, constând în: 

a) dreptul de a se conduce în afara oricăror ingerinţe politice, ideologice sau religioase; 



b) elaborarea programelor şi proiectelor culturale proprii în concordanţă cu strategiile 

naţionale şi internaţionale;  

c) stabilirea şi utilizarea surselor suplimentare de venituri în vederea dezvoltării 

serviciilor de bibliotecă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

d) încheierea de protocoale de colaborare sau de cooperare cu alte biblioteci sau instituţii 

culturale din ţară şi din străinătate, conform obiectivelor şi strategiei generale stabilite de sau în 

colaborare cu Consiliul Judeţean Alba; 

Art. 45. (1) Anual, conducerea Bibliotecii judeţene întocmeşte rapoarte de evaluare a 

activităţii bibliotecii, care se prezintă consiliului de administraţie şi Consiliului Judeţean Alba. 

(2) Situaţiile statistice anuale se transmit de către Biblioteca Judeţeană „Lucian 

Blaga” Alba Institutului Naţional de Statistică, Comisiei Naţionale a Bibliotecilor, potrivit  

prevederilor legale. 

 Art. 46. (1) Prevederile prezentului Regulament se completează, de drept, cu dispoziţiile 

normative în vigoare. 

    (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Bibliotecii Judeţene „Lucian 

Blaga” Alba intră în vigoare la data adoptării lui prin hotărâre a Consiliului Judeţean Alba. 

    (3) După aprobarea sa, prevederile regulamentului vor fi aduse la cunoştinţa 

salariaţilor Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba. 

 

 

                                                                                              Avizat pentru legalitate 

          PREŞEDINTE,                               SECRETAR GENERAL 

                              Ion DUMITREL                                   Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr. 13173/15 iunie 2021 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, 

Statului de funcții şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare  

ale Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba 

 

 

 

I. Expunere de motive 

Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba, prin adresa nr. 3855 din 27 mai 2021, 

înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 11813 din 27 mai 2021, a solicitat 

aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii. S-a solicitat aprobarea mutării unor 

posturi ocupate/vacante de la un compartiment la altul, pentru asigurarea funcţionării unor secţii 

ale instituţiei, înfiinţarea/desfiinţarea/modificarea denumirii unor compartimente şi schimbarea 

subordonării unui compartiment. 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. 262 din 5 noiembrie 2020 a fost aprobat 

Statul de funcţii al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Alba nr. 198 din 17 septembrie 2020 a fost aprobată Organigrama Bibliotecii Judeţene 

„Lucian Blaga” Alba, iar prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 200 din 26 iulie 2018 a 

fost aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare al acesteia. 

 

III. Reglementări anterioare 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 262 din 5 noiembrie 2020 privind aprobarea 

modificării  Statului de funcții al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba. 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 198 din 17 septembrie 2020 privind aprobarea 

modificării Organigramei şi a Statului de funcții ale Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba. 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 200 din 26 iulie 2018 privind aprobarea 

modificării Organigramei, Statului de funcții şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare 

ale Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba. 

 

IV. Baza legală 

 - art. 173 alin. 1 lit. a și lit. d, art. 173 alin. 2 lit. c și art. 173 alin. 5 lit. d din O.U.G. nr. 

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

- art. 44 alin. 4 şi anexa nr. 1 lit. c din Legea nr. 334/2002 a bibliotecilor, republicată, 

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.  129 din 15 iunie 2021. 

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

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

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

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

 

 PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA             APROB 

JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 

SECRETAR GENERAL 

Nr. 13175/15 iunie 2021 

 

 

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 Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba 

 

 

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

până în data de 17 iunie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 

estimată a avea loc în data de 24 iunie 2021. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 129 din 15 iunie 2021 şi are ataşate 

următoarele documente: 

 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării 

Organigramei, Statului de funcții şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale 

Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba; 

- solicitarea nr. 3855 din 27 mai 2021 a Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, 

înregistrată cu nr. 11813 din 27 mai 2021 la registratura Consiliului Județean Alba. 

Cu deosebită consideraţiune, 

 

 SECRETAR GENERAL 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA                                                                                         

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Biroul resurse umane  

Nr. 13176/15 iunie 2021 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării  

Organigramei, Statului de funcții şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale 

Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” 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”. 

  

Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba a solicitat, prin adresa nr. 3855 din 27 mai 

2021, aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii, prin:  

 Mutarea unui post ocupat de bibliotecar gradul IA de la Sala de lectură la Secţia copii.  

 Mutarea unui post ocupat de bibliotecar gradul IA de la Sala de lectură la Secţia 

periodice. 

 Mutarea unui post ocupat de bibliotecar treapta I de la Filiala Centru de zi la Sala de 

lectură. 

 Desfiinţarea Filialei Centru de zi. 

 Înfiinţarea Secţiei „Lucian Blaga”. 

 Mutarea unui post vacant de bibliotecar debutant de la Secţia copii la Secţia „Lucian 

Blaga”. 

 Modificarea denumirii Secţiei metodică şi animaţie culturală în Secţia metodică, va 

funcţiona cu aceleaşi posturi. 

 Modificarea denumirii Secţiei bibliografie şi biblionet în Secţia bibliografie, va 

funcţiona cu aceleaşi posturi. 

 Schimbarea subordonării Compartimentului resurse umane de la contabil şef la 

manager, va funcţiona cu acelaşi post. 

 

Modificările intervenite asupra Organigramei şi Statului de funcţii ale Bibliotecii Judeţene 

„Lucian Blaga” Alba nu conduc la modificarea numărului total de posturi față de structura 

aprobată în organigrama anterioară.  

 

De asemenea s-a solicitat aprobarea modificării Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba. 

 

 În conformitate cu prevederile art. 44 alin. 4 din Legea nr. 334/2002 a bibliotecilor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „organigrama şi statul de funcţii ale 

bibliotecii se aprobă de către autoritatea sau instituţia finanţatoare, conform legii”. 

    

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 Bibliotecii 

Judeţene „Lucian Blaga” Alba. 

Şef birou, 

Horaţiu Zaharia SUCIU 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE  

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind prelungirea termenului de aplicare a  prevederilor Hotărârii  

Consiliului Judeţean Alba nr. 235/14 septembrie 2018 cu privire la unele măsuri  

pentru funcționarea corespunzătoare a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă 

Educaţională Alba, cu modificările şi completările ulterioare  

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna iunie 2020; 

 Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind prelungirea 

termenului de aplicare a  prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 235/14 septembrie 

2018 cu privire la unele măsuri pentru funcționarea corespunzătoare a Centrului Judeţean de 

Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ținând cont de prevederile: 

 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 235/14 septembrie 2018 cu privire la unele 

măsuri pentru funcționarea corespunzătoare a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă 

Educaţională Alba; 

 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 304/27 noiembrie 2018 privind prelungirea 

termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 235/14 septembrie 

2018 cu privire la unele măsuri pentru funcționarea corespunzătoare a Centrului Judeţean de 

Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba; 

 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 143/28 iunie 2019 privind prelungirea 

termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 235/14 septembrie 

2018 cu privire la unele măsuri pentru funcționarea corespunzătoare a Centrului Judeţean de 

Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba; 

 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 250/12 decembrie 2019 privind prelungirea 

termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 235/14 septembrie 

2018 cu privire la unele măsuri pentru funcționarea corespunzătoare a Centrului Judeţean de 

Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba; 

 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 306/22 decembrie 2020 privind prelungirea 

termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 235/14 septembrie 

2018 cu privire la unele măsuri pentru funcționarea corespunzătoare a Centrului Judeţean de 

Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba; 

 - Contractului de administrare nr. 3965-2646/26.03.2013 de transmitere a dreptului de 

administrare de la Consiliul Judeţean Alba către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

protecţia Copilului Alba asupra imobilului, aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, 

situate administrativ în municipiul Alba Iulia, b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 68,  județul 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. 349 și urm.  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- art. 858, art. 860 alin. 1, art. 862 alin. 1, art. 867-869 și art. 874 din Noul Cod Civil 

(Legea nr. 287/2009 republicată, cu modificările și completările ulterioare); 

- Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 99 alin. 4 - 6 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările 

ulterioare;  

  - Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al statului și unităților administrative-teritoriale aprobate prin H.G. 

nr. 1031/1999; 

 - H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Alba, precum și al 

municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Alba, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 15 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea centrelor județene/al 

municipiului București de resurse și asistență educațională, aprobat  prin Ordinul ministrului 



educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5555 din 7 octombrie 2011, 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, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Consiliului 

Judeţean Alba nr. 235/14 septembrie 2018 cu privire la unele măsuri pentru funcționarea 

corespunzătoare a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba, cu 

modificările şi completările ulterioare,  până în data de 31 decembrie 2021. 

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

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și directorului 

general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

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

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, Centrului Judeţean de 

Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba, Direcției juridică și administraţie publică, Direcției 

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

Consiliului Județean Alba. 

 

                                                                   Avizat pentru legalitate 

          PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL 

                              Ion DUMITREL                                       Vasile BUMBU 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 130 

Alba Iulia, 15 iunie 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 nr. 1 - Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi 

strategii  

Comisia nr. 2 - Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi 

lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului 

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. 13183/15 iunie  2021  

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre  privind prelungirea termenului de aplicare a  prevederilor 

Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 235/14 septembrie 2018 cu privire la unele măsuri  

pentru funcționarea corespunzătoare a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă 

Educaţională Alba, cu modificările şi completările ulterioare  

 

I. Expunere de motive 

Proiectul de act administrativ inițiat vizează prelungirea restrângerii dreptului de 

administrare (cu privire la folosința unor spații) instituit în favoarea Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba asupra unor bunuri spaţii aparţinând imobilului 

situat administrativ în Municipiul Alba Iulia, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 68, judeţul Alba şi 

prelungirea dreptului de folosință gratuită asupra acestora instituit în favoarea Centrului Judeţean 

de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba. 

II. Descrierea situaţiei actuale 
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba este unitate conexă a 

Inspectoratului Şcolar al Judeţului Alba cu personalitate juridică, finanţată de Consiliului 

Judeţean Alba. Acest centru coordonează, monitorizează şi evaluează metodologic şi ştiinţific 

serviciile educaţionale realizate de către instituţiile de învăţământ preuniversitar, participă la 

formarea iniţială a cadrelor didactice prin asigurarea practicii pedagogice în unităţi de 

învăţământ preuniversitar din judeţ, participă la formarea continuă prin identificarea nevoii de 

formare continuă şi colaborarea cu instituţiile acreditate în acest scop, evaluează specialiştii care 

oferă servicii educaţionale din centrele de asistenţă psihopedagogică şi din centrele logopedice 

precum şi mediatorii şcolari. Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Alba 

dezvoltă servicii de consiliere psihopedagogică şi orientare şcolară şi profesională, prin Centrul 

Judeţean şi Cabinetele de Asistenţă Psihopedagogică, servicii de terapie a tulburărilor de limbaj, 

prin Centrele şi cabinetele logopedice interşcolare. 

Întrucât de la instituirea dreptului de folosință gratuită în favoarea  Centrului Judeţean de 

Resurse şi de Asistenţă Educaţională Alba asupra spațiului format din 4 birouri (3 la parter şi 1 la 

etajul I) în incinta imobilului situat administrativ în municipiul Alba Iulia, b-dul 1 Decembrie 

1918, nr. 68, judeţul Alba în care îşi are sediul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba și până în prezent nu a fost identificat alt spațiu adecvat desfășurării activității 

specifice Centrului se impune prelungirea dreptului de folosință gratuită asupra spațiilor descrise 

mai sus. 

Ținând cont de cele menţionate mai sus, propun prelungirea restrângerii dreptului de 

administrare (cu privire la folosința unor spații) instituit în favoarea Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba asupra unor bunuri spaţii aparţinând imobilului 

situat administrativ în municipiul Alba Iulia, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 68, judeţul Alba şi 

prelungirea dreptului de folosință gratuită asupra acestora în favoarea Centrului Judeţean de 

Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba, până în data de 31 decembrie  2021. 

III. Reglementări anterioare 

 - Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 235/14 septembrie 2018 cu privire la unele 

măsuri pentru funcționarea corespunzătoare a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă 

Educaţională Alba; 

 - Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 304/27 noiembrie 2018 privind prelungirea 

termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 235/14 septembrie 

2018 cu privire la unele măsuri pentru funcționarea corespunzătoare a Centrului Judeţean de 

Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba; 

 - Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 143/28 iunie 2019 privind prelungirea 

termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 235/14 septembrie 

2018 cu privire la unele măsuri pentru funcționarea corespunzătoare a Centrului Judeţean de 

Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba. 

 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 250/12 decembrie 2019 privind prelungirea 

termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 235/14 septembrie 



2018 cu privire la unele măsuri pentru funcționarea corespunzătoare a Centrului Judeţean de 

Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba; 

 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 306/22 decembrie 2020 privind prelungirea 

termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 235/14 septembrie 

2018 cu privire la unele măsuri pentru funcționarea corespunzătoare a Centrului Judeţean de 

Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba; 

 

 IV. Baza legală 

 - art. 173 alin. 1 lit. c,  art. 286  alin. 1, art. 287 alin. 2 lit. b, și  art. 349 și urm.  din 

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

- art. 858, art. 860 alin. 1, art. 862 alin. 1, art. 867-869 și art. 874 din Noul Cod Civil 

(Legea nr. 287/2009 republicată, cu modificările și completările ulterioare); 

- Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 99 alin. 4 – 6 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și 

completările ulterioare;  

  - Normele metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al statului și unităților administrative-teritoriale aprobate prin H.G. 

nr. 1031/1999; 

 - H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Alba, precum și al 

municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Alba, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 15 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea centrelor județene/al 

municipiului București de resurse și asistență educațională, aprobat  prin Ordinul ministrului 

educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5555 din 7 octombrie 2011, cu modificările și 

completările ulterioare. 

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

Uniunii Europene 

 Nu este cazul 

 VI. Avize necesare 

Nu este cazul 

VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului 

Nu este cazul 

VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 

Nu este cazul 

IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 

Nu este cazul 

X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 

Nu este cazul 

XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre 

Nu este cazul 

XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi 

funcţionale preconizate 

Nu este cazul 

 

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

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

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

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

hotărâre înregistrat cu nr.  130  din 7 iunie 2021. 

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

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

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

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 PREŞEDINTE, 

ION DUMITREL 

 



ROMÂNIA             APROB 

JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 

SECRETAR GENERAL 

Nr. 13184/15 iunie  2021  

 

 

 

 

Către 

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI   

Domnului director executiv Ioan BODEA 

 

 

 

  

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

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

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

specialitate,  

 

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind prelungirea termenului de aplicare a  prevederilor Hotărârii  

Consiliului Judeţean Alba nr. 235/14 septembrie 2018 cu privire la unele măsuri  

pentru funcționarea corespunzătoare a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă 

Educaţională Alba, cu modificările şi completările ulterioare 
 

 

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

până în data de 17 iunie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 

estimată a avea loc în data de 24  iunie  2021. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 130/15 iunie 2021 şi are ataşat referatul de 

aprobare a proiectului de hotărâre privind prelungirea termenului de aplicare a  prevederilor 

Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 235/14 septembrie 2018 cu privire la unele măsuri 

pentru funcționarea corespunzătoare a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională 

Alba, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

Nr. 13227/16 iunie  2021  

  

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectului de hotărâre  privind prelungirea termenului de aplicare a  prevederilor 

Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 235/14 septembrie 2018 cu privire la unele măsuri  

pentru funcționarea corespunzătoare a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă 

Educaţională Alba, cu modificările şi completările ulterioare 

 

Imobilul situat administrativ în municipiul Alba Iulia, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 68 

este proprietate publică a Județului Alba, cuprins la poziția cu nr. crt. 195 în Inventarul 

bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba şi este în administrarea Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, conform contractului de administrare 

nr. 3965-2646/26.03.2013. 

Imobilul este compus din: clădire edificată în regim S+P+3, din beton şi cărămidă, având 

suprafaţa construită de 757,55 mp şi teren aferent în suprafaţă de 911 mp, înscris în CF nr. 75437 

Alba Iulia, cu nr. top. 4354/7/1/1 şi nr. cadastral C1. 

Întrucât din luna septembrie 2018 Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională 

Alba nu a mai putut funcţiona în imobilul Colegiului Tehnic Dorin Pavel Alba, Direcţia Generală 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba a identificat 4 birouri care au fost puse la 

dispoziția Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba, în suprafaţă utilă totală 

de 45,75 mp în incinta sediului din Alba Iulia, B-dul 1 decembrie 1918, nr. 68 , repartizate astfel: 

o Birou P11, parter, S= 18 mp, Birou P16, parter, S= 9,9 mp, Birou P17, parter, S= 

7,4 mp și Birou E1 16, etaj 1, S= 7,4 mp.  

Conform art. 874 alin. 1 din Legea nr. 287/2009 Noul Cod Civil republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, „Dreptul de folosinţă asupra bunurilor proprietate 

publică se acordă, cu titlu gratuit, pe termen limitat, în favoarea instituţiilor de utilitate 

publică.”. 

Prin Hotărârile Consiliului Judeţean Alba nr. 235/2018, nr. 304/2018, nr. 143/2019,  

nr. 250/2019 şi  nr. 306/2020 a fost aprobată prelungirea succesivă a duratei dreptului de 

folosință până la data de 30 iunie 2021. 

Întrucât de la instituirea dreptului de folosință gratuită în favoarea  Centrului Judeţean de 

Resurse şi de Asistenţă Educaţională Alba asupra spațiului format din 4 birouri (3 la parter şi 1 la 

etajul I) în incinta imobilului situat administrativ în Municipiul Alba Iulia, b-dul 1 Decembrie 

1918, nr. 68 în care îşi are sediul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Alba și până în prezent nu a fost identificat alt spațiu adecvat desfășurării activității specifice 

Centrului se impune prelungirea dreptului de folosință gratuită asupra spațiilor descrise mai sus, 

până la data de 31 decembrie 2021.  

 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. 298 și urm 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 va permite prelungirea duratei dreptului 

de folosință gratuită în favoarea  Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională 

Alba. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Ioan BODEA 

 

Şef serviciu, 

Paul Silviu TODORAN 

 

 

 

Întocmit, Radu Octavian NEAG 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

pentru modificarea și completarea art. 2 alin. 1 al Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 

102/12 aprilie 2021 privind stabilirea cuantumului şi a numărului burselor școlare care se 

acordă în anul școlar 2020-2021, pentru elevii care frecventează învăţământul special  

și special integrat din Judeţul Alba 

 

 

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

  Luând în dezbatere referatul de aprobare al proiectului de hotărâre pentru modificarea și 

completarea art. 2 alin. 1 al Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 102/12 aprilie 2021 privind 

stabilirea cuantumului şi a numărului burselor școlare care se acordă în anul școlar 2020-2021, 

pentru elevii care frecventează învăţământul special și special integrat din Judeţul Alba; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 102/12 aprilie 

2021 privind stabilirea cuantumului şi a numărului burselor școlare care se acordă în anul 

școlar 2020-2021, pentru elevii care frecventează învăţământul special și special integrat din 

Judeţul Alba. 

 Având în vedere prevederile : 

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

şi completările ulterioare; 

- art. 82 alin. 1
1
, art. 105 alin. 2 lit. d şi art. 110 alin. 3 din Legea nr.1/2011 a educației 

naționale, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021; 

- H.G. nr. 1064/2020 privind aprobarea cuantumului minim al burselor de performanță, de 

merit de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu 

frecvență, care se acordă în anul școlar 2020-2021; 

- Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de 

stat aprobate prin Ordinul nr. 5576/7 octombrie 2011 al ministrului educaţiei, cercetării, 

tineretului şi sportului, cu modificările și completările ulterioare;  

- Regulamentului de organizare şi funcţionare a învăţământului special şi special integrat 

aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării tineretului şi sportului nr. 5573 din 7 

octombrie 2011; 

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

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

următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

 Art. I.  

Articolul 2 alin. 1 al Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 102/12 aprilie 2021 
privind stabilirea cuantumului şi a numărului burselor școlare care se acordă în anul școlar 

2020-2021, pentru elevii care frecventează învăţământul special și special integrat din Judeţul 

Alba, se modifică și se completează, urmând a avea următorul cuprins: 

„Art. 2. (1) Se aprobă acordarea unui număr de 98 burse de ajutor social, 22 burse de 

merit și a unui număr de 7 burse de studiu pentru elevii care frecventează învățământul special și 

special integrat finanțat din bugetul local al Județului Alba, pentru anul școlar 2020-2021, conform 

anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri.”     

Art. II.   
Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

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

se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Inspectoratului 

Şcolar Judeţean Alba, Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alba, unităţilor de învăţământ 



menţionate în anexa prezentei hotărâri, Direcției juridică și administraţie publică și Direcţiei 

dezvoltare şi bugete. 

 

                                                                                                        Avizat pentru legalitate 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

Înregistrat cu nr. 131 

Alba Iulia, 15 iunie 2021 

 

Prezentul proiect de hotărâre: 

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

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

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

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

Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba  

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

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

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

următoarele comisii de specialitate:  

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

prognoze şi strategii  

Comisia de specialitate nr. 4 - Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG - 

uri și sport 



Anexa la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr. 131/15 iunie 2021       

 

 

 

LISTA 

privind numărul burselor școlare care se acordă în anul școlar 2020-2021, pentru elevii 

care frecventează învăţământul special și special integrat din Judeţul Alba 

 

 

 

Nr. 

Crt. 
Unitatea de învățământ 

Nr. burse de  

ajutor social 

Nr. burse de 

merit 

Nr. burse 

de studiu 

1. Centrul Școlar de Educație Incluzivă 

Alba Iulia 

57   

2. Liceul cu Program Sportiv  

„Florin Fleșeriu” Sebeș 

5 7 2 

3. Liceul Tehnologic  

„Timotei Cipariu” Blaj 

24 15 5 

4. Liceul  

„Horea, Cloșca și Crișan” Abrud 

5   

5. Școala Gimnazială  

„Singidava” Cugir 

4   

6. Colegiul Național  

„Bethlen Gabor” Aiud 

1   

7. Școala Gimnazială  

Câmpeni 

2   

 

 

 

                                                                                                        Avizat pentru legalitate 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr. 13188/15 iunie 2021 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea art. 2 alin. 1 al Hotărârii 

Consiliului Județean Alba nr. 102/12 aprilie 2021 privind stabilirea cuantumului şi a 

numărului burselor școlare care se acordă în anul școlar 2020-2021, pentru elevii care 

frecventează învăţământul special și special integrat din Judeţul Alba 

 

 

Expunere de motive 

Finanţarea unităţilor de învăţământ special, a claselor de învăţământ special, a elevilor din 

învăţământul special și a liceelor speciale se asigură din sumele defalcate din unele venituri ale 

bugetului de stat prin bugetele locale ale consiliilor judeţene conform art. 110 alin. 3 din Legea 

educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.  

Cheltuielile cu bursele elevilor se acordă din bugetele locale ale unităţilor administrativ-

teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar, şi din sume defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această destinaţie, fiind una dintre 

categoriile de cheltuieli susţinute prin finanţarea complementară, potrivit prevederilor art. 105 

alin. 2 lit. d din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.  

Potrivit prevederilor art. 82 alin 1 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare, elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul 

preuniversitar de stat beneficiază lunar de burse de performanţă, de burse de merit, de burse de 

studiu şi de burse de ajutor social. Conform prevederilor actului normativ menționat mai sus, bursa 

de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanţă, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu. 

 Criteriile generale de acordare a burselor se stabilesc de Ministerul Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului. Criteriile specifice de acordare a burselor de performanţă, de merit, a 

burselor de studiu şi a celor de ajutor social se stabilesc anual în consiliile de administraţie ale 

unităţilor de învăţământ, în limitele fondurilor repartizate şi în raport cu integralitatea efectuării de 

către elevi a activităţilor şcolare, cu respectarea prevederilor Ordinului nr. 5576/2011 privind 

aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de 

stat, cu modificările și completările ulterioare. 

Urmare a încheierii semestrului I al anului şcolar 2020-2021 şi a adreselor transmise de  

unitățile de învățământ special, cu privire la  situația burselor necesar a fi acordate  se impune 

modificarea numărului burselor școlare şi a categoriilor de burse aprobate prin Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 102/12 aprilie 2021.   

 

Descrierea situaţiei actuale 
Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 102/12 aprilie 2021 privind stabilirea 

cuantumului şi a numărului burselor școlare care se acordă în anul școlar 2020-2021, pentru 

elevii care frecventează învăţământul special și special integrat din Judeţul Alba s-a stabilit 

cuantumul și numărul burselor școlare pentru anul școlar 2020-2021.   

 

Baza legală 

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

şi completările ulterioare; 

- art. 82 alin. 1
1
, art. 105 alin. 2 lit. d şi art. 110 alin. 3 din Legea nr.1/2011 a educației 

naționale, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021; 

- H.G. nr. 1064/2020 privind aprobarea cuantumului minim al burselor de performanță, de 

merit de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu 

frecvență, care se acordă în anul școlar 2020-2021; 



- Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de 

stat aprobate prin Ordinul nr. 5576/7 octombrie 2011 al ministrului educaţiei, cercetării, 

tineretului şi sportului, cu modificările și completările ulterioare;  

- Regulamentul de organizare şi funcţionare a învăţământului special şi special integrat 

aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării tineretului şi sportului nr. 5573 din 7 

octombrie 2011; 

 

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. 131 din 15 iunie 2021. 

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

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

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

nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

 

PREŞEDINTE, 

ION DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA             APROB 

JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 

SECRETAR GENERAL 

Nr.  13190/15 iunie 2021 

 

 

 

Către 

Direcţia dezvoltare şi bugete 

Domnului director executiv  Marian Florin AITAI 

 

 

  

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

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

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

specialitate,  

 

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

pentru modificarea și completarea art. 2 alin. 1 al Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 

102/12 aprilie 2021 privind stabilirea cuantumului şi a numărului burselor școlare care se 

acordă în anul școlar 2020-2021, pentru elevii care frecventează învăţământul special  

și special integrat din Judeţul Alba 

 

 

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

până în data de 17 iunie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 

estimată a avea loc în data de 24 iunie  2021. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 131/15 iunie 2021 şi are ataşat referatul de 

aprobare al proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea art. 2 alin. 1 al Hotărârii 

Consiliului Județean Alba nr. 102/12 aprilie 2021 privind stabilirea cuantumului şi a numărului 

burselor școlare care se acordă în anul școlar 2020-2021, pentru elevii care frecventează 

învăţământul special și special integrat din Judeţul Alba . 

Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA          

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 

Nr.  13199 /15 iunie 2021 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea art. 2 alin. 1 al Hotărârii 

Consiliului Județean Alba nr. 102/12 aprilie 2021 privind stabilirea cuantumului şi a 

numărului burselor școlare care se acordă în anul școlar 2020-2021, pentru elevii care 

frecventează învăţământul special și special integrat din Judeţul Alba 

 

 Potrivit prevederilor art. 82 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului nr.5576/2011 privind criteriile generale de 

acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările si completările 

ulterioare, elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat beneficiază 

lunar de burse de performanță, de burse de merit, de burse de studiu și de burse de ajutor social, 

acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat. Bursele de ajutor social se 

acordă şi pe perioada vacanţelor şcolare. 

Bursele reprezintă o formă de sprijin material, vizând atât protecţia socială cât şi stimularea 

elevilor care obţin rezultate foarte bune la învăţătură şi disciplină, având drept scop susținerea 

activității de învăţare de înaltă performanță, precum și scăderea abandonului școlar al elevilor și 

asigurarea accesului egal la educație al tuturor copiilor.  

  Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 102/12 aprilie 2021 privind stabilirea 

cuantumului şi a numărului burselor școlare care se acordă în anul școlar 2020-2021, pentru 

elevii care frecventează învăţământul special și special integrat din Judeţul Alba,  a fost aprobat 

un număr de 116 burse de ajutor social și 5 burse de merit.    

Numărul de burse se poate revizui semestrial, în condițiile legii. Având în vedere încheierea 

semestrului I al anului școlar 2020-2021 și a adreselor unităților de învățământ special cu privire la 

situația burselor necesar a fi acordate, se impune modificarea numărului burselor școlare și a 

categoriilor de burse aprobate prin hotărârea menționată mai sus după cum urmează: 98 burse de 

ajutor social, 22 burse de merit și 7 burse de studiu. 

Potrivit prevederilor art. 82 alin 1
2
 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare, bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de 

performanţă, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu. Elevii care beneficiază de burse de studiu 

pot primi și burse de performanță sau burse de merit, potrivit prevederilor art. 18 alin. 2 din 

Ordinului Ministerului Educației nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de 

acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 Fondurile necesare pentru acordarea burselor vor fi prevăzute în bugetul local al 

Județului Alba pe anul 2021, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate 

finanțării burselor acordate elevilor care frecventează învățământul special, potrivit prevederilor 

art. 82 și art. 105 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare și a Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021, precum și din veniturile proprii 

ale bugetului local al Județului Alba. 

Responsabilitatea primirii cererilor, a verificării documentelor care atestă îndeplinirea 

condițiilor de acordare a burselor și stabilirea beneficiarilor acestor burse aparține în integralitate 

comisiei de atribuire a burselor constituită la nivelul fiecărei unități de învățământ.  

 Criteriile specifice de acordare a burselor de performanţă, a burselor de merit, a burselor 

de studiu şi a celor de ajutor social se stabilesc anual în consiliile de administraţie ale unităţilor 

de învăţământ, în limitele fondurilor repartizate şi în raport cu integralitatea efectuării de către 

elevi a activităţilor şcolare. 

Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete  

prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. ____ din data de __ iunie 2021. 

 

Director executiv, 

Marian Aitai 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE  

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între  

UAT - Judeţul Alba,  UAT - Judeţul Bihor şi UAT - Judeţul  Cluj 

pentru dezvoltarea și promovarea turistică a zonei carstice a Munților Apuseni 

„Țara de Piatră. Paradisul carstic al României” 

 

 

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

 Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea 

încheierii unui Acord de parteneriat între  UAT - Judeţul Alba, UAT - Judeţul Bihor şi UAT - 

Judeţul  Cluj pentru dezvoltarea și promovarea turistică a zonei carstice a Munților Apuseni 

„Țara de Piatră. Paradisul carstic al României”;  

Având în vedere prevederile art. 173 alin. 1 lit. b, art. 173 alin. 1 lit. e, art. 173 alin. 7 lit. 

c și art. 174 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

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

adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE  

 

 

Art. 1. Se aprobă încheierea  unui Acord de parteneriat între  UAT - Judeţul Alba, UAT 

- Judeţul Bihor şi UAT - Judeţul  Cluj pentru dezvoltarea și promovarea turistică a zonei 

carstice a Munților Apuseni „Țara de Piatră. Paradisul carstic al României”, conform anexei - 

parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, domnul Ion Dumitrel, 

să semneze Acordul de parteneriat prevăzut la art. 1. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Serviciului investiții, 

dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de cultură, Direcţiei gestionarea 

patrimoniului - Compartimentul administrare drumuri judeţene, Biroului turism, Serviciului 

mediu - Compartimentul Factori de mediu și schimbări climatice, Direcţiei amenajarea 

teritoriului şi urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se 

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

înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba; Consiliului Județean Bihor, Consiliului 

Județean Cluj, Președintelui Consiliului Județean Alba, Serviciului public judeţean Salvamont-

Salvaspeo Alba, Serviciului investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul 

unităților de cultură, Biroului turism, Serviciului mediu, Direcției juridică și administraţie 

publică, Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism, Direcției gestionarea patrimoniului și 

Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba,.  

 

                                                                                                        Avizat pentru legalitate 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU       
 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 132 

Alba Iulia, 15 iunie 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 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 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 Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:  

Serviciului investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților 

de cultură din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba  

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

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

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

următoarele comisii de specialitate:  

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

prognoze şi strategii  

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

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

județului 

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

apărarea ordinii publice 

Comisia de specialitate nr. 4 - Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG - 

uri și sport 

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

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

Comisia de specialitate nr. 6 - Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor 

şi situaţii de urgenţă 

  

 



Anexa la Proiectul de hotărâre a  

Consiliului Județean Alba nr. 132 din 15 iunie 2021 

 

 

U.A.T. - Județul Alba  U.A.T. - Județul Bihor            U.A.T. - Județul Cluj 

   Consiliul Județean       Consiliul Județean     Consiliul Județean 

Nr. … din …    Nr. … din …    Nr. … din 

 

 

 

ACORD DE PARTENERIAT 

 

 

ART. I . Părţile  

I.1. U.A.T. - JUDEȚUL ALBA, prin CONSILIUL JUDEȚEAN ALBA, cu sediul în 

municipiul Alba Iulia, Piața Ion I. C. Brătianu, nr. 1, județul Alba, reprezentat prin Președinte 

Ion DUMITREL, în calitate de partener 

I.2. U.A.T. - JUDEȚUL BIHOR, prin CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR, cu sediul în 

municipiul Oradea, Parcul Traian, nr. 5, județul Bihor, reprezentat prin Președinte Ilie 

BOLOJAN, în calitate de partener 

I.3. U.A.T. - JUDEȚUL CLUJ, prin CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ, cu sediul în 

municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 106, județul Cluj, reprezentat prin Președinte 

Alin TIȘE, în calitate de partener 

au convenit asupra încheierii prezentului Acord de parteneriat în următoarele condiţii: 

 

ART. II. Obiectul acordului 

II. Părţile au convenit de comun acord să se asocieze în vederea promovării unor interese  

comune, respectiv pentru realizarea următoarele componente: 

II.1. Amenajarea și modernizarea traseului rutier  „Padiș / Apuseni”  situat administrativ 

în județul Alba, județul Bihor și județul Cluj. 

II.2. Dezvoltarea și promovarea turistică a zonei carstice a Munților Apuseni „Țara de 

Piatră. Paradisul carstic al României”. 

II.3. Siguranța turiștilor în zona de interes „Țara de Piatră. Paradisul carstic al 

României”.  

II.4. Protejarea și promovarea patrimoniului etnografic, folcloric și a arhitecturii 

tradiționale pentru zona carstică a Munților Apuseni (UAT - Comuna Gârda de Sus, UAT - 

Comuna Arieșeni, UAT - Comuna Scărișoara, UAT - Comuna Pietroasa, UAT - Comuna 

Budureasa, UAT - Comuna Beliș, UAT - Comuna Mărgău, UAT Comuna - Săcuieu și UAT - 

Comuna Mărișel) „Țara de Piatră. Paradisul carstic al României”  

II.5. Protejarea și promovarea biodiversității zonei carstice a Munților Apuseni (UAT - 

Comuna Gârda de Sus, UAT - Comuna Arieșeni, UAT - Comuna Scărișoara, UAT - Comuna 

Pietroasa, UAT - Comuna Budureasa, UAT - Comuna Beliș, UAT - Comuna Mărgău, UAT - 

Comuna Săcuieu și UAT - Comuna Mărișel ) „Țara de Piatră. Paradisul carstic al României”  

 

ART. III.  Durata acordului 

III. Prezentul acord de parteneriat se încheie pe o perioadă de 10 ani, intrând în vigoare 

de la data semnării lui de către reprezentanții celor trei județe, cu posibilitatea prelungirii prin act 

adițional, la solicitarea motivată a oricărui partener. 

 

ART. IV. Drepturile şi obligaţiile părţilor 

IV.1. Drepturile şi obligaţiile partenerului participant UAT - Judeţul Alba prin Consiliul 

Județean Alba: 

IV.1.1. Amenajarea și modernizarea traseului rutier Călineasa - Vf. Clujului - 

intersecţia DJ 750  situat pe raza administrativ-teritorială a Județului Alba: 

 identificarea traseului rutier Călineasa - Vf. Clujului - intersecţia DJ 750 de pe 

teritoriul administrativ al Județului Alba;  

 trecerea în domeniul public al județului Alba a terenului aferent infrastructurii 

rutiere de pe  traseul rutier precizat la pnct. IV.1.1.; 



 clasarea traseului rutier precizat la pnct. IV.1.1. în drum județean – unde și dacă 

este cazul; 

 elaborarea în comun cu ceilalți parteneri a temei de proiectare privind 

amenajarea și modernizarea drumului județean nou creat; 

 elaborarea Studiului de Fezabilitate privind amenajarea și modernizarea 

sectorului de drum nou creat care aparține UAT - Județul Alba; 

 proiectarea și execuția drumului județean nou creat care aparține UAT - Județul 

Alba 

IV.1.2. Dezvoltarea și promovarea turistică a zonei carstice a Munților Apuseni 

„Țara de Piatră. Paradisul carstic al României”: 

 identificarea valorilor turistice comune celor trei județe pe baza identităților 

relevante din zona de interes, în vederea stabilirii destinației „Țara de Piatră. Paradisul carstic al 

României” ca destinație turistică; 

 participarea la elaborarea unor planuri de promovare/comunicare turistică din 

zona de interes și implementarea acestuia;  

 participarea la crearea unui sistem integrat de informare turistică în zona de 

interes; 

 îmbunătățirea căilor de acces către siturile turistice din zona de interes aflate pe 

teritoriul administrativ  al județului Alba; 

 realizarea unei rețele integrate de trasee turistice în zona de interes, 

dezvoltarea, întreținerea acestora  pe teritoriul județului Alba; 

 dezvoltarea în comun a unor produse turistice specifice zonei de interes. 

IV.1.3. Siguranța turiștilor din zona de interes - „Țara de Piatră. Paradisul carstic 

al României”: 

 colaborarea cu celelalte două județe în vederea prevenirii accidentelor și 

intervenție din zona de interes; 

 colaborarea cu celelalte două județe în vederea prevenirii accidentelor și a 

salvării din mediul subteran speologic din zona carstică a Munților Apuseni (UAT - Comuna 

Gârda de Sus, UAT - Comuna Arieșeni, UAT - Comuna Scărișoara, UAT - Comuna Pietroasa, 

UAT - Comuna Budureasa, UAT - Comuna Beliș, UAT - Comuna Mărgău, UAT - Comuna 

Săcuieu și UAT - Comuna Mărișel); 

 colaborarea cu celelalte două județe în vederea prevenirii accidentelor și a 

recuperărilor din mediul subacvatic din zona carstică a Munților Apuseni (UAT - Comuna Gârda 

de Sus, UAT - Comuna Arieșeni, UAT - Comuna Scărișoara, UAT - Comuna Pietroasa, UAT - 

Comuna Budureasa, UAT - Comuna Beliș, UAT - Comuna Mărgău, UAT - Comuna Săcuieu și 

UAT - Comuna Mărișel) 

IV.1.4. Protejarea și promovarea patrimoniului etnografic, folcloric și a 

arhitecturii tradiționale pentru zona carstică a Munților Apuseni ((UAT - Comuna Gârda de Sus, 

UAT - Comuna Arieșeni, UAT - Comuna Scărișoara, UAT - Comuna Pietroasa, UAT - Comuna 

Budureasa, UAT - Comuna Beliș UAT – Comuna Mărgău, UAT - Comuna Săcuieu și UAT - 

Comuna Mărișel) -„Țara de Piatră. Paradisul carstic al României”: 

 identificarea, valorificarea și promovarea  patrimoniului etnografic și folcloric 

și a arhitecturii tradiționale de pe teritoriul administrativ al județului Alba din zona de interes; 

 adaptarea obiectivelor de patrimoniu cultural de pe teritoriul administrativ al 

județului Alba din zona de interes, la uzul public și turistic (parcaje, dotări, peisagistică, bănci, 

coșuri de gunoi, signalistică și semnalizare, panouri informative etc.); 

 sprijinirea și stimularea creării de produse autentice, promovarea gastronomiei 

locale și a producției meșteșugărești, din zona de interes, prin organizarea de evenimente și 

activități speciale de promovare (expoziții, festivaluri etc.). 

 participarea la crearea unei agende culturale anuale comune în zona de interes; 

 participarea la elaborarea unui ghid de arhitectură/ construire pentru încadrarea 

în specificul zonei. 

IV.1.5. Protejarea și promovare biodiversității zonei carstice a Munților Apuseni 

(UAT - Comuna Gârda de Sus, UAT - Comuna Arieșeni, UAT - Comuna Scărișoara, UAT - 

Comuna Pietroasa, UAT - Comuna Budureasa, UAT - Comuna Beliș, UAT - Comuna Mărgău, 

UAT - Comuna Săcuieu și UAT - Comuna Mărișel) - „Țara de Piatră. Paradisul carstic al 

României”: 



 să pună dispoziție informații cu privire la patrimoniul natural din județul Alba 

aflat în zona de interes în vederea realizării materialelor informative cu privire la conservarea 

biodiversităţii şi a patrimoniului natural; 

 să organizeze de comun acord cu ceilalți parteneri acțiuni conștientizare și de 

informare privind conservarea biodiversităţii şi a patrimoniului natural  în rândul comunităţilor 

locale, vizitatorilor și administrațiilor publice locale; 

 să elaboreze/distribuie materiale informative cu privire la conservarea 

biodiversităţii, a patrimoniului natural și a regulilor de vizitare din zona de interes aflată pe 

teritoriul administrativ al Județului Alba; 

 să realizeze/promoveze de comun acord cu ceilalți parteneri un ghid a zonei de 

interes cu prezentarea valorilor speciale, a regulilor de vizitare şi a activităţilor permise și 

interzise 

 să realizeze/amplaseze panouri de informare cu privire la conservarea 

biodiversității, a patrimoniului natural și a regulilor de vizitare din zona de interes aflată pe 

teritoriul administrativ al Județului Alba. 

 

IV.2. Drepturile şi obligaţiile partenerului UAT - Judeţul Bihor prin Consiliul Județean 

Bihor: 

IV.2.1.1. Amenajarea și modernizarea traseului rutier Padiş - Ic Ponor; DJ763 

(Padiș) -  Limită Județul Cluj (Ic Ponor), km 35+100-45+100 (L=10,000 km): 

 stabilirea culoarului extins necesar modernizării DJ763 km 35+100-45+100 

situat raza administrativ-teritorială a Județului Bihor;  

 trecerea în domeniul public al județului Bihor a drumului și terenului aferent 

infrastructurii rutiere de pe  traseul rutier precizat la pnct. IV.2.1.1.; 

 scoaterea definitivă din fondul forestier naţional a terenului aferent acestui 

tronson de drum, care în momentul de faţă trebuie să respecte regimul silvic; 

 elaborarea temei de proiectare privind amenajarea și modernizarea traseului 

rutier Padiş - Ic Ponor; DJ763 (Padiș) -  Limită Județul Cluj (Ic Ponor), km 35+100-45+100 

(L=10,000 km); 

 elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru modernizarea traseului care va 

aparține UAT - Județul Bihor; 

 proiectarea și execuția drumului județean nominalizat la pnct. IV.2.1.1. care 

aparține UAT - Județul Bihor 

IV.2.1.2. Amenajarea și modernizarea traseului rutier de legătură între Județul 

Alba - Județul Cluj - Județul Bihor, continuare a DJ 763 din cătun Ic Ponor (Comuna Mărgău) 

către Comuna Gârda de Sus (intersecţia cu DJ 750), situat pe raza administrativ-teritorială a 

Județului Bihor: 

 identificarea traseului rutier pe tronson intersecţie DJ 763 - Ic Ponor -  Gârda 

de Sus - intersecția cu DJ750  pe teritoriul administrativ al Județului Bihor;  

 trecerea în domeniul public al Județului Bihor a terenului aferent infrastructurii 

rutiere de pe  traseul rutier precizat pnct. IV.2.1.2.; 

 clasarea traseului rutier precizat la pnct IV.2.1.2. în drum județean - unde și 

dacă este cazul; 

 elaborarea în comun cu ceilalți parteneri a temei de proiectare privind 

amenajarea și modernizarea drumului județean nou creat; 

 elaborarea Studiului de Fezabilitate privind amenajarea și modernizarea 

sectorului de drum care aparține UAT - Județul Bihor; 

 proiectarea și execuția drumului județean nou creat care aparține UAT - Județul 

Bihor 

IV.2.2. Dezvoltarea și promovarea turistică a zonei carstice a Munților Apuseni 

„Țara de Piatră. Paradisul carstic al României”: 

 identificarea valorilor turistice comune celor trei județe pe baza identităților 

relevante din zona de interes, în vederea stabilirii destinației „Țara de Piatră. Paradisul carstic al 

României” ca destinație turistică; 

 participarea la elaborarea unor planuri de promovare/comunicare turistică din 

zona de interes și implementarea acestuia;  

 participarea la crearea unui sistem integrat de informare turistică în zona de 

interes; 



 îmbunătățirea căilor de acces către siturile turistice din zona de interes aflate pe 

teritoriul administrativ  al județului Bihor; 

 realizarea unei rețele integrate de trasee turistice în zona de interes, 

dezvoltarea, întreținerea acestora  pe teritoriul județului Bihor; 

 dezvoltarea în comun a unor produse turistice specifice zonei de interes. 

IV.2.3. Siguranța turiștilor din zona de interes - „Țara de Piatră. Paradisul carstic 

al României”: 

 colaborarea cu celelalte două județe în vederea prevenirii accidentelor și 

intervenție din zona de interes; 

 colaborarea cu celelalte două județe în vederea prevenirii accidentelor și a 

salvării din mediul subteran speologic din zona carstică a Munților Apuseni (UAT - Comuna 

Gârda de Sus, UAT - Comuna Arieșeni, UAT - Comuna Scărișoara, UAT - Comuna Pietroasa, 

UAT - Comuna Budureasa, UAT - Comuna Beliș, UAT - Comuna Mărgău, UAT - Comuna 

Săcuieu și UAT -Comuna Mărișel); 

 colaborarea cu celelalte două județe în vederea prevenirii accidentelor și a 

recuperărilor din mediul subacvatic din zona carstică a Munților Apuseni (UAT - Comuna Gârda 

de Sus, UAT - Comuna Arieșeni, UAT - Comuna Scărișoara, UAT - Comuna Pietroasa, UAT - 

Comuna Budureasa, UAT - Comuna Beliș, UAT - Comuna Mărgău, UAT - Comuna Săcuieu și 

UAT - Comuna Mărișel) 

IV.2.4. Protejarea și promovarea patrimoniului etnografic, folcloric și a 

arhitecturii tradiționale pentru zona carstică a Munților Apuseni ((UAT - Comuna Gârda de Sus, 

UAT - Comuna Arieșeni, UAT - Comuna Scărișoara, UAT - Comuna Pietroasa, UAT - Comuna 

Budureasa, UAT - Comuna Beliș UAT – Comuna Mărgău, UAT - Comuna Săcuieu și UAT - 

Comuna Mărișel) -„Țara de Piatră. Paradisul carstic al României”: 

 identificarea, valorificarea și promovarea  patrimoniului etnografic, folcloric și 

a arhitecturii tradiționale de pe teritoriul administrativ al județului Bihor din zona de interes; 

 adaptarea obiectivelor de patrimoniu cultural de pe teritoriul administrativ al 

județului Bihor din zona de interes, la uzul public și turistic (parcaje, dotări, peisagistică, bănci, 

coșuri de gunoi, signalistică și semnalizare, panouri informative etc.); 

 sprijinirea și stimularea creării de produse autentice, promovarea gastronomiei 

locale și a producției meșteșugărești, din zona de interes, prin organizarea de evenimente și 

activități speciale de promovare (expoziții, festivaluri etc.). 

 participarea la crearea unei agende culturale anuale comune în zona de interes; 

 participarea la elaborarea unui ghid de arhitectură/ construire pentru încadrarea 

în specificul zonei. 

IV.2.5. Protejarea și promovare biodiversității zonei carstice a Munților Apuseni 

(UAT - Comuna Gârda de Sus, UAT - Comuna Arieșeni, UAT - Comuna Scărișoara, UAT - 

Comuna Pietroasa, UAT - Comuna Budureasa, UAT - Comuna Beliș, UAT - Comuna Mărgău, 

UAT - Comuna Săcuieu și UAT - Comuna Mărișel) - „Țara de Piatră. Paradisul carstic al 

României”: 

 să pună la dispoziție informații cu privire la patrimoniul natural din Județul 

Bihor aflat în zona de interes în vederea realizării materialelor informative cu privire la 

conservarea biodiversităţii şi a patrimoniului natural; 

 să organizeze de comun acord cu ceilalți parteneri acțiuni conștientizare și de 

informare privind conservarea biodiversităţii şi a patrimoniului natural  în rândul comunităţilor 

locale, vizitatorilor și administrațiilor publice locale; 

 să elaboreze/distribuie materiale informative cu privire la conservarea 

biodiversităţii, a patrimoniului natural și a regulilor de vizitare din zona de interes aflată pe 

teritoriul administrativ al Județului Bihor; 

 să se realizeze/ promoveze de comun acord cu ceilalți parteneri un ghid a zonei 

de interes cu prezentarea valorilor speciale, a regulilor de vizitare şi a activităţilor permise și 

interzise. 

 să se realizeze/amplaseze panouri de informare cu privire la conservarea 

biodiversității, a patrimoniului natural și a regulilor de vizitare din zona de interes aflată pe 

teritoriul administrativ al Județului Bihor. 

 

 



IV.3. Drepturile şi obligaţiile partenerului participant UAT - Judeţul Cluj prin Consiliul 

Județean Cluj: 

IV.3.1. Amenajarea și modernizarea traseului rutier de legătură între Județul Alba 

- Județul Cluj - Județul Bihor, continuare a DJ 763 din cătun Ic Ponor (Comuna Mărgău) către 

Comuna Gârda de Sus (intersecţia cu DJ 750), situat pe raza administrativ-teritorială a Județului 

Cluj: 

 identificarea traseului rutier pe tronson Beliș - Răchițele - Doda Pilii - Ic Ponor 

-  Padiș -  Gârda de Sus - intersecția cu DJ 750 pe teritoriul administrativ al Județului Cluj;  

 trecerea în domeniul public al județului Cluj a terenului aferent infrastructurii 

rutiere de pe  traseul rutier precizat la pnct. IV.3.1.; 

 clasarea traseului rutier precizat la pnct. IV.3.1. în drum județean – unde și dacă 

este cazul; 

 elaborarea în comun cu ceilalți parteneri a temei de proiectare privind 

amenajarea și modernizarea drumului județean nou creat; 

 elaborarea Studiului de Fezabilitate privind amenajarea și modernizarea 

sectorului de drum nou creat care aparține UAT - Județul Cluj 

 proiectarea și execuția drumului județean care aparține UAT - Județul Cluj 

IV.3.2. Dezvoltarea și promovarea turistică a zonei carstice a Munților Apuseni 

„Țara de Piatră. Paradisul carstic al României”: 

 identificarea valorilor turistice comune celor trei județe pe baza identităților 

relevante din zona de interes, în vederea stabilirii destinației „Țara de Piatră. Paradisul carstic al 

României” ca destinație turistică; 

 participarea la elaborarea unor planuri de promovare/comunicare turistică din 

zona de interes și implementarea acestuia;  

 participarea la crearea unui sistem integrat de informare turistică în zona de 

interes; 

 îmbunătățirea căilor de acces către siturile turistice din zona de interes aflate pe 

teritoriul administrativ  al județului Cluj; 

 realizarea unei rețele integrate de trasee turistice în zona de interes, 

dezvoltarea, întreținerea acestora  pe teritoriul județului Cluj; 

 dezvoltarea în comun a unor produse turistice specifice zonei de interes 

IV.3.3. Siguranța turiștilor din zona de interes - „Țara de Piatră. Paradisul carstic 

al României”: 

 colaborarea cu celelalte două județe în vederea prevenirii accidentelor și 

intervenție din zona de interes; 

 colaborarea cu celelalte două județe în vederea prevenirii accidentelor și a 

salvării din mediul subteran speologic din zona carstică a Munților Apuseni (UAT - Comuna 

Gârda de Sus, UAT - Comuna Arieșeni, UAT - Comuna Scărișoara, UAT - Comuna Pietroasa, 

UAT - Comuna Budureasa, UAT - Comuna Beliș, UAT - Comuna Mărgău, UAT - Comuna 

Săcuieu și UAT - Comuna Mărișel); 

 colaborarea cu celelalte două județe în vederea prevenirii accidentelor și a 

recuperărilor din mediul subacvatic din zona carstică a Munților Apuseni (UAT - Comuna Gârda 

de Sus, UAT - Comuna Arieșeni, UAT - Comuna Scărișoara, UAT - Comuna Pietroasa, UAT - 

Comuna Budureasa, UAT - Comuna Beliș, UAT - Comuna Mărgău, UAT - Comuna Săcuieu și 

UAT - Comuna Mărișel) 

IV.3.4. Protejarea și promovarea patrimoniului etnografic, folcloric și a 

arhitecturii tradiționale pentru zona carstică a Munților Apuseni ((UAT - Comuna Gârda de Sus, 

UAT - Comuna Arieșeni, UAT - Comuna Scărișoara, UAT - Comuna Pietroasa, UAT - Comuna 

Budureasa, UAT - Comuna Beliș UAT – Comuna Mărgău, UAT - Comuna Săcuieu și UAT - 

Comuna Mărișel) -„Țara de Piatră. Paradisul carstic al României”: 

 identificarea, valorificarea și promovarea  patrimoniului etnografic și folcloric 

și a arhitecturii tradiționale de pe teritoriul administrativ al județului Cluj din zona de interes; 

 adaptarea obiectivelor de patrimoniu cultural de pe teritoriul administrativ al 

județului Cluj din zona de interes, la uzul public și turistic (parcaje, dotări, peisagistică, bănci, 

coșuri de gunoi, signalistică și semnalizare, panouri informative etc.); 

 sprijinirea și stimularea creării de produse autentice, promovarea gastronomiei 

locale și a producției meșteșugărești, din zona de interes, prin organizarea de evenimente și 

activități speciale de promovare (expoziții, festivaluri etc.) 



 participarea la crearea unei agende culturale anuale comune în zona de interes; 

 participarea la elaborarea unui ghid de arhitectură/ construire pentru încadrarea 

în specificul zonei. 

IV.3.5. Protejarea și promovare biodiversității zonei carstice a Munților Apuseni 

(UAT - Comuna Gârda de Sus, UAT - Comuna Arieșeni, UAT - Comuna Scărișoara, UAT - 

Comuna Pietroasa, UAT - Comuna Budureasa, UAT - Comuna Beliș, UAT - Comuna Mărgău, 

UAT - Comuna Săcuieu și UAT - Comuna Mărișel) - „Țara de Piatră. Paradisul carstic al 

României”: 

 să pună la dispoziție informații cu privire la patrimoniul natural din Județul 

Cluj aflat în zona de interes în vederea realizării materialelor informative cu privire la 

conservarea biodiversităţii şi a patrimoniului natural; 

 să organizeze de comun acord cu ceilalți parteneri acțiuni conștientizare și de 

informare privind conservarea biodiversităţii şi a patrimoniului natural  în rândul comunităţilor 

locale, vizitatorilor și administrațiilor publice locale; 

 să elaboreze/distribuie materiale informative cu privire la conservarea 

biodiversităţii, a patrimoniului natural și a regulilor de vizitare din zona de interes aflată pe 

teritoriul administrativ al Județului Cluj; 

 să se realizeze/ promoveze de comun acord cu ceilalți parteneri un ghid a zonei 

de interes cu prezentarea valorilor speciale, a regulilor de vizitare şi a activităţilor permise și 

interzise 

 să se realizeze/amplaseze panouri de informare cu privire la conservarea 

biodiversității, a patrimoniului natural și a regulilor de vizitare din zona de interes aflată pe 

teritoriul administrativ al Județului Cluj. 

 

ART.V. Coordonarea acordului de parteneriat 

V.1. Fiecare partener desemnează responsabili pentru realizarea componentelor 

obiectivului convenit, constituind în acest sens comisii de lucru mixte, compuse din angajați ai 

celor trei autorități administrative, desemnați prin dispoziții de către președintele Consiliului 

Județean Alba, președintele Consiliului Județean Bihor și președintele Consiliului Județean Cluj. 

Aceste comisii își vor desfășura activitatea în baza unor regulamente de organizare proprii.  

V.2. Fiecare partener desemnează câte un responsabil pentru implementarea 

parteneriatului și coordonarea tuturor persoanelor desemnate de către președinții consiliilor 

județene să facă parte din comisiile de lucru mixte.  

 

ART.VI. Răspunderea partenerilor 

VI.1. Faţă de terţi va răspunde partenerul care contractează singur drepturi şi obligaţii 

prin actele încheiate cu aceştia. 

VI.2. Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către 

una dintre părți dă dreptul celeilalte părți să ceară rezilierea acordului, printr-o notificare scrisă 

adresată părții în culpă, în termen de 15 zile lucrătoare de la data constatării nerespectării 

clauzelor acordului.  

 

ART. VII.  Încetarea acordului de parteneriat 

VII.1. Prezentul acord încetează la expirarea termenului stabilit, dacă nu s-a convenit 

prelungirea acestuia, prin acordul părţilor; 

VII.2. Prin hotărârea autorităţilor deliberative a celor trei parteneri, anterior expirării 

duratei  acordului, ca urmare a constatării unei/unor clauze de neîndeplinire a acordului, în 

conformitate cu prevederile art. VI.2. din prezentul acord; 

VII.3. Ca urmare a neîndeplinirii sau imposibilității îndeplinirii obiectului de activitate 

sau a obligaţiilor asumate de părţi; 

VII.4. În alte cazuri prevăzute în mod expres de legislaţia în vigoare. 

 

ART.VIII.  Amendamente 

VIII. Părţile au dreptul, pe durata îndeplinirii acestuia, de a conveni prin hotărâri  le 

autorităţilor deliberative, modificare clauzelor prezentului acord prin act adiţional. 

 

 

 



ART. IX. Forţa majoră 

IX.1. Forța majoră exonerează de răspundere părțile, în cazul neexecutării parțiale sau 

totale a obligațiilor asumate prin prezentul acord de parteneriat. Prin forță majoră se înțelege un 

eveniment independent de voința părților să execute total sau parțial obligațiile asumate. 

IX.2. Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștința celorlalte două 

părți, în scris, în maximum 5 (cinci) zile de la apariție, iar dovada forței majore, împreună cu 

avertizarea asupra efectelor și întinderii posibile a forței majore, se va comunica în maximum 15 

(cincisprezece) zile de la apariție. Data de referință este data ștampilei poștei de expediere. 

Dovada va fi certificată de Camera de Comerț și Industrie sau alt organism abilitat de legea 

statului care o invocă. 

IX.3. Partea care invocă forța majoră are obligația să aducă la cunoștința celorlalte părți 

încetarea cauzei acesteia în maximum 15 (cincisprezece) zile de la încetare. 

IX.4. Dacă aceste împrejurări si consecințele lor durează mai mult de 6 (șase) luni, 

fiecare partener poate renunța la executarea acordului de parteneriat. În nici un caz, nici una 

dintre părți nu are dreptul de a cere despăgubiri de la celelalte două, dar ele au îndatorirea a a-și 

onora toate obligațiile până la această dată. 

 

ART. X. Soluţionarea litigiilor  

X.1. Partenerii vor depune toate eforturile și diligențele pentru a rezolva pe cale amiabilă, 

prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ele, în cadrul sau în 

legătură cu îndeplinirea prezentului acord de parteneriat. 

X.2. Dacă, după 15 (cincisprezece) zile de la începerea acestor tratative neoficiale, 

partenerii nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență apărută, fiecare poate solicita ca 

disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești de drept comun competente. 

 

 

ART. XI. Dispoziţii finale 

XI.1. Prezentul acord constituie voința comună a părților și s-a semnat astăzi …, în 3 

(trei) exemplare originale, 

 

 

     PARTENER         PARTENER         PARTENER 

UAT - Județul Alba,   UAT - Județul Bihor   UAT - Județul Cluj,  

 

         Președinte,             Președinte,             Președinte, 

    Ion DUMITREL          Ilie BOLOJAN              Alin TIȘE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr. 13206/15 iunie 2021 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între  

UAT - Judeţul Alba,  UAT - Judeţul Bihor şi UAT - Judeţul  Cluj 

pentru dezvoltarea și promovarea turistică a zonei carstice a Munților Apuseni 

„Țara de Piatră. Paradisul carstic al României” 

  

 

 

I. Expunere de motive 

Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea încheierii unui Acord de 

parteneriat între UAT - Judeţul Alba,  UAT - Judeţul Bihor şi UAT - Judeţul  Cluj pentru 

dezvoltarea și promovarea turistică a zonei carstice a Munților Apuseni „Țara de Piatră. 

Paradisul carstic al României”. 

 

II. Descrierea situaţiei actuale 

Munţii Apuseni se bucură de o mare și veche popularitate turistică ce se datorează 

peisajelor deosebit de atractive ce prezintă o mare varietate, de la culmi golașe alpine la păduri 

dese de molid, văi sălbatice cu cascade și  impresionante verticale de calcar. Marea atracție o 

constituie însa formele carstice care acoperă o mare parte din acești munți. Numărul mare al 

peșterilor și spectaculozitatea reliefului carstic au atras încă de mult timp atenția mai multor 

exploratori și cercetători, fapt ce a influențat și determinat dezvoltarea turismului în acești munți. 

O caracteristică a  Munţilor Apuseni îl constituie faptul că această zonă se întinde pe o 

suprafaţă care, din punct de vedere al organizării administrativ-teritoriale, aparţine judeţelor 

Alba, Bihor, Cluj. 

Patrimoniul natural pe care cele trei județe îl dețin împreună este unul de o valoare 

inestimabilă.  

În vederea realizării și promovării unor interese comune precum: dezvoltarea 

infrastructurii rutiere care să conecteze cele trei județe, dezvoltarea și promovarea turistică a 

zonei montane, colaborarea pentru siguranța turiștilor în arealul apusean, protejarea și 

promovarea patrimoniului etnografic, folcloric și arhitectonic pentru zona carstică a Munților 

Apuseni, precum și protejarea și promovarea biodiversității zonei carstice apusene, este nevoie 

de un cadru bine definit, responsabilități și obligații asumate din partea fiecărei părți. 

Prin acest parteneriat se urmărește punerea în valoare și conservarea zonei carstice, un 

singur concept de turism și un plan unitar de promovare, indiferent de județul pe care sunt 

administrativ situate zonele montane, dezvoltarea uneia dintre cele mai frumoase destinații 

turistice ale României. 

 

III. Reglementări anterioare 

Nu există 

 

 IV. Baza legală 

art. 173 alin. 1 lit. b, art. 173 alin. 1 lit. e, art. 173 alin. 7 lit. c și art. 174 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 asupra reglementărilor interne în vigoare 

Nu este cazul 

 

IX. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 

- întocmirea acordului de parteneriat, anexă la Proiectul de hotărâre 

 

X. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre 

Nu este cazul 

 

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 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.  132 din 15 iunie 2021. 

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

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

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

nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

 

 PREŞEDINTE, 

ION DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA             APROB 

JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 

SECRETAR GENERAL 

Nr. 13207/15 iunie 2021 

 

 

 

 

Către 

Serviciul investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și  

managementul unităților de cultură  

Doamnei șef serviciu Cornelia FĂGĂDAR 

 

 

 

  

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

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

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

specialitate,  

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între  

UAT - Judeţul Alba,  UAT - Judeţul Bihor şi UAT - Judeţul  Cluj 

pentru dezvoltarea și promovarea turistică a zonei carstice a Munților Apuseni 

„Țara de Piatră. Paradisul carstic al României” 

 

 

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

până în data de 17 iunie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 

estimată a avea loc în data de 24 iunie  2021. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 132/15 iunie 2021 şi are ataşate următoarele 

documente: 

 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord 

de parteneriat între  UAT - Judeţul Alba, UAT - Judeţul Bihor şi UAT - Judeţul  Cluj pentru 

dezvoltarea și promovarea turistică a zonei carstice a Munților Apuseni „Țara de Piatră. 

Paradisul carstic al României”;  

- modelul  Acordului de parteneriat între  UAT - Judeţul Alba, UAT - Judeţul Bihor şi 

UAT - Judeţul  Cluj pentru dezvoltarea și promovarea turistică a zonei carstice a Munților 

Apuseni „Țara de Piatră. Paradisul carstic al României” . 

 Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Direcţia dezvoltare şi bugete 

Serviciul Investiții, dezvoltare, promovare  

patrimonială și managementul unităților de cultură  

Nr. 14439/17 iunie 2021 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între  

UAT - Judeţul Alba,  UAT - Judeţul Bihor şi UAT - Judeţul  Cluj 

pentru dezvoltarea și promovarea turistică a zonei carstice a Munților Apuseni 

„Țara de Piatră. Paradisul carstic al României” 

 

 

 

Munţii Apuseni se bucură de o mare și veche popularitate turistică ce se datorează 

peisajelor deosebit de atractive ce prezintă o mare varietate, de la culmi golașe alpine la păduri 

dese de molid, văi sălbatice cu cascade și  impresionante verticale de calcar. Marea atracție o 

constituie însa formele carstice care acoperă o mare parte din acești munți. Numărul mare al 

peșterilor și spectaculozitatea reliefului carstic au atras încă de mult timp atenția mai multor 

exploratori și cercetători, fapt ce a influențat și determinat dezvoltarea turismului în acești munți. 

O caracteristică a  Munţilor Apuseni îl constituie faptul că această zonă se întinde pe o 

suprafaţă care, din punct de vedere al organizării administrativ-teritoriale, aparţine judeţelor 

Alba, Bihor, Cluj. 

 

Județul Alba, judeţul Bihor şi judeţul Cluj îşi propun să se asocieze în vederea promovării 

unor interese comune, respectiv pentru realizarea următoarele componente: 

 

1. Amenajarea și modernizarea traseului rutier  „Padiș / Apuseni”  situat administrativ în 

județul Alba, județul Bihor și județul Cluj. 

2. Dezvoltarea și promovarea turistică a zonei carstice a Munților Apuseni „Țara de 

Piatră. Paradisul carstic al României” 

3. Siguranța turiștilor din zona de interes - „Țara de Piatră. Paradisul carstic al 

României” 

4 Protejarea și promovarea patrimoniului etnografic, folcloric și arhitecturii tradiționale 

pentru zona carstică a Munților Apuseni (UAT Gârda, UAT Arieșeni, UAT Scărișoara, UAT 

Pietroasa, UAT Budureasa și UAT Beliș UAT Mărgău, UAT Săcuieu, UAT Mărișel.) -„Țara de 

Piatră. Paradisul carstic al României”  

5. Protejarea si promovare biodiversității a zonei carstice a Munților Apuseni (UAT 

Gârda de Sus, UAT Arieșeni, UAT Scărișoara, UAT Pietroasa, UAT Budureasa și UAT Beliș 

UAT Mărgău, UAT Săcuieu, UAT Mărișel ) -  „Țara de Piatră. Paradisul carstic al României” 

 

Parteneriatul avut în vedere este unul de interes regional și urmărește punerea în valoare 

și conservarea zonei carstice, un singur concept de turism și un plan unitar de promovare, 

indiferent de județul pe care sunt administrativ situate zonele montane, dezvoltarea uneia dintre 

cele mai frumoase destinații turistice ale României. 

 

În cadrul parteneriatului se vor realiza: identificarea traseului rutier „Padiș / Apuseni”  de 

pe teritoriul celor trei judeţe; trecerea în domeniul public al judeţelor al terenului aferent 

infrastructurii rutiere de pe traseul rutier,  clasarea traseului rutier sus-amintit în drum județean – 

unde și dacă este cazul; elaborarea în comun cu ceilalți parteneri a temei de proiectare privind 

amenajarea și modernizarea drumului județean nou creat; elaborarea Studiului de Fezabilitate 

privind amenajarea și modernizarea sectorului de drum care aparține celor trei judeţe; proiectarea 

și execuția drumului județean care aparține UAT Județul Alba; 

 



În ceea ce priveşte dezvoltarea și promovarea turistică  a zonei carstice „Țara de Piatră. 

Paradisul carstic al României” se vor realiza: identificarea valorilor turistice comune celor trei 

județe pe baza identităților relevante din zona de interes, în vederea stabilirii „Țara de Piatră. 

Paradisul carstic al României” ca destinație turistică; participarea la elaborarea unor planuri de 

promovare/ comunicare/ turistică din zona de interes și implementarea acestora; participarea la 

crearea unui sistem integrat de informare turistică în zona de interes; îmbunătățirea căilor de 

acces către siturile turistice din zona de interes aflate pe teritoriul administrativ  al județului 

Alba; realizarea unei rețele integrate de trasee turistice în zona de interes, dezvoltarea, 

întreținerea acestora  pe teritoriul județului Alba; dezvoltarea în comun a unor produse turistice 

specifice zonei de interes. 

 

Pentru asigurarea siguranței turiștilor din zona de interes - „Țara de Piatră. Paradisul 

carstic al României” se va colaborarea în vederea prevenirii accidentelor și intervenție din zona 

de interes; colaborarea în vederea prevenirii accidentelor și a salvării din mediul subteran 

speologic din zona carstică a Munților Apuseni (UAT Gârda, UAT Arieșeni, UAT Scărișoara, 

UAT Pietroasa, UAT Budureasa și UAT Beliș UAT Mărgău, UAT Săcuieu, UAT Mărișel .); 

colaborarea în vederea prevenirii accidentelor și a recuperărilor din mediul subacvatic din zona 

carstică a Munților Apuseni (UAT Gârda, UAT Arieșeni, UAT Scărișoara, UAT Pietroasa, UAT 

Budureasa și UAT Beliș UAT Mărgău, UAT Săcuieu, UAT Mărișel); 

 

Protejarea și promovarea patrimoniului etnografic, folcloric si arhitecturii tradiționale 

pentru zona carstică a Munților Apuseni (UAT Gârda, UAT Arieșeni, UAT Scărișoara, UAT 

Pietroasa, UAT Budureasa și UAT Beliș UAT Mărgău, UAT Săcuieu, UAT Mărișel.) -„Țara de 

Piatră. Paradisul carstic al României”  va fi realizată prin: identificarea, valorificarea și 

promovarea  patrimoniului etnografic, folcloric și arhitecturi tradiționale de pe teritoriul 

administrativ al județului Alba din zona de interes; adaptarea obiectivelor de patrimoniu cultural 

de pe teritoriul județului Alba din zona de interes, la uzul public și turistic (parcaje, dotări, 

peisagistică, bănci, coșuri de gunoi, signalistică și semnalizare, panouri informative etc.); 

sprijinirea și stimularea creării de produse autentice, promovarea gastronomiei locale și a 

producției meșteșugărești, din zona de interes, prin organizarea de evenimente și activități 

speciale de promovare (expoziții, festivaluri etc.), participarea la crearea unei agende culturale 

anuale comune în zona de interes; participarea la elaborarea unui ghid de arhitectură/ construire 

pentru încadrarea în specificul zonei. 

 

Pentru protejarea și promovare biodiversității zonei carstice a Munților Apuseni (UAT 

Gârda de Sus, UAT Arieșeni, UAT Scărișoara, UAT Pietroasa, UAT Budureasa și UAT Beliș 

UAT Mărgău, UAT Săcuieu, UAT Mărișel ) - „Țara de Piatră. Paradisul carstic al României” se 

vor pune la dispoziție informații cu privire la patrimoniul natural din județul Alba aflat în zona 

de interes în vederea realizării materialelor informative cu privire la conservarea biodiversităţii şi 

a patrimoniului natural; organiza de comun acord cu ceilalți parteneri acțiuni conștientizare și de 

informare privind conservarea biodiversităţii şi a patrimoniului natural  în rândul comunităţilor 

locale, vizitatorilor și administrațiilor publice locale; se vor elabora/ distribui materiale 

informative cu privire la conservarea biodiversităţii, a patrimoniului natural și a regulilor de 

vizitare din zona de interes aflată pe teritoriul administrativ al județului Alba;  se  va realiza/ 

promova de comun acord cu ceilalți parteneri un ghid a zonei de interes cu prezentarea valorilor 

speciale, a regulilor de vizitare şi a activităţilor permise și interzise, se vor  realiza/ amplasa 

panouri de informare cu privire la conservarea biodiversității, a patrimoniului natural și a 

regulilor de vizitare din zona de interes aflată pe teritoriul administrativ al județului Alba. 

 

Având în vedere prevederile art. 173, alin  (7) lit. c) din OUG 57 /2019 privind Codul 

administrativ, consiliul județean ,,hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte 

unităţi administrativ-teritoriale din ţară ori din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii 

naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării 

unor interese comune.”, propunem spre aprobarea Consiliului Județean Alba  Acordul de 

parteneriat între Judeţul Alba,  Judeţul Bihor şi Judeţul  Cluj pentru dezvoltarea și promovarea 

turistică a zonei carstice a Munților Apuseni „Țara de Piatră. Paradisul carstic al României. 

 



Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) lit. b) și lit. e), art. 173 alin. 

(7) lit. c, art. 182 alin.(1), alin. (4), art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, prin proiectul de hotărâre inițiat de președintele Consiliului 

Județean Alba se va aproba Acordul de parteneriat între Judeţul Alba,  Judeţul Bihor şi Judeţul  

Cluj pentru dezvoltarea și promovarea turistică a zonei carstice a Munților Apuseni „Țara de 

Piatră. Paradisul carstic al României”      

 

 

 

 

 

ADMINISTRATOR PUBLIC,   

    Dan Mihai POPESCU 

 

 

 

 

 

       

   Şef serviciu, 

Cornelia FĂGĂDAR 

 

 

 

 

 

Întocmit 

   Alina Frăţilă 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE  

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici  

la obiectivul de investiţii „Heliport în Municipiul Blaj” 

 

 

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

 Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea 

Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Heliport 

în Municipiul Blaj”; 

Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 28 din 28 ianuarie 

2021 privind aprobarea Acordului de asociere încheiat între UAT - Municipiul Blaj prin 

Consiliul local al municipiului Blaj şi UAT - Județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba pentru 

realizarea în comun a studiilor: meteorologic, topografic și de obstacolare, geotehnic și a  

Studiului de fezabilitate pentru obiectivul  de investiții: „Heliport în Municipiul Blaj”; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 173 alin. 1 lit. b, art. 173 alin. 1 lit. d şi art. 173 alin. 3 lit. f din O.U.G. nr. 

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

- art. 173 alin. 1 lit. b și lit. d și art . 173 alin. 3 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ; 

- art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice. 

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 Studiul de Fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici la obiectivul 

de investiţii „Heliport în Municipiul Blaj”, conform anexei - parte integrantă a prezentei 

hotărâri.  

 Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Serviciului investiții, 

dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de cultură şi al Direcţiei 

dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

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

Direcției juridică și administraţie publică, Direcției dezvoltare și bugete şi Serviciului investiții, 

dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de cultură din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Alba.  

                                                       Avizat pentru legalitate 

      PREŞEDINTE,                                  SECRETAR  GENERAL, 

    Ion DUMITREL                                                  Vasile BUMBU 

 

 

 

Înregistrat cu nr.  133 

Alba Iulia, 15 iunie 2021 



Prezentul proiect de hotărâre: 

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

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

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

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

Serviciului investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de 

cultură din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba  

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 

următoarea comisie de specialitate: 

Comisia de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurala, prognoze și 

strategii 

         Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi 

lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa la Proiectul de hotărâre a  

Consiliului Judeţean Alba nr. 133 din 15  iunie 2021 

 

 

 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI  

AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII   

„HELIPORT ÎN MUNICIPIUL BLAJ” 

  

 

 

1. Denumirea obiectivului de investiţii: „Heliport în Municipiul Blaj” 

2. Elaborator Studiu de Fezabilitate: S.C. ABC DEVELOPMENT AVIATION SRL cu 

sediul în Bucureşti 

3. Beneficiarul obiectivului: Asocierea UAT - JUDEŢUL ALBA prin CONSILIUL 

JUDEŢEAN ALBA şi UAT - MUNICIPIUL BLAJ prin CONSILIUL LOCAL al 

MUNICIPIULUI BLAJ 

4. Amplasamentul obiectivului: Judeţul Alba, Municipiul Blaj, la limita vestică a 

municipiului, adiacent drumului național DN14B, în suprafață de 9618 mp 

5. Indicatori tehnico - economici:  

- valoarea totală a investiţiei:  2.728.988 lei, cu TVA inclus, din care: 

- valoarea lucrărilor de construcţii-montaj: 1.375.406 lei 

       - durata de execuţie a lucrărilor: 3 luni  

 -  durata de realizare a investiției 10 luni 

6. Finanţarea investiţiei: 

- 50% bugetul local al Judeţului Alba  

- 50 % bugetul local al Municipiului Blaj 

 

 

                                      Avizat pentru legalitate 

  PREŞEDINTE,                              SECRETAR GENERAL 

                      Ion DUMITREL                                Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr. 13213/15 iunie 2021 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a 

indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii  

„Heliport în Municipiul Blaj” 

 

 

 

I. Expunere de motive 

Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a 

indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Heliport în Municipiul Blaj”, în 

vederea trecerii la etapa a doua de proiectare, întocmirea Proiectului tehnic şi a detaliilor de 

execuţie şi apoi execuţia lucrărilor. 

 

II. Descrierea situaţiei actuale 

 În scopul îmbunătăţirii stării de sănătate a populaţiei în condiţiile compatibilizării 

sistemului sanitar românesc cu a celorlalte state ale Uniunii Europene, a redresării şi dezvoltării 

asistenţei medicale, inclusiv a sistemului de urgenţă prespitalicesc, Primăria Blaj în asociere cu 

Consiliul Județean Alba, intenţionează să amenajeze un heliport de suprafaţă destinat 

elicopterelor care execută misiuni aeromedicale SMURD şi în situaţii de urgenţă, pentru un trafic 

aerian VFR, pe timp de zi şi pe timp de noapte. 

 Odată cu dezvoltarea sistemului aeromedical din România, s-a înfiinţat şi Punctul de 

Operare Aeromedical Târgu –Mureş, în a cărui zonă de responsabilitate se află judeţul Alba. 

Pentru ca elicopterul să poată ateriza la Blaj, este necesară existenţa unui heliport proiectat, 

construit şi autorizat în conformitate cu Ordinul comun nr.277/777 din 23 iunie 2004, emis de 

ministrul administraţiei şi internelor şi ministrul sănătăţii. 

 Pentru ca în situaţii de urgenţă, respectiv: inundaţii, înzăpeziri, cutremure, incendii de 

suprafaţă, accidente cu victime multiple sau stare de război, să poată ateriza elicoptere care 

execută acest gen de misiuni, heliportul este dimensionat pentru cel mai mare elicopter care 

operează în ţară în acest moment. 

 

III. Reglementări anterioare 

 Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 28 din 28 ianuarie 2021 privind aprobarea 

Acordului de asociere încheiat între UAT - Municipiul Blaj prin Consiliul local al municipiului 

Blaj şi UAT - Județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba pentru realizarea în comun a studiilor: 

meteorologic, topografic și de obstacolare, geotehnic și a  Studiului de fezabilitate pentru 

obiectivul  de investiții: „Heliport în Municipiul Blaj”. 

 

 IV. Baza legală 

- art. 173 alin. 1 lit. b și lit. d și art . 173 alin. 3 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ; 

- art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice. 

 

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

Uniunii Europene 

 Nu este cazul 



 VI. Avize necesare 

Avizul favorabil nr. 4/14 iunie 2021 al Comisiei tehnico-economice de avizare a 

documentațiilor tehnico-economice  

 

VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului 

 Impactul socio - economic va fi semnificativ întrucât prin realizarea heliportului se va 

reduce timpul de răspuns în situații de urgențe medicale, va spori gradul de disponibilitate a 

serviciilor medicale, printr-o mai bună acoperire a teritoriului românesc, posibilitatea operării 

atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte în condiții de vizibilitate și se va îmbunătăți raportul 

cost/misiune/eficiență. 

 

VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 
Obiectivul de investiții se va finanța în proporţie de 50% din bugetul local al Judeţului 

Alba şi 50 % din bugetul local al Municipiului Blaj. 

 

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.  133 din 15 iunie 2021. 

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

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

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

nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

 

 

 PREŞEDINTE, 

ION DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA             APROB 

JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 

SECRETAR GENERAL 

Nr. 13215/15 iunie 2021 

 

 

 

 

Către 

Direcţia dezvoltare şi bugete 

Domnului director executiv  Marian Florin AITAI 

Serviciul investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și  

managementul unităților de cultură  

Doamnei Cornelia FĂGĂDAR – şef serviciu 

 

 

 

  

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

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese 

în vederea analizării şi redactării raportului de specialitate,  

 

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la 

obiectivul de investiţii  „Heliport în Municipiul Blaj” 

 

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

până în data de 17 iunie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 

estimată a avea loc în data de 24 iunie 2021. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 133 din 15 iunie 2021 şi are ataşat referatul 

de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a 

indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Heliport în Municipiul Blaj” . 

Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Direcţia dezvoltare şi bugete 

Serviciul Investiții, dezvoltare, promovare  

patrimonială și managementul unităților de cultură  

Nr. 13.325/16 iunie 2021 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor 

tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Heliport în Municipiul Blaj” 

 

 

 

 În scopul îmbunătăţirii stării de sănătate a populaţiei în condiţiile compatibilizării 

sistemului sanitar românesc cu a celorlalte state ale Uniunii Europene, a redresării şi dezvoltării 

asistenţei medicale, inclusiv a sistemului de urgenţă prespitalicesc, Județul Alba în asociere cu 

Municipiul Blaj intenţionează să amenajeze un heliport de suprafaţă destinat elicopterelor care 

execută misiuni aeromedicale SMURD şi în situaţii de urgenţă, pentru un trafic aerian VFR, pe 

timp de zi şi pe timp de noapte. 

 Odată cu dezvoltarea sistemului aeromedical din România, s-a înfiinţat şi Punctul de 

Operare Aeromedical Târgu –Mureş, în a cărui zonă de responsabilitate se află judeţul Alba. 

Pentru ca elicopterul să poată ateriza la Blaj, este necesară existenţa unui heliport proiectat, 

construit şi autorizat în conformitate cu Ordinul comun nr. 277/777 din 23 iunie 2004, emis de 

ministrul administraţiei şi internelor şi ministrul sănătăţii. 

 Pentru ca în situaţii de urgenţă: inundaţii, înzăpeziri, cutremure, incendii de suprafaţă, 

accidente cu victime multiple sau stare de război, să poată ateriza elicoptere care execută acest 

gen de misiuni, heliportul este dimensionat pentru cel mai mare elicopter care operează în ţară în 

acest moment. 

 Studiul de fezabilitate, împreună cu studiile: meteorologic, topografic și de obstacolare, 

geotehnic au fost elaborate de către S.C. ABC DEVELOPMENT AVIATION SRL cu sediul în 

București. 

 Principalele  caracteristicile tehnice ale obiectivului de investiții, conform studiului de 

fezabilitate sunt:  

a) tipul heliportului: de suprafaţă 

b) punctul de referinţă al heliportului: 46°10'26.5585"N şi 23°53'57.5305"E 

c) cota heliportului: 242,4 m 

d) dimensiunile heliportului şi informaţii conexe: platforma betonată 22x22 m; TLOF 

coincide cu FATO: formă pătrată 21x21 m 

e) direcţii de zbor reale: direcţia principală de aterizare: 270.55°; direcţia secundară de 

aterizare: 069.88° 

f) panta platformei: 1% 

g) aria de siguranţă: formă pătrată 51x51 m, betonată(1 m perimetral în jurul TLOF/FATO) 

şi înierbată(14,5 m perimetral în jurul platformei) 

h) suprafaţa de protecţie: este asigurată o suprafaţă de protecţie înclinată cu panta de 45°, 

începând de pe perimetrul ariei de siguranţă până la o distanţă de 10 m şi care nu va fi 

penetrată de obstacole, cu dimensiunea de 71x71 m 

i) distanţe declarate: distanţa disponibilă la decolare 21 m, distanţa disponibilă pentru 

decolare întreruptă 21 m, distanţa disponibilă la aterizare 21 m 

 Platforma heliportuară este de formă rectangulară, cu dimensiunile de 21x21m şi 

suprafaţa de 441 mp., cu structura rutieră de tip rigid, cu îmbrăcămintea rutieră alcătuită din dale 

de beton de ciment BcR 5.0. Platforma este racordată la reţeaua de drumuri publice printr –un 

drum de acces cu lungimea de 130,48 m şi suprafaţa de 827,35 mp.  

Structura rutieră a platformei proiectate are următoarea alcătuire: 

- 23 cm îmbrăcăminte rutieră din beton BcR 5.0 



- 20 cm strat de fundaţie superior din agregate naturale de balastieră stabilizate cu lianţi 

hidraulici 

- 30 cm strat de fundaţie din agregate naturale de balastieră 

- 20 cm strat de pământ stabilizat cu lianţi hidraulici 

- strat anticontaminant din material geotextil 

Drumul de acces are următoarea alcătuire: 

- 20 cm îmbrăcăminte rutieră din beton BcR 3.5 

- 15 cm strat de fundaţie superior din agregate naturale de balastieră stabilizate cu lianţi 

hidraulici 

- 25 cm strat de fundaţie din agregate naturale de balastieră 

- 20 cm strat de pământ stabilizat cu lianţi hidraulici 

- strat anticontaminant din material geotextil 

 Pentru desfăşurarea operaţiunilor aeronautice în condiţii de deplină siguranţă, a fost 

proiectată o cameră personal remiză +G.E.G. 

 Împrejmuirea heliportului având lungimea de 620 ml, se va realiza din panouri 

prefabricate din plasă zincată bordurată, cu înălţimea de 1,8 m şi stâlpi intermediari metalici, la 

pas de 2,5 metri. 

 Heliportul va fi echipat cu o Unitate mobilă de stingere a incendiilor. 

 Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Heliport în Municipiul Blaj” a fost 

a fost analizat în ședința de lucru din data de 14 iunie 2021 a Comisiei de avizare a 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții noi și/sau lucrărilor de 

intervenții  la construcții existente, numită prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean 

Alba nr. 196/28.02.2017, fiind emis avizul favorabil nr. 4 din data de 14.06.2021. 

 În urma elaborării Studiului de fezabilitate la obiectivul de investiții „Heliport în 

Municipiul Blaj”, conform evaluării economice întocmite de proiectant, valoarea totală a 

investiţiei este de 2.728.988 lei, cu TVA inclus, din care valoarea C+M este  de 1.375.406 lei, cu 

TVA inclus. 

 Durata de realizare a obiectivului de investiții este de 10 luni,  din care durata de execuţie 

a lucrărilor este de 3 luni. 

  

Având în vedere prevederile art. 173 (3) lit. f) din din OUG 57 /2019 privind Codul 

administrativ, prin care consiliul județean ,,aprobă documentațiile tehnico - economice pentru 

lucrările de interes județean, în limitele și în condițiile legii”, propunem spre aprobarea 

Consiliului Județean  Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici la obiectivul de 

investiții „Heliport în Municipiul Blaj”. 

 Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) lit. b) și lit. d), art. 173 

alin. (7) lit. a, art. 182 alin.(1), alin. (4), art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă            

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prin proiectul de hotărâre inițiat de președintele 

Consiliului Județean Alba se va aproba Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici la 

obiectivul de investiții „Heliport în Municipiul Blaj”.  

    

 DIRECTOR EXECUTIV,                                        ADMINISTRATOR PUBLIC,   

    Marian Florin AITAI                                                      Dan Mihai POPESCU 

 

 

 

      Întocmit  

   Şef serviciu, 

Cornelia FĂGĂDAR 

 



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 iunie 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. 11755 din 14 iunie 2021 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, 

înregistrată cu nr. 13053 din 14 iunie 2021 la registratura Consiliului Judeţean Alba. 

Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 120 din 27 mai 2021 privind aprobarea 

modificării Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 

- 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; 

 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 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

105 din 12 aprilie 2021,  după cum urmează: 

„(2) Se aprobă un număr de 1567 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 cardiologie: se transformă două posturi vacante de profesor CFM principal  

în posturi de profesor CFM debutant; 

b.) La Serviciul judeţean de medicină legală: se înfiinţează un post de brancardier;  

c.) La Cabinetul de planificare familială: se transformă un post vacant de asistent 

medical principal PL în specialitatea ocrotire în post de asistent medical debutant PL în 

specialitatea asistent medical generalist; 

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. 120 din 27 mai 

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. 

                                                       Avizat pentru legalitate 

      PREŞEDINTE,                                  SECRETAR  GENERAL, 

              Ion DUMITREL                                       Vasile BUMBU                                                                                                              

  

Înregistrat cu nr. 134 

Alba Iulia, 16  iunie 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 juridice 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. 13295/16 iunie 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. 11755 din 14 iunie 2021 înregistrată 

la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 13053 din 14 iunie 2021 a solicitat modificarea 

organigramei şi a statului de funcţii ale spitalului în sensul înfiinţării/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. 120 din 27 mai 2021 a fost aprobată  

Organigrama şi Statul de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. 

 

III. Reglementări anterioare 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 120 din 27 mai 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. 134 din 16 iunie 2021. 

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

supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă „ordinară” a Consiliului Judeţean 

Alba. 

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

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

PREŞEDINTE, 

ION DUMITREL 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA                                APROB, 

JUDEŢUL ALBA                                    PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN                       Ion DUMITREL 

SECRETAR  GENERAL                                                                                     

Nr. 13298/16 iunie 2021 

 

 

 

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 iunie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 

estimată a avea loc în data de  24 iunie 2021. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 134/16 iunie 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. 11755 din 14 iunie 2021 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, 

înregistrată cu nr.  13053 din 14 iunie 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. 13312/16 iunie 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. 11755 din 14 iunie 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 unui post.  

 

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,      Şef birou,  

  Negruţ Liliana      Suciu Horaţiu Zaharia 

 

 

                                                                      

    Întocmit, 

Bălţat Ramona   

 



Anexa nr. 1  la Proiectul de Hotărârea al

ORGANIGRAMA SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ALBA IULIA            Consiliului Judeţean Alba nr.  134 din 16 iunie 2021

A. STRUCTURI MEDICALE B. STRUCTURI FUNCŢIONALE - APARAT FUNCŢIONAL

52 1 62

12

2 20 9 18

29 1 34

21 1 1

56 1

55 1 29 10

5

16 1 1 36

2 4

3

62 15

15

1 14

20 1 3

58 1 5 6

1

37 1 4

3 1 2
3

1 2

39 1 1

1 1

44 1 1

15 2 8 17

1

15

24 2 1

97 1 1

70 2 20

52 2 9 Comp. Confe, reparare şi întreţinere inventar moale 2

11 2

1

1 Serv de prev a infecţiilor asociate asistenţei med. 13

51 1

18 4 3
2

23 4 2

24 1 2

158 3

2 11

40

12

PREŞEDINTE,

       ION DUMITREL                                    SECRETAR GENERAL 

Vasile BUMBU

Comp. Ergoterapie

Comp. de internari- informatii

Centrala telefonica

POSTURI ÎN STRUCTURA FUNCŢIONALĂ

Serv. de management al calitatii serv. de săn.

COMITETUL DIRECTOR

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

POSTURI ÎN STRUCTURA MEDICALĂ

Centrul de sanatate  multifuncţ. Ocna Mureş 9

Statie hemodializa

Spitalizare de zi

Serv. tehnic administrativ si PSM

Muncitorii spatii verzi

Muncitorii indirect productivi

Izolare COVID

Cab. Chirurgie vasculară

Comp. psihiatrie cronici (Baia de Aries)

Sectia recuperare medicala fizica si balneo

Comp. asistenţă socială şi religioasă

Unitatea de primire urgente

Comp. recuperare neurologica

Spălătorie

Garderobă

Ingrijitoare curatenie

Cab. Hematologie

Dietetică

Comp. oftalmologie

Sectia ortopedie si traumatologie

Sectia pediatrie

Sala de gimnastica

Cab. Obs.Ginecologie

Cab. Psihiatrie

Comp. terapie acuta

Sectia psihiatrie acuti

Sectia boli infectioase

Cab. Medicina sportivaSectia neurologie

Comp. chirurgie maxilo-faciala

Comp. TI

Cab. Recuperare fizica si balneolo.

Comp. cronici

Cab pneumologie

Punct recoltare

Cab. Chirurgie generala

Cab. Pediatrie

Cab. Neurologie

Cab.chir.plastică şi microchir. 

reconstructivă 1

Cab. Urologie

Cab. Psihiatrie

Cab. oncologie medicala

DIRECTOR FIN. CONTABIL

Serv. achiz. publ. aprov. si transp.Serv.finan.-contab. 

DIRECTOR ÎNGRIJIRI

Laborator analize medicale 

ALTE STRUCTURI FUNCTIONALE

L. imunoserologie, contagioase si planificare familiara

Cab. Geriatrie si gerontologie

Cab. Alergo. şi imunitate clinica

Fisier informaţii

Cab. Neurochirurgie

Sectia neonatologie

Sectia ORL

Cab. Gastoenterologie

Sectia ATI

Comp. dermato-venerice

Sectia oncologie medicala

Comp.hematologie

Sectia chirurgie generala

Comp. chirurgie vasculara

Comp. diabet zaharat, nutritie si boli metabolice

Comp. neurochirurgie

Comp. ingrijiri paliative

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA

Cab. planificare familiala

Sterilizare

Farmacie spital Laborator bacteriologie

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

L.endosopie digestiva diagostica.si terapeutica

Serviciul de anatomie patologica

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

MANAGER

DIRECTOR MEDICAL

Comp. terapie intensiva

SECŢII SI COMPARTIMENTE
AMBULATORIUL INTEGRAT AL 

SPITALULUI 

Comp. endocrinologie

Cabinet med. internă

Cab. cardiologie

102

1567

4

1461

Comp. urologie

Cab. Ortopedie-traumatologie

Cab. Dermato-venerologiceSectia obstetica ginecologie

Cab. Oftalmologie

Bloc alimentar

TOTAL POSTURI

Comp. audit

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

Cab. Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice

CSM copii

Dispensar TBC

Sectia medicina interne Comp. reumatologie

Comp. nefrologie

Sectia gastroenterologie

Cab. Reumatologie

Sectia cardiologie

Comp. pneumologie

CSM adulti cu stationare de zi

Comp. rel. cu publicul și consiliere Serviciul resurse umane

UTS Conducatorii auto

Bloc operator

L. biochimie

Laborator endoscopie bronsica

Comp. citologie

Laborator explorari functionale

Laborator diagnostic molecular

Magazie

Cab. Nefrologie

Cab. Endocrinologie

Laborator hematologie

L. radiologie si imagistica medicala-computer tomograf- spital si ambulatoriu de specialitateLaborator radiologie si imagistica medicala

Serv. informatica și statistică med

Cab. boli infectioase

Serviciul judetean de medicina legala

Comp. histopatologie

Comp. prosectura Activ. de intretinere, revizie, the., ascensoare

Cab. medicina muncii

Comp. juridic

              Avizat pentru legalitate

Cabinet med. dentara de urgenta

Comp. recup. medic.ortop. traumatologie

Spitalizare de zi

Cab. Chirurgie maxilo faciala

Cab. ORL

Cab. Neuropsihiatrie

Comp. terapie acuta

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

Cabinet obst.ginecologie

Cabinet  pediatrie

Cabinet med.interna

Comp. chirurgie plastica microchirurgie 

reconstrutiva

Comp. terapie intensiva

Comp. prematuri



CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA Anexa nr. 2  la  Proiectul de Hotărârea

 al Consiliului Judeţean Alba 

nr. 134 din 16 iunie 2021

 

DENUMIRE 

FUNCȚIE/GRAD NIVEL STUDII CATEGORIE SPECIALITATE

NR 

POSTURI

1 MANAGER GRADUL II S COMITET DIRECTOR 1

2 DIRECTOR MEDICAL S COMITET DIRECTOR 1

3

DIRECTOR FIN. CONTABIL 

GRADUL II S COMITET DIRECTOR ECONOMIST 1

4 DIRECTOR ÎNGRIJIRI S COMITET DIRECTOR ASISTENT MEDICAL 1

5 MEDIC ȘEF SECȚIE S MEDICI MEDICINĂ INTERNĂ 1

8 MEDIC PRIMAR S MEDICI MEDICINĂ INTERNĂ 3

12 MEDIC SPECIALIST S MEDICI MEDICINĂ INTERNĂ 4

13 MEDIC REZIDENT AN II S MEDICI MEDICINĂ INTERNĂ 1

14 MEDIC REZIDENT AN I S MEDICI MEDICINĂ INTERNĂ 1

15 ASISTENT MEDICAL ȘEF S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

18

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 3

28

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 10

29 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

31

ASISTENT MEDICAL 

DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 2

32

REGISTRATOR MEDICAL 

DEBUTANT M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 

MEDICAL 1

37 INFIRMIERĂ M

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 5

41 ÎNGRIJITOARE G

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 4

37

42 MEDIC PRIMAR S MEDICI REUMATOLOGIE 1

43 MEDIC SPECIALIST S MEDICI REUMATOLOGIE 1

44

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

3

45 MEDIC PRIMAR S MEDICI PNEUMOLOGIE 1

46 MEDIC SPECIALIST S MEDICI PNEUMOLOGIE 1

50

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 4

51

ASISTENT MEDICAL 

DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

52

REGISTRATOR MEDICAL 

PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 

MEDICAL 1

53 INFIRMIERĂ M

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 1

9

55 MEDIC SPECIALIST S MEDICI ENDOCRINOLOGIE 2

56

ASISTENT MEDICAL 

DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASIST MED 

GENERALIST 1

3

                                                         SECȚIA MEDICINĂ INTERNĂ - COMPARTIMENT PNEUMOLOGIE            6 PATURI

Nr. total posturi

                                                       SECȚIA MEDICINĂ INTERNE - COMPARIMENT ENDOCRINOLOGIE         5 PATURI

                                                                                            SECȚIA GASTROENTEROLOGIE                                        25 PATURI

Nr. total posturi

       STAT DE FUNCŢII 

A. STRUCTURI MEDICALE

SECȚII ȘI COMPARTIMENTE CU PATURI

AL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENȚĂ ALBA IULIA

                                                                                        SECȚIA MEDICINĂ INTERNE                                                   32 PATURI                                                

Nr. total posturi

Nr. total posturi

                                                         SECȚIA MEDICINĂ INTERNE - COMPARTIMENT REUMATOLOGIE          6 PATURI

Pagina 1



57 MEDIC ȘEF SECȚIE S MEDICI GASTROENTEROLOGIE  1
59 MEDIC PRIMAR S MEDICI GASTROENTEROLOGIE  2

62 MEDIC SPECIALIST S MEDICI GASTROENTEROLOGIE  3

63 ASISTENT MEDICAL ȘEF S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

64

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

74

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 10

77 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 3

78 REGISTRATOR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 

MEDICAL 1

83 INFIRMIERĂ M

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 5

85 ÎNGRIJITOARE G

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 2

29

86 MEDIC COORDONATOR S MEDICI NEFROLOGIE 1

87 MEDIC PRIMAR S MEDICI NEFROLOGIE 1

88 MEDIC SPECIALIST S MEDICI NEFROLOGIE 1

89 MEDIC REZIDENT AN I S MEDICI NEFROLOGIE 1

90 ASISTENT MED. PRINCIPAL SSD

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

93 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 3

94 ASISTENT COORDONATOR PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

97 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 3

98

ASISTENT MEDICAL 

DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

99

REGISTRATOR MED. 

PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 

MEDICAL 1

101 INFIRMIERĂ M

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERA 2

102 INFIRMIERĂ DEBUTANT M

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERA 1

106 INGRIJITOARE G

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INGRIJITOARE 4

21

107 MEDIC ȘEF SECȚIE S MEDICI CARDIOLOGIE  1

109 MEDIC PRIMAR S MEDICI CARDIOLOGIE  2

114 MEDIC SPECIALIST S MEDICI CARDIOLOGIE  5

116 PROFESOR CFM DEBUTANT S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PROFESOR CFM 2

117 ASISTENT MEDICAL ȘEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

130

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 13

132 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 2

133

ASISTENT MEDICAL 

DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

134

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT APARATURĂ 

MEDICALĂ 1

135

STATISCIAN MEDICAL 

PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL 1

136

REGISTRATOR MEDICAL 

PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 

MEDICAL 1

141 INFIRMIERĂ M

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 5

142 INFIRMIERĂ DEBUTANT M

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 1

Nr. total posturi

                                                                                   COMPARTIMENT NEFROLOGIE                                                13 PATURI   

Nr. total posturi

                                                                                                       SECȚIA CARDIOLOGIE                                               40 PATURI
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146 ÎNGRIJITOARE G

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 4

40

147 MEDIC PRIMAR S MEDICI CARDIOLOGIE  1

149 MEDIC SPECIALIST S MEDICI CARDIOLOGIE  2

150

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

157

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 7

158 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

159

ASISTENT MEDICAL 

DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

161 INFIRMIERĂ M

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 2

162 ÎNGRIJITOARE G

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 1

16

163 MEDIC ȘEF SECȚIE S MEDICI ONCOLOGIE MEDICALĂ 1

166 MEDIC PRIMAR S MEDICI ONCOLOGIE MEDICALĂ 3

167 MEDIC SPECIALIST S MEDICI ONCOLOGIE MEDICALĂ 1

168 MEDIC REZIDENT AN I S MEDICI ONCOLOGIE MEDICALĂ 1

169 ASISTENT MEDICAL ȘEF S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

172

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR

ASIST MEDICAL 

GENERALIST 3

182

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 10

186 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 4

188

STATISCIAN MEDICAL 

PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL 2

190

REGISTRATOR MEDICAL 

PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 

MEDICAL 2

196 INFIRMIERĂ M

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 6

197 INFIRMIERĂ DEBUTANT M

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 1

201 ÎNGRIJITOARE G

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 4

39

202 MEDIC SPECIALIST S MEDICI

ONCOLOGIE MEDICALĂ 

CU COMPARTIMENT 

PALEAȚIE 1

203 PSIHOLOG SPECIALIST S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PSIHOLOG 1

204

ASISTENT SOCIAL 

PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASISTENT SOCIAL 1

207

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 3

212

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 5

217 INFIRMIERĂ M PERSONAL AUXILIAR INFIRMIERĂ 5

16

218 MEDIC COORDONATOR S MEDICI HEMATOLOGIE 1

220 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 2

221

ASISTENT MEDICAL 

DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

222 INFIRMIERĂ M

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 1

5

Nr. total posturi

Nr. total posturi

                                                COMPARTIMENT DIABET ZAHARAT, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE        17 PATURI

                                SECȚIA  CARDIOLOGIE - COMPARTIMENT TERAPIE INTENSIVĂ CORONARIENI    10 PATURI

Nr. total posturi

                                                                                               SECȚIA ONCOLOGIE MEDICALĂ                                 29 PATURI

Nr. total posturi

                              SECȚIA ONCOLOGIE MEDICALĂ - COMPARTIMENT ÎNGRIJIRI PALIATIVE          6 PATURI

Nr. total posturi

                                                                                   COMPARTIMENT HEMATOLOGIE                                       5 PATURI
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223 MEDIC COORDONATOR S MEDICI

DIABET ZAHARAT, 

NUTRIȚIE ȘI BOLI 

METABOLICE 1

224 MEDIC PRIMAR S MEDICI

DIABET ZAHARAT, 

NUTRIȚIE ȘI BOLI 

METABOLICE 1

225 MEDIC REZIDENT AN I S MEDICI

DIABET ZAHARAT, 

NUTRIȚIE ȘI BOLI 

METABOLICE 1

226

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR

ASIST MED 

GENERALIST 1

227 ASISTENT COORDONATOR PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

231

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 4

232

ASISTENT MEDICAL 

DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

233

REGISTRATOR MEDICAL 

DEBUTANT M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 

MEDICAL 1

236 INFIRMIERĂ M

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 3

238 ÎNGRIJITOARE G

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 2

16

239 MEDIC ȘEF SECȚIE S MEDICI CHIRURGIE GENERALĂ 1

246 MEDIC PRIMAR S MEDICI CHIRURGIE GENERALĂ 7

247 MEDIC SPECIALIST S MEDICI

CHIRURGIE 

PEDIATRICĂ 1

248 MEDIC REZIDENT AN IV S MEDICI CHIRURGIE TORACICĂ 1

249 ASISTENT MEDICAL ȘEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

252

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 3

267

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 15

268 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

269

ASISTENT MEDICAL 

DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

270

REGISTRATOR MEDICAL 

PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 

MEDICAL 1

277 INFIRMIERĂ M

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 7

278 BRANCARDIER G

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR BRANCARDIER 1

282 ÎNGRIJITOARE G

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 4

44

284 MEDIC PRIMAR S MEDICI NEUROCHIRURGIE 2

285 MEDIC SPECIALIST S MEDICI NEUROCHIRURGIE 1

287

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 2

288

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

289 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

292 INFIRMIERĂ M

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 3

293 BRANCARDIER G

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR BRANCARDIER 1

11

294 MEDIC PRIMAR S MEDICI CHIRURGIE PLASTICĂ 1

295 MEDIC SPECIALIST S MEDICI CHIRURGIE PLASTICĂ 1

Nr. total posturi

                                                                                            SECȚIA CHIRURGIE GENERALĂ                                    40 PATURI

Nr. total posturi

                                                      SECȚIA CHIRURGIE GENERALĂ - COMPARTIMENT CHIRURGIE PLASTICĂ         

                                                                                     MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVĂ                           7 PATURI

                                     SECȚIA CHIRURGIE GENERALĂ - COMPARTIMENT NEUROCHIRURGIE           8 PATURI

Nr. total posturi
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296

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

297 INFIRMIERĂ M

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 1

4

298 MEDIC SPECIALIST S MEDICI

CHIRURGIE 

VASCULARĂ 1

299

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

300 INFIRMIERĂ M

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 1

3

301 MEDIC COORDONATOR S MEDICI UROLOGIE 1

302 MEDIC PRIMAR S MEDICI UROLOGIE 1

303 MEDIC REZIDENT AN V S MEDICI UROLOGIE 1

304 MEDIC REZIDENT AN II S MEDICI UROLOGIE 1

305 MEDIC REZIDENT AN I S MEDICI UROLOGIE 1

306 ASISTENT COORDONATOR S PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

311

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 5

313 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 2

314 REGISTRATOR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 

MEDICAL 1

317 INFIRMIERĂ M

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 3

318 INFIRMIERĂ DEBUTANT M

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 1

320 ÎNGRIJITOARE G

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 2

20

321 MEDIC ȘEF SECȚIE S MEDICI

OBSTETRICĂ 

GINECOLOGIE 1

328 MEDIC PRIMAR S MEDICI

OBSTETRICĂ 

GINECOLOGIE 7

329 MEDIC SPECIALIST S MEDICI

OBSTETRICĂ 

GINECOLOGIE 1

330 ASISTENT MEDICAL ȘEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU

OBSTETRICĂ 

GINECOLOGIE 1

332

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR

OBSTETRICĂ 

GINECOLOGIE 2

333 ASISTENT MEDICAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

350

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

OBSTETRICĂ 

GINECOLOGIE 17

357 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 7

358

ASISTENT MEDICAL 

DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

359 MOAŞĂ DEBUTANTĂ M PERSONAL SANITAR MEDIU MOAŞĂ 1

360

REGISTRATOR MEDICAL 

PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 

MEDICAL 1

361

REGISTRATOR MEDICAL 

DEBUTANT M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 

MEDICAL 1

369 INFIRMIERĂ M

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 8

370 INFIRMIERĂ DEBUTANTĂ M

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 1

378 ÎNGRIJITOARE G

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 8

58

379 MEDIC ȘEF SECȚIE S MEDICI NEONATOLOGIE 1

Nr. total posturi

                                                                                                  COMPARTIMENT UROLOGIE                               20 PATURI

Nr. total posturi

Nr. total posturi

                                                                                 SECȚIA OBSTETRICĂ GINECOLOGIE                                    62 PATURI

Nr. total posturi

SECȚIA CHIRURGIE GENERALĂ- COMPARTIMENT CHIRURGIE VASCULARĂ   5 PATURI

                                                                                                     SECȚIA NEONATOLOGIE                                      15 PATURI
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381 MEDIC SPECIALIST S MEDICI NEONATOLOGIE 2

382 MEDIC REZIDENT AN IV S MEDICI NEONATOLOGIE 1

385

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 3

387

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 2

388 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

389

STATISCIAN MEDICAL 

PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL 1

391 INFIRMIERĂ M

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 2

392 INFIRMIERĂ DEBUTANT M

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 1

393 ÎNGRIJITOARE G

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 1

15

394 MEDIC PRIMAR S MEDICI NEONATOLOGIE 1

395 MEDIC SPECIALIST S MEDICI NEONATOLOGIE 1

396 ASISTENT MEDICAL ȘEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 1

402

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 6

403

ASISTENT MEDICAL 

DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

407 INFIRMIERĂ M

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 4

14

408 MEDIC PRIMAR S MEDICI NEONATOLOGIE 1

409 MEDIC SPECIALIST S MEDICI NEONATOLOGIE 1

410 MEDIC REZIDENT AN V S MEDICI NEONATOLOGIE 1

414

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 4

415 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 1

8

416 MEDIC ȘEF SECȚIE S MEDICI PEDIATRIE 1

420 MEDIC PRIMAR S MEDICI PEDIATRIE 4

423 MEDIC SPECIALIST S MEDICI PEDIATRIE 3

424 ASISTENT MEDICAL ȘEF S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PEDIATRIE 1

426

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PEDIATRIE 2

434

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 8

435 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

436 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU NUTRIŢIE ŞI DIETETICĂ 1

437

ASISTENT MEDICAL 

DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

438

INSTRUCTOR MEDICAL 

PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU INSTRUCTOR MEDICAL 1

439

REGISTRATOR MEDICAL 

PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 

MEDICAL 1

445 INFIRMIERĂ M

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 6

446 INFIRMIERĂ DEBUTANT M

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 1

448 ÎNGRIJITOARE G

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 2

33

449 MEDIC PRIMAR S MEDICI PEDIATRIE 1

453

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 4

Nr. total posturi

                                                      SECȚIA NEONATOLOGIE - COMPARTIMENT TERAPIE INTENSIVĂ      5 PATURI

Nr. total posturi

                                                             SECȚIA NEONATOLOGIE - COMPARTIMENT PREMATURI            10 PATURI

Nr. total posturi

                                                                                                            SECȚIA PEDIATRIE                                            38 PATURI

Nr. total posturi

                                                             SECȚIA PEDIATRIE  - COMPARTIMENT TERAPIE ACUTĂ                   5 PATURI  
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454 INFIRMIERA M

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERA 1

6

455 MEDIC ȘEF SECȚIE S MEDICI

ORTOPEDIE ȘI 

TRAUMATOLOGIE 1

459 MEDIC PRIMAR S MEDICI

ORTOPEDIE ȘI 

TRAUMATOLOGIE 4

462 MEDIC SPECIALIST S MEDICI

ORTOPEDIE ȘI 

TRAUMATOLOGIE 3

463

KINETOTERAPEUT 

PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR

ORTOPEDIE ȘI 

TRAUMATOLOGIE 1

464 ASISTENT MEDICAL ȘEF S PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

466

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL S PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 2

477

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 11

479 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 2

480

ASISTENT MEDICAL 

DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

481

REGISTRATOR MEDICAL 

PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 

MEDICAL 1

482 GIPSAR PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU GIPSAR 1

485 GIPSAR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU GIPSAR 3

489 INFIRMIERĂ M

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 4

492 INFIRMIERĂ DEBUTANT M

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 3

494 BRANCARDIER G

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR BRANCARDIER 2

498 ÎNGRIJITOARE G

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 4

44

499 MEDIC COORDONATOR S MEDICI OFTALMOLOGIE 1

501 MEDIC PRIMAR S MEDICI OFTALMOLOGIE 2

502 MEDIC REZIDENT AN I S MEDICI OFTALMOLOGIE 1

503 ASISTENT COORDONATOR PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

506

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 3

507 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

508

ASISTENT MEDICAL 

DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

509

REGISTRATOR MEDICAL 

PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 

MEDICAL 1

510 INFIRMIERĂ M

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 1

513 ÎNGRIJITOARE G

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 3

15

514 MEDIC ȘEF SECȚIE S MEDICI ORL 1

517 MEDIC PRIMAR S MEDICI ORL 3

518 MEDIC REZIDENT AN IV S MEDICI ORL 1

519 MEDIC REZIDENT AN I S MEDICI ORL 1

520 ASISTENT MEDICAL ȘEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

525

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 5

526 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

527

REGISTRATOR MEDICAL 

PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 

MEDICAL 1

Nr. total posturi

Nr. total posturi

                                                                                      SECȚIA ORTOPEDIE ȘI TRAUMATOLOGIE                  35 PATURI

                                                                                COMPARTIMENT OFTALMOLOGIE                                    15 PATURI

Nr. total posturi

                                                                                                             SECȚIA  ORL                                                   20 PATURI
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530 INFIRMIERĂ M

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 3

532 INFIRMIERĂ DEBUTANT M

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 2

534 ÎNGRIJITOARE G

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 2

21

535 MEDIC PRIMAR S MEDICI

CHIRURGIE MAXILO-

FACIALĂ  1

536

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

537 INFIRMIERĂ M

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 1

3

538 MEDIC ȘEF SECȚIE S MEDICI ATI 1

545 MEDIC PRIMAR S MEDICI ATI 7

550 MEDIC SPECIALIST S MEDICI ATI 5

551 MEDIC REZIDENT AN II S MEDICI ATI 1

552 KINETOTERAPEUT S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR KINETOTERAPEUT 1

553 ASISTENT MEDICAL ȘEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

561

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 8

608

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 47

611 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 3

613

ASISTENT MEDICAL 

DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 2

614

STATISCIAN MEDICAL 

PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU STATISTCIAN MEDICAL 1

615

REGISTRATOR MEDICAL 

DEBUTANT M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 

MEDICAL 1

624 INFIRMIERĂ M

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 9

630 INFIRMIERA DEBUTANT M

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 6

634 ÎNGRIJITOARE G

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 4

97

635 MEDIC ȘEF SECȚIE S MEDICI NEUROLOGIE 1

641 MEDIC PRIMAR S MEDICI NEUROLOGIE 6

642 MEDIC SPECIALIST S MEDICI NEUROLOGIE 1

643 MEDIC REZIDENT AN II S MEDICI NEUROLOGIE 1

644

KINETOTERAPEUT 

DEBUTANT S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR KINETOTERAPEUT 1

645 ASISTENT MEDICAL ȘEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

667

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 22

668 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

669

ASISTENT MEDICAL 

DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

670 MASEUR PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU MASEUR 1

671 REGISTRATOR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 

MEDICAL 1

672

REGISTRATOR MEDICAL 

DEBUTANT M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 

MEDICAL 1

688 INFIRMIERĂ M

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 16

689 INFIRMIERA DEBUTANT M

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 1

                                                             SECȚIA ORL  - COMPARTIMENTCHIRURGIE MAXILO-FACIALĂ   5 PATURI

Nr. total posturi

Nr. total posturi

                                                                                                             SECȚIA ATI                                                        28 PATURI

Nr. total posturi

                                                                                                      SECȚIA NEUROLOGIE                                      63 PATURI
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692 BRANCARDIER G

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR BRANCARDIER 3

698 ÎNGRIJITOARE G

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 6

64

699 MEDIC PRIMAR S MEDICI NEUROLOGIE 1

700 INFIRMIERĂ M

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 1

701 INFIRMIERĂ DEBUTANT M

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 1

3

702 MEDIC SPECIALIST S MEDICI NEUROLOGIE 1

704

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 2

3

705 MEDIC ȘEF SECȚIE S MEDICI BOLI INFECȚIOASE 1

709 MEDIC PRIMAR S MEDICI BOLI INFECȚIOASE 4

712 MEDIC SPECIALIST S MEDICI BOLI INFECȚIOASE 3

713 ASISTENT MEDICAL ȘEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

716

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 3

727

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 11

730 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 3

733

ASISTENT MEDICAL 

DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 3

735

REGISTRATOR MEDICAL 

PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 

MEDICAL 2

736 SPĂLĂTOREASĂ G

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR SPĂLĂTOREASĂ 1

742 INFIRMIERĂ M

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 6

743 INFIRMIERA DEBUTANT M

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 1

749 ÎNGRIJITOARE G

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 6

45

750 MEDIC PRIMAR S MEDICI ATI 1

751 MEDIC SPECIALIST S MEDICI ATI 1

752

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

753

ASISTENT MEDICAL 

DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

756 INFIRMIERA DEBUTANT M

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 3

7

757 MEDIC COORDONATOR S MEDICI

DERMATO-

VENEROLOGICE 1

759 MEDIC PRIMAR S MEDICI

DERMATO-

VENEROLOGICE 2

760 ASISTENT COORDONATOR S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

764

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 4

765 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

766 INFIRMIERĂ M

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 1

767 INFIRMIERĂ DEBUTANT M

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 1

Nr. total posturi

                                                   SECȚIA NEUROLOGIE - COMPARTIMENT TERAPIE  ACUTĂ                    5 PATURI

                                                                   SECȚIA NEUROLOGIE - COMPARTIMENT CRONICI                  5 PATURI

Nr. total posturi

Nr. total posturi

                                                                                            SECȚIA   BOLI INFECȚIOASE                                    42 PATURI

Nr. total posturi

                                                                   COMPARTIMENT DERMATO-VENEROLOGICE                            8 PATURI

                                                       SECȚIA BOLI  INFECȚIOASE - COMPARTIMENT TI                     4 PATURI

Nr. total posturi
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11

768 MEDIC ȘEF SECȚIE S MEDICI PSIHIATRIE 1

774 MEDIC PRIMAR S MEDICI PSIHIATRIE 6

775 MEDIC REZIDENT AN II S MEDICI PSIHIATRIE 1

777 PSIHOLOG SPECIALIST S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PSIHOLOG 2

778 ASISTENT MEDICAL ȘEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

782

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 4

796

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 14

797

STATISCIAN MEDICAL 

PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL 1

798

REGISTRATOR MEDICAL 

PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 

MEDICAL 1

799 INSTRUCTOR ERGOTERAP M PERSONAL SANITAR MEDIU

INSTRUCTOR 

ERGOTERAP 1

812 INFIRMIERĂ M

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 13

814 BRANCARDIER G

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR BRANCARDIER 2

818 ÎNGRIJITOARE G

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 4

51

819 MEDIC ȘEF SECȚIE S MEDICI

RECUPERARE 

MEDICINĂ FIZICĂ ȘI 

BALNEO 1

821 MEDIC PRIMAR S MEDICI

RECUPERARE 

MEDICINĂ FIZICĂ ȘI 

BALNEO 2

822 MEDIC REZIDENT AN III S MEDICI

RECUPERARE 

MEDICINĂ FIZICĂ ȘI 

BALNEO 1

823 PROFESOR CFM PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PROFESOR CFM 1

824 ASISTENT MEDICAL ȘEF S PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

826

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 2

832

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 6

833 MASEUR PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU MASEUR 1

834

REGISTRATOR MEDICAL 

PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 

MEDICAL 1

837 INFIRMIERĂ M

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 3

839 ÎNGRIJITOARE G

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 2

21

840 MEDIC SPECIALIST S MEDICI

RECUPERARE 

MEDICINĂ FIZICĂ ȘI 

BALNEO 1

841

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

2

842 MEDIC COORDONATOR S MEDICI

RECUPERARE 

MEDICINA FIZICĂ ȘI 

BALNEO 1

                                                   SECȚIA RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ȘI  BALNEOLOGIE                                                                                                                                                         

- COMPARTIMENT RECUPERARE MEDICALA ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE                                          7 PATURI

Nr. total posturi

                                                                    COMPARTIMENT  RECUPERARE NEUROLOGICĂ                  15 PATURI

Nr. total posturi

                                                                                                     SECȚIA  PSIHIATRIE ACUȚI                             50 PATURI

Nr. total posturi

Nr. total posturi

                                                                         SECȚIA  RECUPERARE MEDICINĂ FIZICĂ ȘI BALNEO       25 PATURI
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843 MEDIC PRIMAR S MEDICI

RECUPERARE 

MEDICINĂ FIZICĂ ȘI 

BALNEO 1

844

KINETOTERAPEUT 

PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR KINETOTERAPEUT 1

845 PROFESOR CFM S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PROFESOR CFM 1

847

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 2

848 ASISTENT COORDONATOR PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

854

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 6

855 MASEUR PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU MASEUR 1

856 MASEUR M PERSONAL SANITAR MEDIU MASEUR 1

859 INFIRMIERĂ M

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 3

862 INFIRMIERĂ DEBUTANTĂ M

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 3

865 ÎNGRIJITOARE G

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 3

24

866 MEDIC SPECIALIST S MEDICI PSIHIATRIE 0.5

866 MEDIC SPECIALIST S MEDICI PSIHIATRIE 0.5

867 MEDIC REZIDENT AN IV S MEDICI PSIHIATRIE 1

873

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 6

874 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

879 INFIRMIERĂ M

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 5

880 INFIRMIERĂ DEBUTANTĂ M

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 1

881 ÎNGRIJITOARE G

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 1

882 BRANCARDIER G

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR BRANCARDIER 1

883 MUNCITOR CALIFICAT III G MUNCITORI BUCĂTAR 1

18

884 MEDIC SPECIALIST S MEDICI NEFROLOGIE 1

885

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

888

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 3

889 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

890

REGISTRATOR MEDICAL 

PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 

MEDICAL 1

891 INFIRMIERĂ G

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 1

893 INFIRMIERĂ DEBUTANTĂ M

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 2

895 ÎNGRIJITOARE G

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 2

12

896 MEDIC ȘEF SECȚIE S MEDICI

MEDICINĂ DE 

URGENȚĂ 1

905 MEDIC PRIMAR S MEDICI

MEDICINĂ DE 

URGENȚĂ 9

908 MEDIC PRIMAR S MEDICI PEDIATRIE 3

909 MEDIC PRIMAR S MEDICI

MEDICINĂ DE FAMILIE 

CU COMPETENțĂ ÎN 

UPU 1

917 MEDIC SPECIALIST S MEDICI

MEDICINĂ DE 

URGENȚĂ 7.5

917 MEDIC SPECIALIST S MEDICI MEDICINĂ DE FAMILIE 0.5

Nr. total posturi

Nr. total posturi

                                                      COMPARTIMENT PSIHIATRIE CRONICI (BAIA DE ARIEȘ)                   22 PATURI

                                                                                                      STAȚIE HEMODIALIZĂ                                     4 APARATE

Nr. total posturi

                                                                                UNITATEA DE PRIMIRE URGENȚE                                        5 PATURI
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919 MEDIC SPECIALIST S MEDICI PEDIATRIE 2

925 MEDIC SPECIALIST S MEDICI

RADIOLOGIE ȘI 

IMAGISTICĂ MEDICALĂ 

CU COMPETENŢĂ ÎN 

TOMOGRAFIE 

COMPUTERIZATĂ 6

929 MEDIC REZIDENT AN V S MEDICI

MEDICINĂ DE 

URGENȚĂ 4

930 MEDIC S MEDICI

MEDICINĂ DE 

URGENȚĂ 1

931 MEDIC S MEDICI

GENERALIST CU 

COMPETENȚĂ ÎN UPU 1

932 ASISTENT MEDICAL ȘEF S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

937

ASISTENT SOCIAL 

PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASISTENT SOCIAL 5

945

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 8

952

TEHNICIAN DE 

RADIOLOGIE ŞI 

IMAGISTICĂ LICENŢIAT S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR

TEHNICIAN DE 

RADIOLOGIE ŞI 

IMAGISTICĂ LICENŢIAT 7

985

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 33

999 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 14

1000

ASISTENT MEDICAL 

DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

1001

INSPECTOR DE 

SPECIALITATE GRADUL IA S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ANALIST PROGRAM 0.5

1001

INSPECTOR DE 

SPECIALITATE GRADUL IA S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR INGINER DE SISTEM 0.5

1002

SECRETAR DACTILOGRAF I 

A M PERSONAL SANITAR MEDIU

SECRETAR 

DACTILOGRAF 1

1006

REGISTRATOR MEDICAL 

PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 

MEDICAL 4

1008 REGISTRATOR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 

MEDICAL 2

1023 BRANCARDIER G

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR BRANCARDIER 15

1036 INFIRMIERĂ G

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 13

1038 INFIRMIERĂ DEBUTANT G

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 2

1048 ÎNGRIJITOARE G

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 10

153

1052 MEDIC DENTIST S MEDICI STOMATOLOG 4

1053

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

5

1055

REGISTRATOR MEDICAL 

PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 

MEDICAL 2

2

1056

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

1064

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 8

1070 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 6

1078

ASISTENT MEDICAL 

DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 8

1083 INFIRMIERĂ G

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 5

Izolare COVID

Nr. total posturi

                                  UNITATEA DE PRIMIRE URGENȚE - CABINET MEDICAL DENTARĂ DE URGENȚĂ   

Nr. total posturi

Nr. total posturi

                                                                                                       SPITALIZARE DE ZI                                           25 PATURI
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1088 INFIRMIERĂ G

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 5

1091 BRANCARDIER G

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR BRANCARDIER 3

1095 ÎNGRIJITOARE G

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 4

40

1096

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

1098

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 2

1099

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

1100

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

1101

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

1102

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

1103

ASISTENT MEDICAL 

DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

1104

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

1105

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

1106 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

1107

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

1108

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

1109

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

1110

ASISTENT MEDICAL 

DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

1111

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

1113

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 2

1114 GIPSAR MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU GIPSAR 1

1115

ASISTENT MEDICAL 

DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

1116

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

1117

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL SSD

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

Nr. total posturi

                                                                                                        CABINET    PEDIATRIE

                                                                                                    CABINET  CHIRURGIE GENERALĂ

AMBULATORIUL INTEGRAT SPITALULUI 

                                                                                  CABINET MEDICINĂ INTERNĂ

 CABINET CARDIOLOGIE

                                                                                       CABINET GASTROENTEROLOGIE

                                                                                                   CABINET  REUMATOLOGIE

                                                                                                         CABINET  NEFROLOGIE

                                                                                                   CABINET   ENDOCRINOLOGIE

                                            CABINET CHIRURGIE PLASTICĂ ȘI MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVĂ

                                                                                                 CABINET   NEUROCHIRURGIE

                                                                                                        CABINET NEUROLOGIE

                                                                                        CABINET   DERMATO - VENEROLOGICE

                                                                                                            CABINET PSIHIATRIE

                                                                                                          CABINET   UROLOGIE

                                                                                                       CABINET  OFTALMOLOGIE

                                                                                                              CABINET  ORL

                                                                                     CABINET   ORTOPEDIE - TRAUMATOLOGIE

                                                                                           CABINET CHIRURGIE MACILO-FACIALĂ

                                                                                       CABINET    OBSTETRICĂ GINECOLOGIE
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1118

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

1119 ASISTENT COORDONATOR S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

1120

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

1121

ASISTENT MEDICAL 

DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

1122

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

1123

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

1124 PROFESOR PRINCIPAL CFM PL PERSONAL SANITAR MEDIU PROFESOR CFM 1

1125 MEDIC SPECIALIST   S MEDICI MEDICINĂ SPORTIVĂ 1

1126

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

1127 MEDIC PRIMAR S MEDICI

GERIATRIE ȘI 

GERONTOLOGIE 1

1128

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST
1

1129 MEDIC PRIMAR S MEDICI

ALERGOLOGIE ȘI 

IMUNITATE CLINICĂ 1

1130

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

1131

ASISTENT MEDICAL 

DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

1132

ASISTENT MEDICAL 

DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

1133 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

1134 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

1135 REGISTRATOR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 

MEDICAL 1

1136

REGISTRATOR MEDICAL 

DEBUTANT M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 

MEDICAL 1

1137

STATISTICIAN MEDICAL 

PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL 1

1141 ÎNGRIJITOARE G

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 4

1142

ASISTENT MEDICAL 

DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASIST MED 

GENERALIST 1

47

1143 ASISTENT MEDICAL ȘEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

1150

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 7

1152

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR

OBSTETRICĂ 

GINECOLOGIE 2

1153

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

                                                                                                  CABINET NEUROPSIHIATRIE

                                                                   CABINET RECUPERARE MEDICINĂ FIZICĂ ȘI BALNEOLOGIE

                                                                                                       SALA DE GIMNASTICĂ

                                                                                                CABINET MEDICINĂ SPORTIVĂ

                                                                                                         CABINET PNEUMOLOGIE

                                                                                                     CABINET HEMATOLOGIE

                                                                                    CABINET GERIATRIE ȘI GERONTOLOGIE

                                                                        CABINET DE ALERGOLOGIE ȘI IMUNITATE CLINICĂ

                                                                                                      CABINET PSIHIATRIE

                                                                                             FIȘIER INFORMAŢII

                                                                                                       PUNCT DE RECOLTARE

                                                                                                     ÎNGRIJITOARE CURĂȚENIE

Nr. total posturi

                                                                                                     CABINET CHIRURGIE VASCUILARĂ

                     ALTE STRUCTURI FUNCȚIONALE

                                                                                                          BLOC OPERATOR
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1154

TEHNICIAN SUPERIOR DE 

IMAGISTICĂ, RADIOLOGIE, 

RADIOTERAPIE ŞI 

RADIODIAGNOSTIC 

PRINCIPAL SSD

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR

TEHNICIAN SUPERIOR 

DE IMAGISTICĂ, 

RADIOLOGIE, 

RADIOTERAPIE ŞI 

RADIODIAGNOSTIC 1

1169

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 15

1173

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

OBSTETICĂ 

GINECOLOGIE 4

1175 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 2

1178

ASISTENT MEDICAL 

DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 3

1190 INFIRMIERĂ G

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 12

1194 INFIRMIERĂ DEBUTANT G

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 4

1196 BRANCARDIER G

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR BRANCARDIER 2

1204 ÎNGRIJITOARE G

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 8

62

1205 MEDIC PRIMAR S MEDICI MEDIC 1

1

1206 ASISTENT MEDICAL ȘEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT APARATURĂ 

MEDICALĂ 1

1215

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT APARATURĂ 

MEDICALĂ 9

1216

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT APARATURĂ 

MEDICALĂ 1

1217 ÎNGRIJITOARE G

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 1

12

1218 FARMACIST ȘEF SECȚIE S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR FARMACIE 1

1220 FARMACIST PRIMAR S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR FARMACIE 2

1222 FARMACIST SPECIALIST S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR FARMACIE 2

1233

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU FARMACIE 11

1235

ASISTENT MEDICAL 

DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU FARMACIE 2

1236 REFERENT IA M PERSONAL SANITAR MEDIU REFERENT 1

1237 ÎNGRIJITOARE G

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 1

20

1238 MEDIC ȘEF LABORATOR S MEDICI LABORATOR 1

1239 CHIMIST PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR LABORATOR 1

1240 ASISTENT MEDICAL ȘEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR 1

1242

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR 2

1243 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

6

1245 MEDIC PRIMAR S MEDICI LABORATOR 2

1246 BIOLOG PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR LABORATOR 1

Nr. total posturi

                                                                                                              FARMACIE SPITAL

Nr. total posturi

Nr. total posturi

                                                                                         LABORATOR ANALIZE MEDICALE

                                                                 LABORATOR ANALIZE MEDICALE - BACTERIOLOGIE

Nr. total posturi

Nr. total posturi

                                                                                                                      UTS

                                                                                                                 STERILIZARE
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1251

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR 5

1252

REGISTRATOR MEDICAL 

PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 

MEDICAL 1

9

1253 BIOLOG PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR LABORATOR 1

1254 CHIMIST PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR LABORATOR 1

1255

ASISTENT MEDICAL 

DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

1256 ÎNGRIJITOARE G

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 1

4

1257 BIOLOG PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR LABORATOR 1

1260 CHIMIST PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR LABORATOR 3

1261

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT APARATURĂ 

MEDICALĂ 1

1263

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR 2

7

1264 MEDIC PRIMAR S MEDICI LABORATOR 1

1265 CHIMIST S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR LABORATOR 1

1268

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR 3

1269

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

1270

STATISCIAN MEDICAL 

PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL 1

1271 ÎNGRIJITOARE G

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 1

8

1272 MEDIC ȘEF LABORATOR S MEDICI

RADIOLOGIE ȘI 

IMAGISTICĂ MEDICALĂ 1

1276 MEDIC PRIMAR S MEDICI

RADIOLOGIE ȘI 

IMAGISTICĂ MEDICALĂ 4

1277 ASISTENT MEDICAL ȘEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU

RADIOLOGIE ȘI 

IMAGISTICĂ MEDICALĂ 1

1283

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

RADIOLOGIE ȘI 

IMAGISTICĂ MEDICALĂ 6

1285 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 2

1286

STATISTICIAN MEDICAL 

PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU STATISTCIAN MEDICAL 1

1287

REGISTRATOR MEDICAL 

PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 

MEDICAL 1

1288 ÎNGRIJITOARE G

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 1

                                                                              LABORATOR ANALIZE MEDICALE - BIOCHIMIE

Nr. total posturi

Nr. total posturi

                            LABORATOR ANALIZE MEDICALE - IMUNOSEROLOGIE, CONTAGIOASE ȘI PLANIFICARE 

Nr. total posturi

                                                              LABORATOR RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ 

                                                                          LABORATOR ANALIZE MEDICALE - HEMATOLOGIE

Nr. total posturi
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17

1291 MEDIC PRIMAR S MEDICI

RADIOLOGIE ȘI 

IMAGISTICĂ MEDICALĂ 3

1292 MEDIC SPECIALIST S MEDICI

RADIOLOGIE ȘI 

IMAGISTICĂ MEDICALĂ 1

1297

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

RADIOLOGIE ȘI 

IMAGISTICĂ MEDICALĂ 5

1298 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

RADIOLOGIE ȘI 

IMAGISTICĂ MEDICALĂ 1

1299

ASISTENT MEDICAL 

DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

11

1300

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

RADIOLOGIE ȘI 

IMAGISTICĂ MEDICALĂ 0.5

1300 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

RADIOLOGIE ȘI 

IMAGISTICĂ MEDICALĂ 0.5

1

1301 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

1

1303

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 2

1304 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

1305 INFIRMIERĂ DEBUTANT G

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 1

4

1306 MEDIC PRIMAR S MEDICI PNEUMOFIZIOLOGIE 1

1307

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

1308 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

3

1309 MEDIC SPECIALIST S MEDICI LABORATOR 1

1311 BIOLOG PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR LABORATOR 2

1313 BIOLOG S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR LABORATOR 2

1315 BIOCHIMIST PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR LABORATOR 2

1319

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR 4

1320 REGISTRATOR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 

MEDICAL 1

1322

REGISTRATOR MEDICAL 

DEBUTANT M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 

MEDICAL 2

1323 ÎNGRIJITOARE G

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 1

15

                                                                                       LABORATOR DIAGNOSTIC MOLECULAR

Nr. total posturi

                                                                                        LABORATOR EXPLORĂRI FUNCȚIONALE

                                                     LABORATOR ENDOSCOPIE DIGESTIVĂ DIAGNOSTICĂ ȘI TERAPEUTICĂ

                                                                          SERVICIUL JUDEȚEAN DE MEDICINA LEGALĂ

Nr. total posturi

Nr. total posturi

                                                                                       LABORATOR ENDOSCOPIE BRONŞICĂ

Nr. total posturi

Nr. total posturi

Nr. total posturi

Nr. total posturi

LABORATOR RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ  - COMPUTER TOMOGRAF - SPITAL ȘI AMBULATORIUL DE 

SPECIALITATE

    LABORATOR RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ - RMN SPITAL  ȘI AMBULATORIUL DE SPECIALITATE
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1324

MEDIC ȘEF SERVICIU 

MEDICINA LEGALĂ S MEDICI  MEDICINA LEGALĂ 1

1327 MEDIC PRIMAR S MEDICI  MEDICINA LEGALĂ 3

1328

FARMACIST PRIMAR 

MEDICINA LEGALĂ S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR

FARMACIST  MEDICINA 

LEGALĂ 1

1329

CHIMIST PRNCIPAL 

MEDICINA LEGALĂ S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR

CHIMIST  MEDICINA 

LEGALĂ 1

1333

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL  MEDICINA 

LEGALĂ PL PERSONAL SANITAR MEDIU  MEDICINA LEGALĂ 4

1334

ASISTENT MEDICAL  

MEDICINA LEGALĂ PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

1335 REGISTRATOR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU  MEDICINA LEGALĂ 1

1336 ÎNGRIJITOARE G

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 1

1338 BRANCARDIER G

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR BRANCARDIER 2

15

1339

BIOLOG PRINCIPAL 

ANATOMIE PATOLOGICĂ S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR BIOLOG 1

1340

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL ANATOMIE 

PATOLOGICĂ PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

1341 ÎNGRIJITOARE G

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 1

3

1342 ASISTENT COORDONATOR PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ANATOMIE 

PATOLOGICĂ 1

1343

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL ANATOMIE 

PATOLOGICĂ PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ANATOMIE 

PATOLOGICAĂ 1

1344

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL ANATOMIE 

PATOLOGICĂ PL PERSONAL SANITAR MEDIU FARMACIE 1

1345 ÎNGRIJITOARE G

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INGRIJITOARE 1

4

1346

MEDIC ȘEF SERVICIU 

ANATOMIE PATOLOGICĂ S MEDICI

ANATOMIE 

PATOLOGICĂ 1

1348

MEDIC PRIMAR ANATOMIE 

PATOLOGICĂ S MEDICI

ANATOMIE 

PATOLOGICĂ 2

1349

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL ANATOMIE 

PATOLOGICĂ PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ANATOMIE 

PATOLOGICĂ 1

1350

REGISTRATOR MEDICAL 

DEBUTANT M PERSONAL SANITAR MEDIU

ANATOMIE 

PATOLOGICAĂ 1

1352 AUTOPSIER DEBUTANT M PERSONAL SANITAR MEDIU

ANATOMIE 

PATOLOGICA 2

7

1353 MEDIC ȘEF SERVICIU S MEDICI EPIDEMIOLOGIE 1

1354 MEDIC SPECIALIST S MEDICI BOLI INFECȚIOASE 1

1355

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU IGIENĂ 1

1357 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 2

1358 AGENT D.D.D. G

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR AGENT D.D.D. 1

1361 AGENT D.D.D. DEBUTANT G

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR AGENT D.D.D. 3

1364 ÎNGRIJITOARE G

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 3

1365 MUNCITOR NECALIFICAT I G MUNCITORI

MUNCITOR 

NECALIFICAT 1

                                         SERVICIUL DE PREVENIRE A INFECŢIILOR ASOCIATE ASISTENŢEI MEDICALE

                                                                        SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICĂ - PROSECTURA

                                         SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICĂ - COMPARTIMENT HISTOPATOLOGIE

Nr. total posturi

Nr. total posturi

                                             SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICĂ - COMPARTIMENT CITOLOGIE

Nr. total posturi

Nr. total posturi
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1366 MEDIC SPECIALIST S MEDICI

MEDICINĂ DE FAMILIE 

COMPETENŢĂ 

PLANIFICARE 

MEDICALĂ 1

1367

ASISTENT MEDICAL 

DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

1368

REGISTRATOR MEDICAL 

DEBUTANT M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 

MEDICAL 1

3

1370 MEDIC PRIMAR S MEDICI MEDICINA MUNCII 2

1371 PSIHOLOG PRACTICANT S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PSIHOLOG 1

1373

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 2

5

1375

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 2

1376

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 0.5

1376

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 0.5

1377

REGISTRATOR MEDICAL 

DEBUTANT M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 

MEDICAL 1

4

1378

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

1

1379 ASISTENT MEDICAL S ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL 1

1

1380

STATISCIAN MEDICAL 

PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL 1

1

1381

REGISTRATOR MEDICAL 

PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 

MEDICAL 1

1

1382 MEDIC COORDONATOR S MEDICI PSIHIATRIE 1

1383 MEDIC PRIMAR S MEDICI PSIHIATRIE 1

1384 MEDIC SPECIALIST S MEDICI PSIHIATRIE 1

1385 PSIHOLOG S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PSIHOLOG 1

1386 ASISTENT SOCIAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASISTENT SOCIAL 1

1387 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

1388

REGISTRATOR MEDICAL 

PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 

MEDICAL 1

1389 ÎNGRIJITOARE G

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 1

8

1390 MEDIC ȘEF CSM S MEDICI

PSIHIATRIE 

PEDIATRICA 1

1392 MEDIC PRIMAR S MEDICI

PSIHIATRIE 

PEDIATRICA 2

1393 MEDIC SPECIALIST S MEDICI

NEUROLOGIE 

PEDIATRICĂ 1

Nr. total posturi

                                                                                                 CABINET MEDICINA MUNCII

                                                                                         CABINET PLANIFICARE FAMILIALĂ

Nr. total posturi

Nr. total posturi

                                         CABINET DIABET ZAHARAT, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE (EDUCAȚIE SPECIFICĂ)

                                               CABINET DIABET ZAHARAT, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE (PICIOR DIABETIC)

Nr. total posturi

Nr. total posturi

                                                              CENTRU SĂNĂTATE MINTALĂ COPII

                                                    CENTRU SĂNĂTATE MINTALĂ ADULȚI CU STAȚIONARE DE ZI -  35 LOCURI

Nr. total posturi

                                                                  CABINET DIABET ZAHARAT, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE

Nr. total posturi

                                                                                             CABINET ONCOLOGIE MEDICALĂ

                                                                                                CABINET BOLI INFECȚIOASE 

Nr. total posturi

Nr. total posturi
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1394 MEDIC REZIDENT AN V S MEDICI

PSIHIATRIE 

PEDIATRICA 1

1395 PSIHOLOG PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PSIHOLOG 1

1396 PSIHOLOG SPECIALIST S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PSIHOLOG 1

1397

ASISTENT SOCIAL 

PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASISTENT SOCIAL 1

1399

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 2

1400 ASISTENT MEDICAL  PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

1401

ASISTENT MEDICAL  

DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

1402 REGISTRATOR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR 1

1403

REGISTRATOR MEDICAL 

DEBUTANT M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 

MEDICAL 1

1404 ÎNGRIJITOARE G

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 1

15

1405 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASISTENT MEDICAL 1

1

1406

ASISTENT MEDICAL 

DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

1

1407 MEDIC ȘEF DISPENSAR TBC S MEDICI PNEUMOFIZIOLOGIE 1

1408 MEDIC PRIMAR S MEDICI PNEUMOFIZIOLOGIE 1

1410 MEDIC SPECIALIST S MEDICI PNEUMOFIZIOLOGIE 2

1411 MEDIC REZIDENT AN II S MEDICI PNEUMOLOGIE 1

1412 BIOLOG PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR BIOLOG 1

1413 ASISTENT COORDONATOR S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

1422

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 9

1423

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT APARATURĂ 

MEDICALĂ 1

1424

ASISTENT MEDICAL 

DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

1425

REGISTRATOR MEDICAL 

PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 

MEDICAL 1

1426 ÎNGRIJITOARE G

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 1

20

1427 MEDIC SPECIALIST S MEDICI MEDICINĂ INTERNĂ 1

1428 MEDIC SPECIALIST S MEDICI PEDIATRIE 1

1429 MEDIC SPECIALIST S MEDICI

OBSTETRICA 

GINECOLOGIE 1

1430 ASISTENT COORDONATOR S PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

1431

REGISTRATOR MEDICAL 

DEBUTANT M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 

MEDICAL 1

1432 ÎNGRIJITOARE G

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 1

1433

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASIST MED 

GENERALIST 1

                                                                                                              DISPENSAR   TBC

                                                                                                        CABINET PEDIATRIE

                                                                                                 CABINET MEDICINĂ INTERNĂ

                                                                                                       CABINETE MEDICALE

                                                                                                         SPITALIZARE DE ZI                              20 PATURI

Nr. total posturi

Nr. total posturi

                                   COMPARTIMENT RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ŞI BALNEOLOGIE (BAZA DE TRATAMENT)

Nr. total posturi

Nr. total posturi

                                                                      CENTRU DE SĂNĂTATE MULTIFUNCŢIONAL OCNA MUREŞ

                                                                                               COMPARTIMENT ERGOTERAPIE
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1434

ASISTENT MEDICAL 

DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASIST MED 

GENERALIST 1

1435 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

9

1436 ȘEF SERVICIU S

ALT PERSONAL CU STUDII 

SUPERIOARE

JURIST/ECONOMIST/ING

INER/SOCIOLOG 1

1437 MEDIC SPECIALIST S MEDICI

SĂNĂTATE PUBLICĂ ŞI 

MANAGEMENT 1

1438 MEDIC S MEDICI MEDICINĂ GENERALĂ 1

1439

REFERENT DE 

SPECIALITATE GRADUL IA S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ŞTIINŢE ECONOMICE 1

1441

REFERENT DE 

SPECIALITATE GRADUL I S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR

ŞTIINŢE 

ECONOMICE/JURIDICE/ 

SOCIALE 2

1442

REFERENT DE 

SPECIALITATE GRADUL I S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR

ASISTENTĂ MEDICALĂ 

GENERALIST 1

1443 CONSILIER  GRADUL IA S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ŞTIINŢE ECONOMICE 1

1444 CONSILIER  GRADUL I S

ALT PERSONAL CU STUDII 

SUPERIOARE CONSILIER JURIDIC 1

9

1446

REGISTRATOR MEDICAL 

PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 

MEDICAL 2

1447 REGISTRATOR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 

MEDICAL 1

3

1448

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

1449

ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL COORDONATOR PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 1

2

1450 PREOT I S

ALT PERSONAL CU STUDII 

SUPERIOARE PREOT 1

1451

ASISTENT SOCIAL 

PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASISTENT SOCIAL 1

2

1454 GARDEROBIER G

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR GARDEROBIER 3

3

1455

SPĂLĂTOREASĂ CU 

GESTIUNE M

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR SPĂLĂTOREASĂ 1

1465 SPĂLĂTOREASĂ G

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR SPĂLĂTOREASĂ 10

11

1466 ȘEF SERVICIU S TESA ECONOMIST 1

1472

INSPECTOR DE 

SPECIALITATE GRADUL IA S TESA ECONOMIST 6

1473

INSPECTOR DE 

SPECIALITATE GRADUL I S TESA ECONOMIST 1

1474 REFERENT CASIER IA M TESA CASIER 1

9

Nr. total posturi

                                                                                                                 SPĂLĂTORIE

Nr. total posturi

Nr. total posturi

                                                                                                             GARDEROBĂ

Nr. total posturi

Nr. total posturi

Nr. total posturi

                                                               SERVICIUL INFORMATICĂ ȘI STATISTICĂ MEDICALĂ

                                                                                         SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE 

B. STRUCTURI FUNCȚIONALE - APARAT FUNCȚIONAL

                                                                       COMPARTIMENT ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI RELIGIOSĂ

Nr. total posturi

                                                                                                                     DIETETICA

                                                                               COMPARTIMENT DE INTERNĂRI - INFORMAȚII

                                                     SERVICIUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR DE SĂNĂTATE

Nr. total posturi

                                                                                             CABINET OBSTETRICĂ GINECOLOGIE
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1475 ȘEF SERVICIU S TESA

ANALIST 

PROGRAMATOR 1

1476

INSPECTOR DE 

SPECIALITATE GRADUL IA S TESA INGINER DE SISTEM 1

1477

INSPECTOR DE 

SPECIALITATE GRADUL II S TESA ANALIST 1

1478 REFERENT  I A M TESA REFERENT 1

1479

REGISTRATOR MEDICAL 

PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 

MEDICAL 1

1480

REGISTRATOR MEDICAL 

DEBUTANT M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 

MEDICAL 1

6

1481 ȘEF SERVICIU S TESA INGINER/ECONOMIST 1

1486

INSPECTOR DE 

SPECIALITATE GRADUL IA S TESA ECONOMIST 5

1488

INSPECTOR DE 

SPECIALITATE GRADUL IA S TESA

ECONOMIST/INGINER/J

URIST 2

8

1489 ȘEF DEPOZIT I M TESA ȘEF DEPOZIT I 1

1490 MAGAZIONER M TESA MAGAZIONER 1

1492 MANIPULANT BUNURI M MUNCITORI MANIPULANT BUNURI 2

4

1494 MUNCITOR CALIFICAT I MUNCITORI CONDUCATORI AUTO 2

1497 MUNCITOR CALIFICAT II MUNCITORI CONDUCATORI AUTO 3

1498 MUNCITOR CALIFICAT III MUNCITORI CONDUCATORI AUTO 1

6

1499 ȘEF SERVICIU S TESA ECONOMIST 1

1504

INSPECTOR DE 

SPECIALITATE GRADUL IA S TESA ECONOMIST 5

1506

INSPECTOR DE 

SPECIALITATE GRADUL IA S TESA ECONOMIST 2

1507

INSPECTOR DE 

SPECIALITATE GRADUL II S TESA ECONOMIST/SOCIOLOG 1

1508 SOCIOLOG S TESA SOCIOLOG 1

10

1509 ȘEF SERVICIU S TESA

JURIST/ECONOMIST/ING

INER 1

1510

INSPECTOR DE 

SPECIALITATE GRADUL IA S TESA INGINER 1

1511

INSPECTOR DE 

SPECIALITATE GRADUL IA S TESA ECONOMIST 1

1512

INSPECTOR DE 

SPECIALITATE GRADUL I S TESA INGINER 1

1513

INSPECTOR DE 

SPECIALITATE DEBUTANT S TESA INGINER 1

1514 ARHIVAR DEBUTANT M TESA ARHIVAR 1

1515 MUNCITOR CALIFICAT I M MUNCITORI INSTALATOR 1

1521 MUNCITOR CALIFICAT I G MUNCITORI ELECTRICIAN 6

1524 MUNCITOR CALIFICAT I G MUNCITORI INSTALATOR 3

1526 MUNCITOR CALIFICAT I G MUNCITORI MECANIC 2

1533 MUNCITOR CALIFICAT I G MUNCITORI FOCHIST 7

1534 MUNCITOR CALIFICAT IV G MUNCITORI FOCHIST 1

1535 MUNCITOR CALIFICAT II G MUNCITORI ZUGRAV 1

1536 MUNCITOR CALIFICAT I G MUNCITORI TÂMPLAR 1

1537 MUNCITOR CALIFICAT III G MUNCITORI TELEFONISTĂ 1

Nr. total posturi

                                                                                        RELAȚII  CU PUBLICUL ȘI CONSILIERE

                                                                                                             RESURSE UMANE

                                                                   SERVICIUL RESURSE UMANE ȘI RELATII CU PUBLICUL

Nr. total posturi

                                                      SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE  APROVIZIONARE ȘI TRANSPORT

                                                                                             TEHNIC ADMINISTRATIV ȘI PSM

                                                                                 SERVICIUL TEHNIC ADMINISTRATIV ȘI PSM

Nr. total posturi

                                                                                                       CONDUCĂTORI AUTO

                                                                                                       CENTRALA TELEFONICĂ

                                                                                          MUNCITORI INDIRECT PRODUCTIVI                     

Nr. total posturi

                                                                                                                       MAGAZIE

Nr. total posturi
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1539 MUNCITOR NECALIFICAT I G MUNCITORI 2

1543 MUNCITOR CALIFICAT II G MUNCITORI LIFTIERA 4

1544 MUNCITOR CALIFICAT IV G MUNCITORI LIFTIERA 1

36

1545 MUNCITOR CALIFICAT II G MUNCITORI CROITOR 1

1546 MUNCITOR CALIFICAT III G MUNCITORI CROITOR 1

2

1548

CONSILIER JURIDIC 

GRADUL IA S TESA JURIST 2

2

1550 AUDITOR GRADUL IA S TESA AUDITOR 2

2

1557 MUNCITOR CALIFICAT I G MUNCITORI BUCĂTAR 7
1558 MUNCITOR CALIFICAT II G MUNCITORI BUCĂTAR 1

1563 MUNCITOR CALIFICAT III G MUNCITORI BUCĂTAR 5

1566 MUNCITOR CALIFICAT IV G MUNCITORI BUCĂTAR 3

1567 MUNCITOR NECALIFICAT I G MUNCITORI NECALIFICAT 1

17

1567

Avizat pentru legalitate

 PREŞEDINTE,  SECRETAR GENERAL 

ION DUMITREL Vasile BUMBU

         

                                                         

Nr. total posturi

                                                                                                           COMPARTIMENT AUDIT

                                                                                                     COMPARTIMENT JURIDIC

                              COMPARTIMENT CONFECȚIONARE, REPARARE ŞI ÎNTREŢINERE INVENTAR MOALE

Nr. total posturi

                                                                   ACTIVITATE DE ÎNTREȚINERE REVIZIE TEHNICĂ ASCENSOARE

TOTAL  POSTURI UNITATE

                                                                                                     BLOCUL ALIMENTAR

Nr. total posturi

                                                                                                    MUNCITOR SPAȚII VERZI

Nr. total posturi

Nr. total posturi
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate  

și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Consolidare corp  

drum județean DJ107K: Galda de Jos (DJ107H) - Mesentea - Galda de Sus -  

Măgura - Poiana Galdei - Modolești - Întregalde - Ivăniș - Ghioncani - 

DJ107I (Bârlești), tronson IV: km 23+700 - km 37+500” 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna iunie 2020; 

 Luând în dezbatere: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei 

tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul „Consolidare corp drum județean DJ107K: Galda de Jos (DJ107H) - Mesentea - Galda 

de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modolești - Întregalde - Ivăniș - Ghioncani - DJ107I 

(Bârlești), tronson IV: km 23+700 - km 37+500”; 

- avizul nr. 3 din 14 iunie 2021 prin care Comisia tehnico-economică a Consiliului 

Județean Alba avizează favorabil documentația tehnico-economică, faza Studiu de Fezabilitate  

pentru obiectivul „Consolidare corp drum județean DJ107K: Galda de Jos (DJ107H) - Mesentea 

- Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modolești - Întregalde - Ivăniș - Ghioncani - DJ107I 

(Bârlești), tronson IV: km 23+700 - km 37+500”; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 173 alin. 1 lit. b, art. 173 alin. 3 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu completările ulterioare; 

- art. 20, art. 44 și art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice și 

a normativelor specifice în vigoare. 

În temeiul  art. 182 şi art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă documentația tehnico-economică a investiției, faza Studiu de 

fezabilitate, pentru obiectivul „Consolidare corp drum județean DJ107K: Galda de Jos (DJ107H) 

- Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modolești - Întregalde - Ivăniș - 

Ghioncani - DJ107I (Bârlești), tronson IV:km 23+700 - km 37+500”și indicatorii tehnico-

economici prevăzuți în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a investiției „Consolidare corp drum județean DJ107K: 

Galda de Jos (DJ107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modolești - 

Întregalde - Ivăniș - Ghioncani - DJ107I (Bârlești), tronson IV:km 23+700 - km 37+500”, în 

valoare  de  21.376.169,55  lei, la care se adaugă TVA în valoare de 4.023.691,73 lei, cu un total 

de 25.399.861,28 lei (inclusiv TVA), din care C+M 17.167.698,28 lei, la care se adaugă TVA în 

valoare de 3.261.862,67 lei, cu un total de 20.429.560,95 lei (inclusiv TVA). 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 

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

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 



Art. 4. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se 

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

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

Direcției juridică și administrație publică, Direcției gestionarea patrimoniului și Direcției 

dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

                                                       Avizat pentru legalitate 

      PREŞEDINTE,                        SECRETAR  GENERAL, 

                       Ion DUMITREL                                      Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 135 

Alba Iulia, 16 iunie 2021 

 

Prezentul proiect de hotărâre: 

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

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

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

nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

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

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

57/2019 privind Codul administrativ:  

Direcţiei 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, către următoarele comisii de specialitate:  

Comisia de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurala, prognoze 

și strategii 

         Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi 

lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului 

http://www.cjalba.ro/


Anexa la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr. 135/16 iunie 2021 

 

 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI 

„Consolidare corp drum județean DJ107K: Galda de Jos (DJ107H) – Mesentea - 

Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modolești - Întregalde - Ivăniș -  

Ghioncani - DJ107I (Bârlești), tronson IV: km 23+700 - km 37+500” 

 

 

Beneficiar: UAT - JUDEȚUL ALBA 

Proiectant: S.C. PT CIVIL PROJECT  S.R.L. 

 

1. Indicatori economici: 

Valoarea totală a investiţiei 21.376.169,55  lei, la care se adaugă TVA în valoare de 

4.023.691,73 lei, cu un total de 25.399.861,28 lei (inclusiv TVA), din care, C+M 17.167.698,28 

lei, la care se adaugă TVA în valoare de 3.261.862,67 lei, cu un total de 20.429.560,95 lei 

(inclusiv TVA). 

 

Durata estimată de execuție: 

 3 luni pentru proiectare; 

 24 luni pentru lucrări. 

 

2. Indicatori tehnici:  

- Categoria funcțională a drumului: Drum județean; 

- Categoria de importanță: C-lucrări de importanță normală; 

- Clasa tehnică: IV; 

- Lungimea tronsonului de drum: 13.800 m 

- Suprafața totală construită: 83.200 mp 

- Lățimea platformei drumului: 6,00 – 7,50 m  

- Lățimea părții carosabile: 4,00 – 6,00 m 

- Benzi de încadrare cu lățimea: 0,25 m 

- Lățime acostamente variabilă: 2 x (0,25 – 1,00) m 

- 15 platforme de încrucișare cu lățimea: 1,00 – 2,00 m 

- Dispozitive pentru colectarea apelor de suprafață (șanțuri, rigole): 

o Șanțuri de pământ; 

o Rigolă ranforsată: 1200,00 m; 

o Rigolă de acostament: 890,00 m; 

- Poduri – 5: 

o 4 poduri noi; 

o 1 pod reabilitat. 

- Parapet metalic; 

- Consolidări - zid protecție =1995 m. 

 

Profil transversal tip 1: 

- lățime carosabil: 2 x 2,0m; 

- bandă încadrare: 0,25 m; 

- lățime acostamente: variabil 0,25 1,00 m; 

- pantă transversală carosabil: 2.5%; 

- pantă transversală acostamente: 4% 

 

Profil transversal tip 2: 

- lățime carosabil: 2 x 2,5m; 

- bandă încadrare: 0,25 m; 

- lățime acostamente: variabil 0,25 1,00 m; 

- pantă transversală carosabil: 2.5%; 

- pantă transversală acostamente: 4% 



 

Structura rutieră nouă: 

- strat uzură beton asfaltic BA16 – 4 cm; 

- strat de legătură din beton asfaltic deschis BAD22,4 – 5 cm; 

- strat de legătură din piatră spartă – 15 cm; 

- strat de fundație din balast – 20 cm; 

 

Structura rutieră ranforsată: 

- strat uzură beton asfaltic BA16 – 4 cm; 

- strat de legătură din beton asfaltic deschis BAD22,4 – 6 cm; 

- strat de bază din piatră spartă – 15 cm; 

 

 

                                           

   DIRECTOR EXECUTIV,      Şef serviciu, 

            Ioan BODEA              Floare PERȚA        

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, Ciprian ORLEA 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr.  13299/16 iunie 2021 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice  

faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

„Consolidare corp drum județean DJ107K: Galda de Jos (DJ107H) - Mesentea –  

Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modolești - Întregalde - Ivăniș –  

Ghioncani - DJ107I (Bârlești), tronson IV: km 23+700 - km 37+500” 

 

 

I. Expunere de motive 

Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea documentației tehnico-economice, 

faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Consolidare 

corp drum județean DJ107K: Galda de Jos (DJ107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - 

Poiana Galdei - Modolești - Întregalde - Ivăniș - Ghioncani - DJ107I (Bârlești), tronson IV: km 

23+700 - km 37+500”. 

 

II. Descrierea situaţiei actuale 
Drumul judeţean DJ107K: Galda de Jos (DJ107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - 

Poiana Galdei - Modolești - Întregalde - Ivăniș - Ghioncani - DJ107I (Bârlești) este cuprins în 

Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 

974/2002 - anexa nr. 1, la poziţia cu nr. 55.  

Drumul județean DJ 107 K: Galda de Jos (DJ 107 H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura 

- Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107 I (Bârleşti) traversează 

localităţile Galda de Jos, Mesentea, Galda de Sus, Măgura, Poiana Galdei, Modoleşti, Întregalde, 

Ivăniş, Ghioncani și Bârleşti, asigurând legătura cu drumul județean DJ 107H și drumul național 

DN1, una dintre principalele artere de circulație care străbate teritoriul județului Alba. Are 

lungimea totală de 37,5 km. Din punct de vedere al structurii rutiere drumul este asfaltat între km 

0+000 – 17+700. În prezent de la km 17+700 la km 23+700 se execută lucrări de modernizare. 

Restul de 13,8 km este pietruit. 

Tronsonul de 13,8 km de la km 23+700 la km 37+500 din drumul județean DJ107K ce 

face obiectul prezentei documentații tehnice este situat pe teritoriul administrativ al comunelor 

Întregalde și Mogoș. Acesta urmărește ca și traseu valea râului Galda, fapt ce a dus în timp la 

erodarea corpului de drum. De-a lungul drumului apar zone îngustate între vale și versant. 

Lățimea platformei drumului județean este cuprinsă între 5,00 m - 5,50 m, cu o lățime a 

părții carosabile între 4,00 - 5,00 m și acostamente cu lățimi variabile de 0 - 0,50 m. 

Acostamentele din pământ au lățime variabilă și sunt înierbate și denivelate față de partea 

carosabilă, nepermițând scurgerea apelor către șanțuri. 

Șanțurile de scurgere a apelor sunt insuficiente și funcționează deficitar, podețele sunt în 

diferite stadii de degradare, parțial colmatate sau complet nefuncționale, unele având diametru 

insuficient, motiv pentru care apa pluvială nu se scurge și nu este evacuată în mod 

corespunzător. 

Nu este asigurată semnalizarea verticală și orizontală, lipsesc atât indicatoarele de 

orientare cât și cele de asigurare a siguranței circulației. 

 

III. Reglementări anterioare 

Nu există. 

 

 IV. Baza legală 

-  art. 173 alin. 1 lit. b; art. 173 alin. 3 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 



- O.G. nr.  43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- art. 20, art. 44 și art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice și 

a normativelor specifice în vigoare. 

 

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

Uniunii Europene 

 Nu este cazul. 

 

 VI. Avize necesare 

Avizul nr. 3 din 14 iunie 2021 prin care Comisia tehnico-economică a Consiliului 

Județean Alba avizează favorabil documentația depusă.  

 

VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului 

Nu este cazul. 

 

VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 

Nu este cazul. 

 

IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 

Nu este cazul. 

 

X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 

În vederea elaborării proiectului a fost realizată în prealabil expertiza tehnică a drumului, 

de către SC Drumex SRL Cluj Napoca. 

Pe baza recomandărilor din expertiza tehnică a fost întocmită documentația - faza Studiu 

de fezabilitate.  

S.C. PT CIVIL PROJECT S.RL. a întocmit studiul de fezabilitate pentru tronsonul din 

drumul județean DJ 107K. Documentaţia tehnico-economică depusă este întocmită în 

conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru 

al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice, a caietului de sarcini și a normativelor specifice în vigoare. 

 

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.  135 din 16 iunie 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             APROB 

JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 

SECRETAR GENERAL 

Nr.  13301/16 iunie 2021 

 

 

 

 

Către 

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI   

Domnului director executiv Ioan BODEA 

 

 

 

  

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

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese 

în vederea analizării şi redactării raportului de specialitate,  

 

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate  

și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Consolidare corp  

drum județean DJ107K: Galda de Jos (DJ107H) - Mesentea - Galda de Sus  

- Măgura - Poiana Galdei - Modolești - Întregalde - Ivăniș - Ghioncani  

- DJ107I (Bârlești), tronson IV:km 23+700 - km 37+500” 

 

 

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

până în data de 17 iunie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 

estimată a avea loc în data de 24 iunie 2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 135/16 iunie 2020 şi are ataşate următoarele 

documente: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei 

tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul „Consolidare corp drum județean DJ107K: Galda de Jos (DJ107H) - Mesentea - Galda 

de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modolești - Întregalde - Ivăniș - Ghioncani - DJ107I 

(Bârlești), tronson IV: km 23+700 - km 37+500”; 

- avizul nr. 3  din  14 iunie 2021 prin care Comisia tehnico-economică a Consiliului 

Județean Alba avizează favorabil documentația tehnico-economică. 

 

Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

Nr. 13340/16 iunie 2021 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Studiu 

de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Consolidare corp 

drum județean DJ107K: Galda de Jos (DJ107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - 

Poiana Galdei - Modolești - Întregalde - Ivăniș - Ghioncani - DJ107I (Bârlești), tronson 

IV:km 23+700 - km 37+500” 

 

Conform art. 173 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul 

Judeţean asigură potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru 

furnizarea serviciilor publice de interes judeţean, privind inclusiv infrastructura alcătuită din 

podurile şi drumurile publice. Aceste atribuţii ale Consiliului Judeţean intră în sfera privind 

dezvoltarea economico-socială a judeţului. 

Potrivit OUG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, drumurile de interes judeţean fac parte din proprietatea publică a 

judeţului, iar administrarea lor este asigurată de către consiliile județene. 

Drumul judeţean DJ107K: Galda de Jos (DJ107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - 

Poiana Galdei - Modolești - Întregalde - Ivăniș - Ghioncani - DJ107I (Bârlești) este cuprins în 

Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, aprobat prin H.G. nr. 

974/2002 - anexa nr. 1, la poziţia cu nr. 55 şi în administrarea Consiliului Judeţean Alba, 

conform Hotărârii Guvernului nr. 540/2000, privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale 

a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Drumul județean DJ 107K se desfășoară pe teritoriul administrativ al județului Alba, 

asigurând legătura între localitatea Galda de Jos, de la intersecția cu DJ 107H și comuna Mogoș, 

sat Bârlești până la intersecția cu DJ 107I.  Drumul traversează localitățile Mesentea, Galda de 

Sus, Măgura, Poiana Galdei, Modoleşti, Întregalde, Ivăniş, Ghioncani și Bârleşti, fiind asfaltat pe 

o porțiune de 17,70 km, în curs de modernizare pe o porțiune de 6,00 km și pietruit pe restul 

lungimii de 13,80 km, până la intersecția cu DJ 107 I.  

Tronsonul care se propune a fi modernizat, reprezentat de porțiunea pietruită dintre km 

23+700 și  km 37+500 are lungimea de 13,8 km și este situat pe teritoriul administrativ al 

comunelor Întregalde și Mogoș. Acesta urmărește ca și traseu valea râului Galda, fapt ce a dus în 

timp la erodarea corpului de drum. De-a lungul drumului apar zone îngustate între vale și 

versant. 

Lățimea platformei drumului județean este cuprinsă între 5,00 m - 5,50 m, cu o lățime a 

părții carosabile între 4,00 - 5,00 m și acostamente cu lățimi variabile de 0 - 0,50 m. 

Acostamentele din pământ au lățime variabilă și sunt înierbate și denivelate față de partea 

carosabilă, nepermițând scurgerea apelor către șanțuri. 

Șanțurile de scurgere a apelor sunt insuficiente și funcționează deficitar, podețele sunt în 

diferite stadii de degradare, parțial colmatate sau complet nefuncționale, unele având diametru 

insuficient, motiv pentru care apa pluvială nu se scurge și nu este evacuată în mod 

corespunzător. Nu este asigurată semnalizarea verticala și orizontală, lipsesc atât indicatoarele 

de orientare cât și cele de asigurare a siguranței circulației. 

Tronsonul de drum judeţean DJ107K propus modernizării prezintă numeroase degradări 

la nivelul căii de rulare cât și cedări ale structurii rutiere. Elementele geometrice nu corespund 

cerințelor de trafic actual și de perspectivă. 

Fiind un drum pietruit nu asigură desfăşurarea circulaţiei în condiţii normale de siguranţă 

şi confort. Structura rutieră este neconformă cu necesităţile şi perspectivele de dezvoltare 

economică, socială şi turistică, precum şi cerinţele actuale ale utilizatorilor. 

În vederea îmbunătățirii condițiilor de circulație pe sectorul de drum județean analizat, s-

a propus reabilitarea acestuia. 



În vederea elaborării proiectului a fost realizată în prealabil expertiza tehnică a drumului, 

de către SC Drumex SRL Cluj Napoca. Pe baza recomandărilor din expertiza tehnică a fost 

întocmită documentația - faza Studiu de fezabilitate de către S.C. PT CIVIL PROJECT S.RL. 

În baza raportului de expertiză tehnică realizat în prealabil s-a stabilit că se vor realiza 

lucrări la nivelul sistemului rutier, parte carosabilă si acostamente, la nivelul dispozitivelor de 

colectare și evacuare a apelor subterane și de suprafață, la nivelul podurilor și podețelor, lucrări 

de consolidare, amenajări de intersecții cu drumuri laterale și accese la proprietăți, lucrări în 

albie, lucrări conexe pentru siguranța rutieră, lucrări pentru protecția mediului. 

Prin documentația elaborată, proiectantul a propus 2 (două) soluții de intervenție din care, 

având în vedere costurile și consumul de materiale, dar și impactul asupra mediului înconjurător, 

s-a optat pentru soluția structurii rutiere suple, construire poduri noi peste râul Galda și 

reabilitare pod peste râul Geoagiu. 

Lucrările proiectate în cadrul scenariului 1 au urmărit respectarea următoarelor principii: 

 adaptarea soluțiilor propuse și a recomandărilor din expertiza tehnică; 

 aducerea structurii rutiere la parametrii tehnici corespunzători categoriei 

drumului, asigurându-se astfel condiții optime de siguranță și confort pentru 

participanții la trafic; 

 realizarea unui profil transversal cu elemente geometrice care să se încadreze, pe 

cât posibil, în prevederile legale, fără a depăși limitele de proprietate și a fi 

necesare expropieri, conform cerințelor temei de proiectare și caietului de sarcini; 

 asigurarea stabilității infrastructurilor și asigurarea scurgerii apelor pluviale în 

condiții optime; 

 protejarea împotriva afuierilor locale a infrastructurilor, asigurarea scurgerii 

debitelor maxime cu probabilitatea de depășire de 1%, apărarea împotriva 

inundațiilor în zona podurilor. 

 protejarea împotriva afuierilor locale a infrastructurilor, asigurarea scurgerii 

debitelor maxime cu probabilitatea de depășire de 1%, apărarea împotriva 

inundațiilor în zona podurilor. 

 

Structura rutieră propusă pentru reabilitarea drumului este structură rutieră suplă, cu 

îmbrăcăminte asfaltică realizată în două straturi, utilizând la maxim zestrea existentă. Pietruirea 

existentă va fi păstrată ca strat de fundație, se va reprofila și compacta, iar peste aceasta vor fi 

așternute straturile superioare de ranforsare. 

 Structură rutieră ranforsată peste zonele cu pietruire existentă: 

o 4 cm strat de uzură din beton asfaltic BA16; 

o 5 cm strat de legătură din beton asfaltic deschis BAD 22,4; 

o 15 cm strat de bază din piatră spartă; 

o strat de fundație alcătuit din pietruirea existentă pe o grosime de minim 30 cm. 

 Structură rutieră nouă: 

o 4 cm strat de uzură din beton asfaltic BA16; 

o 5 cm strat de legătură din beton asfaltic deschis BAD 22,4; 

o 15 cm strat de piatră spartă; 

o 20 cm strat de fundație din balast; 

o 15 cm strat de formă din balast nisipos. 

Scurgerea apelor a fost realizată astfel încât acestea să fie colectate atât de pe versanți, cât 

și de pe plaforma drumului și apoi descărcate corespunzător, prin intermediul unui sistem de 

șanțuri, rigole și podețe. Pe cea mai mare parte șanțurile au secțiune triunghiulară fiind proiectate 

cu umăr variabil, astfel încât să asigure o adâncime de scurgere de minim 30 – 40 cm. În zonele 

în care spațiul existent era îngust s-au dispus rigole de acostament, iar acolo unde versantul este 

aproape de drum s-a ales soluția unor rigole/șanturi ranforsate pentru prevenirea alunecării 

versantului. 

În punctele de minim pe profil longitudinal, pentru descărcarea apelor, au fost dispuse 

podețe tubulare din țeavă corugată de polietinenă cu OD 1000 mm sau podețe casetate tip C2. De 

asemenea, în zona acceselor sau a drumurilor laterale, pentru a asigura continuitatea scurgerii 

apelor, au fost dispuse podețe tubulare din țeavă corugată de polietinenă cu OD 500 mm. 

Drumurile laterale se vor amenaja pe o lungime de 15 m și vor avea structura rutieră nouă 

precum a drumului proiectat. 



  În zonele în care versantul se află în imediata vecinătate a drumului, pe porțiunile în care 

valea Galda este adiacentă drumului și s-au produs erodări sau acolo unde traseul drumului nou 

proiectat a impus, fiind mai lat decât drumul existent, au fost prevăzute ziduri de sprijin elastice 

din beton armat, pentru a proteja sau susține structura drumului proiectat. 

  Sunt prevăzute poduri noi: 

 Pod 1 – km. 28+194:  

o Suprastructura din grinzi de beton precomprimat; 

o Tip de fundare: directă; 

o Lățime parte carosabilă: 7.80 m; 

o Lățime trotuar: 2x1,5 m; 

o Lungime totală pod (masurată de la extremități): 9.57 m; 

 Pod 2 – km. 29+335:  

o Suprastructura din grinzi de beton precomprimat; 

o Tip de fundare: directă; 

o Lățime parte carosabilă: 7.80 m; 

o Lățime trotuar: 2x1,5 m; 

o Lungime totală pod (masurată de la extremități): 8.51 m; 

 Pod 3 – km. 30+409:  

o Suprastructura din grinzi de beton precomprimat; 

o Tip de fundare: directă; 

o Lățime parte carosabilă: 7.80 m; 

o Lățime trotuar: 2x1,5 m; 

o Lungime totală pod (masurată de la extremități): 10.59 m; 

 Pod 4 – km. 31+071:  

o Suprastructura din grinzi de beton precomprimat; 

o Tip de fundare: directă; 

o Lățime parte carosabilă: 7.80 m; 

o Lățime trotuar: 1x1,5 m; 

o Lungime totală pod (masurată de la extremități): 11.17 m; 

 

 Podul 5 – km. 36+890 este prevăzut pentru reabilitare. Acesta are următoarele caracteristici: 

o Suprastructura pe doua deschideri realizata din fasii cu goluri existente si grinzi 

noi prefabricate; 

o Tip de fundare: directă; 

o Lățime parte carosabilă: 7.80 m; 

o Lățime trotuar: 2x1,5 m; 

o Lungime totală pod (masurată de la extremitățile zidurilor întoarse): 25.14 m; 

 

În urma analizei documentației tehnico-economice faza S.F. s-a constatat că aceasta este 

întocmită în conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și 

conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 

investiții finanțate din fonduri publice, a normativelor specifice în vigoare și a concluziilor din 

expertiza tehnică. 

Conform art. 7, alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de 

elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ 

proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice ”Studiul de fezabilitate se aprobă potrivit 

competenţelor stabilite prin Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, și 

prin Legea nr. 273/2006 modificările şi completările ulterioare.  

Art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările 

şi completările ulterioare prevede că ”Documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de 

investiţii noi, a căror finanţare se asigura integral sau în completare din bugetele locale, precum 

şi ale celor finanţate din împrumuturi interne şi externe, contractate direct sau garantate de 

autorităţile administraţiei publice locale, se aprobă de către autorităţile deliberative”. 

Documentaţia are avizul favorabil nr. 3 din 14 iunie 2021 al comisiei tehnico-economice 

de avizare a documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi şi/sau 

lucrărilor de intervenţii la construcţii existente, aflate în competenţa de aprobare a Consiliului 

Judeţean Alba sau a preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, numită prin dispoziția președintelui 

Consiliului Județean Alba nr. 220/2021. 



Indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Consolidare corp drum județean 

DJ107K: Galda de Jos (DJ107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - 

Modolești - Întregalde - Ivăniș - Ghioncani - DJ107I (Bârlești), tronson IV:km 23+700 - km 

37+500” sunt cuprinși în Anexa la Proiectul de hotărâre, parte integrantă a prezentului proiect de 

hotărâre. 

Durata de proiectare este de 3 luni și durata de execuție a lucrărilor de reabilitare a 

drumului este estimată la 24 luni, având indicatorii tehnico-economici prezentați în anexă. 

În conformitate cu parte financiara a documentației S.F. și a devizului general, valoarea 

totală a investiției este de 25.399.861,28 lei (inclusiv TVA), din care C+M 20.429.560,95 lei 

(inclusiv TVA).  

 

Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de 

Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ conform căruia consiliul județean are atribuţii 

privind dezvoltarea economico-socială a judeţului și alin. (3) lit. f) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 

57/2019 conform căruia consiliul județean aprobă documentaţiile tehnico-economice pentru 

lucrările de investiţii de interes judeţean, în limitele şi în condiţiile legii, propunem spre aprobare 

proiectul de hotărâre în forma prezentată.  

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Ioan BODEA 

 

Şef serviciu, 

         Floare PERȚA 

 

 

 

 

 

 

Întocmit,  

Ciprian ORLEA 
 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA   

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREȘEDINTE      

                                                  

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea actualizării Monografiei economico-militară a Județului Alba 

 

Consiliul judeţean Alba convocat  în şedinţa ordinară din luna iunie 2021;  

Luând în dezbatere : 

   - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea actualizării 

Monografiei economico-militară a Județului Alba; 

- solicitarea nr. 374/AB din 11 iunie 2021 a Structurii Teritoriale pentru Probleme 

Speciale - Județul Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judetean Alba cu nr. 13052 din 14 

iunie 2021. 

Având în vedere prevederile: 

         - art. 173 alin. 1 lit. d și art. 173 alin. 6 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 35 lit. d din Legea nr. 45/1994 a apărării naționale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- art. 31-33 din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- art. 47 lit. f din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a 

teritoriului pentru apărare, republicată; 

- art. 1 din H.G. nr. 781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- art. 4 alin. 1 din Instrucțiunile privind întocmirea și actualizarea monografiei 

economico-militare a județului, respectiv a municipiului București aprobate prin H. G. 

nr.1174/2011. 
- Instrucțiunile nr. 29/18 iulie 2012 ale Președintelui Administrației Naționale a 

Rezervelor de Stat și Probleme Speciale;  

 În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a O.U.G. 

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

următoarea 

HOTĂRÂRE 
 

Art. 1. Se aprobă actualizarea Monografiei economico-militară a Județului Alba, 

document care are atribuit nivel de clasificare secret de serviciu, sens în care, anexele nr. 3, 4, 5, 

7, 8e, 9, 15b, 16, 20b  se modifică și se înlocuiesc în mod corespunzător cu anexele prezentei 

hotărâri. 

Art. 2. Preşedintele Consiliului judeţean Alba, prin Structura de securitate din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

Art. 3. Prin intermediul secretarului general al județului Alba prezenta hotărâre (cu 

excepția anexelor) se publică în Monitorul Oficial Local al Judeţului Alba și pe pagina de 

internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui 

Consiliului Județean Alba, Direcției juridică și administraţie publică și Structurii de securitate 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

Art. 4. Prin intermediul Structurii de securitate din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba prezenta hotărâre (împreună cu anexele) se comunică: Administrației 

Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, Centrului Militar Județean Alba și 

Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale - Județul Alba.           

                                                          Avizat pentru legalitate 

      PREŞEDINTE,                        SECRETAR  GENERAL, 

                       Ion DUMITREL                                      Vasile BUMBU 

 

Înregistrat cu nr. 136 

Alba Iulia, 16 iunie 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 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 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 Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:  

Structura de securitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba  

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

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

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

următoarele comisii de specialitate:  

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

prognoze şi strategii  

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

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

județului 

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

apărarea ordinii publice 

Comisia de specialitate nr. 4 - Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG - 

uri și sport 

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

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

Comisia de specialitate nr. 6 - Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor 

şi situaţii de urgenţă 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr.  13304/16 iunie  2021 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea  

 actualizării Monografiei economico-militară a Județului Alba 

 

I. Expunere de motive 

         Prin H.G. nr. 1174/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind întocmirea și 

actualizarea monografiei economico-militare a județului, respectiv a municipiului București a 

fost stabilită în sarcina consiliilor județene, adoptarea o dată la 4 ani şi actualizarea anuală până 

la sfârşitul semestrului I, a monografiei economico-militară a județului. Monografia a fost 

aprobată în anul 2020 şi trebuie actualizată în fiecare an în primul semestru. 

  Potrivit prevederilor art. 2 alin. 1 din acest act normativ proiectul monografiei cuprinde 

principalele date și informații referitoare la: istoria şi geografia unităţii administrativ-teritoriale; 

structura demografică şi fondul de locuinţe; reţeaua hidrografică; sursele de apă potabilă şi 

industrială; fondul forestier; reţelele rutiere; reţelele de cale ferată; lucrările de artă; reţelele de 

comunicaţii; reţelele de energie electrică; operatorii economici; spaţiile de depozitare; unităţile 

de cazare şi alimentaţie publică; instalaţiile de transport pe cablu; unităţile de asistenţă medicală; 

conductele magistrale de transport; mijloacele de transport şi utilajele de construcţii; 

aeroporturile şi porturile; instituţiile de învăţământ; editurile şi tipografiile; fondul de adăpostire 

şi sistemul forţelor de protecţie în situaţii de urgenţă. 

În perioada aprilie-mai, anul curent, Structura Teritorială pentru Probleme Speciale – 

Județul Alba ca organ de specialitate, cu datele furnizate de către unitățile administrativ 

teritoriale ale județului și de către agenții economici din județ, a întocmit proiectul Monografiei 

economico-militare a judeţului Alba.      

Prin adresa nr. 374/AB din 11 iunie  2021, înregistrată la registratura Consiliului Judetean 

Alba sub nr. 13052 din 14 iunie  2021, Structura Teritorială pentru Probleme Speciale – județul 

Alba a transmis proiectul actualizării Monografiei economico-militară a județului Alba în 

vederea aprobării de către consiliul judeţean. 

 

II. Descrierea situaţiei actuale 
Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 124 din 18 iunie 2020 a fost aprobată 

Monografia economico-militară a Județului Alba. 

 

III. Reglementări anterioare 

- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 124 din 18 iunie 2020 privind aprobarea 

Monografiei economico-militară a județului Alba 

 

IV. Baza legală 

         - art. 173 alin. 1 lit. d și art. 173 alin. 6 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 35 lit. d din Legea nr. 45/1994 a apărării naționale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- art. 31-33 din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- art. 47 lit. f din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a 

teritoriului pentru apărare, republicată; 

- art. 1 din H.G. nr. 781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- art. 4 alin. 1 din Instrucțiunile privind întocmirea și actualizarea monografiei 

economico-militare a județului, respectiv a municipiului București aprobate prin H. G. 

nr.1174/2011. 
- Instrucțiunile nr. 29/18 iulie 2012 ale Președintelui Administrației Naționale a 

Rezervelor de Stat și Probleme Speciale;  



 

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.  136 din 16 iunie 2021. 

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

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

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

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 PREŞEDINTE, 

ION DUMITREL 



ROMÂNIA                                   APROB 

JUDEŢUL ALBA                                      PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN                          Ion DUMITREL 

SECRETAR  GENERAL                                                                                     

Nr.  13309/16 iunie  2021 

 

 

                                                 

Către 

STRUCTURA DE SECURITATE 

Domnului Horaţiu Zaharia SUCIU - membru 

 

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

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

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

specialitate,  

 

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea  

 actualizării Monografiei economico-militară a Județului Alba 

 

 

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

până în data de 17 iunie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 

estimată a avea loc în data de 24 iunie  2021. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 136/16 iunie 2021 şi are ataşate următoarele 

documente: 

 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea actualizării 

Monografiei economico-militară a Județului Alba; 

- solicitarea nr. 374/AB din 11 iunie 2021 a Structurii Teritoriale pentru Probleme 

Speciale - Județul Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judetean Alba cu nr. 13052 din 14 

iunie 2021. 

 Cu deosebită consideraţiune, 

  

 

 

SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA                                                                   

CONSILIUL JUDEŢEAN                          

Structura de securitate 

Nr. 13322/16 iunie 2021 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării Monografiei  

economico-militară  a Județului Alba 

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. d) din Legea apărării naționale nr. 45/1994, cu 

modificările și completările ulterioare, ale art. 47 alin. f) din Legea nr. 477/2003 privind 

pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare,  cu modificările și completările 

ulterioare și ale art. 4 alin. 1 din Instrucțiunile privind întocmirea și actualizarea monografiei 

economico-militare a județului, respectiv a municipiului București aprobate prin H.G. nr. 

1174/2011, Consiliul Județean Alba, cu sprijinul S.T.P.S. Alba, trebuie să actualizeze 

”Monografia economico-militară a județului Alba”. 

         Datele necesare actualizării monografiei au fost transmise de către unitățile administrativ 

teritoriale ale județului și de către agenții economici din județ, Structurii Teritoriale pentru 

Probleme Speciale Alba, care a întocmit proiectul de actualizare a monografiei economico-

militară a județului Alba.  

         Actualizarea presupune modificarea următoarelor anexe: 

Anexa nr. 3 la proiectul monografiei economico-militare a judeţului Alba 

 – „Surse de apă potabilă și industrială”, 1 exemplar cu 2 file; 

Anexa nr. 4 la proiectul monografiei economico-militare a judeţului Alba 

 – „Fondul forestier”, 1 exemplar cu 352 file; 

Anexa nr. 5) la proiectul monografiei economico-militare a judeţului Alba   

– „Rețele rutiere”, 1 exemplar cu 6 file; 

Anexa nr. 7 la proiectul monografiei economico-militare a judeţului Alba   

– „Lucrări de artă”, 1 exemplar cu 7 file; 

Anexa nr. 8e) la proiectul monografiei economico-militare a judeţului Alba 

 – „Structuri de comunicații poștale”, 1 exemplar cu 3 file; 

Anexa nr. 9 la proiectul monografiei economico-militare a judeţului Alba 

 – „Rețele de energie electrică”, 1 exemplar cu 20 file; 

Anexa nr. 15b) la proiectul monografiei economico-militare a judeţului Alba  

– „Conducte magistrale de transport gaze”, 1 exemplar cu 2 file; 

Anexa nr. 16 la proiectul monografiei economico-militare a judeţului Alba 

 – „Mijloace de transport și utilaje de construcții”, 1 exemplar cu 11 file; 

Anexa nr. 20b) la proiectul monografiei economico-militare a judeţului Alba 

 – „Sistemul forțelor de protecție civilă în situații de urgență”, secret de serviciu, 1 

exemplar cu 2 file; 

          Întrucât Monografia economico-militară este un document clasificat – secret de serviciu – 

acesta se mânuiește, gestionează și se păstrează în conformitate cu prevederile: Hotărârii 

Guvernului nr. 781/2002 privind protecția informațiilor secret de serviciu, cu modificările și 

completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor 

naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările și completările 

ulterioare și cu Instrucțiunile Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale 

nr. 29/18.07.2012.  

          Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul 

raport de specialitate, propun aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea actualizării 

Monografiei economico-militară a județului Alba. 

Şef birou, 

Horaţiu Zaharia SUCIU 
 

                                                                                                                      Întocmit, 

Anca Alexandra Mureșan 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE   

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale din Județul Alba a 

sumelor pentru Programul privind elaborarea şi/sau actualizarea Planurilor Urbanistice 

Generale ale localităţilor şi a Regulamentelor Locale de Urbanism, pe anul 2021 

 

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

Luând în dezbatere referatul de aprobare la proiectul de hotărâre pentru aprobarea 

repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale din Județul Alba a sumelor pentru Programul 

privind elaborarea şi/sau actualizarea Planurilor Urbanistice Generale ale localităţilor şi a 

Regulamentelor Locale de Urbanism, pe anul 2021; 

 Ţinând cont de prevederile Contractului de finanţare nr. 

56938/06.05.2021/11931/31.05.2021 încheiat între Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 

Administrației și Unitatea Administrativ Teritorială - Județul Alba pentru Programul privind 

elaborarea și/sau actualizarea Planurilor Urbanistice Generale ale localităţilor și a 

Regulamentelor Locale de Urbanism; 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 173 alin 1 lit. b şi art. 173 alin. 3 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 - Legii nr. 15/08 martie 2021 privind bugetul de stat pe anul 2021;  

- Regulamentului general de urbanism aprobat prin H.G. nr. 525/1996, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

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

adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din Județul Alba a sumei 

de 577.178,38 lei pentru Programul privind elaborarea şi/sau actualizarea Planurilor 

Urbanistice Generale ale localităţilor şi a Regulamentelor Locale de Urbanism, pe anul 2021, 

conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 

bugete și Direcției amenajarea teritoriului și urbanism din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

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

Administrației Județene a Finanţelor Publice Alba, Trezoreriei municipiului Alba Iulia, 

Unităților administrativ-teritoriale nominalizate; Direcţiei juridică şi administraţie publică, 

Direcţiei dezvoltare şi bugete și Direcției amenajarea teritoriului și urbanism din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba  

                                                    Avizat pentru legalitate 

                PREŞEDINTE,                                        SECRETAR GENERAL, 

                        Ion DUMITREL                   Vasile BUMBU                   

 

 

 

Înregistrat cu nr. 137 

Alba Iulia, 16 iunie 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 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 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 Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:  

Direcţia dezvoltare şi bugete  din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba  

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

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

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

următoarele comisii de specialitate:  

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

prognoze şi strategii  

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

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

județului 

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

apărarea ordinii publice 

Comisia de specialitate nr. 4 - Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG - 

uri și sport 

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

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

Comisia de specialitate nr. 6 - Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor 

şi situaţii de urgenţă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa la Proiectul de hotărâre a  

                                                                         Consiliului Județean Alba nr. 137/16  iunie 2021 

 

 

 

REPARTIZAREA 

pe unităţi administrativ teritoriale din Județul Alba a sumelor pentru  

Programul privind elaborarea şi/sau actualizarea Planurilor Urbanistice Generale ale  

localităţilor şi a Regulamentelor Locale de Urbanism, pe anul 2021 

   

  

lei 

Nr. 

crt. 
Denumire unitate administrativ teritorială 

Program 

2021 

0 A 1 

TOTAL, din care: 577,178.38 

1 Comuna Cenade 39,910.72 

2 Comuna Ciuruleasa 55,707.00 

3 Comuna Crăciunelu de Jos 32,541.74 

4 Comuna Cricău 1,862.20 

5 Comuna Doștat 6,789.00 

6 Comuna Gârbova 41,944.00 

7 Comuna Horea 32,914.00 

8 Comuna Intregalde 1,190.02 

9 Comuna Lopadea Nouă 12,862.00 

10 Comuna Mogoș 14,675.00 

11 Comuna Ocoliș 30,000.00 

12 Comuna Pianu 39,750.00 

13 Comuna Ponor 33,000.00 

14 Comuna Poșaga 36,387.70 

15 Comuna Rădești 46,000.00 

16 Comuna Sohodol 35,000.00 

17 Comuna Şpring 48,493.00 

18 Comuna Vadu Moților 23,163.00 

19 Comuna Valea Lungă 30,162.00 

20 Comuna Vidra 14,827.00 

                    

 

                                                             Avizat pentru legalitate 

                PREŞEDINTE,                                        SECRETAR GENERAL, 

                        Ion DUMITREL                   Vasile BUMBU                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr. 13319/16 iunie 2021 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre pentru aprobarea repartizării pe unităţi  

administrativ-teritoriale din Județul Alba a sumelor pentru  

Programul privind elaborarea şi/sau actualizarea Planurilor Urbanistice Generale  

ale localităţilor şi a Regulamentelor Locale de Urbanism, pe anul 2021 

 

 

Expunere de motive 

Planurile Urbanistice Generale sunt documentaţii complexe care se întocmesc pentru 

întregul teritoriu intravilan al localităţilor în corelare cu teritoriul administrativ al acestora şi 

reglementează utilizarea terenurilor şi condiţiile de ocupare a acestora cu construcţii, inclusiv 

infrastructuri, amenajări şi plantaţii, constituindu-se în suportul pentru realizarea programelor de 

dezvoltare a localităţilor. 

Regulamentele Locale de Urbanism întăresc şi detaliază prevederile planurilor urbanistice 

generale referitoare la modul concret de utilizare a terenurilor şi de amplasare, dimensionare şi 

realizare a construcţiilor, amenajărilor şi plantaţiilor, constituindu-se în instrumentul de bază al 

realizării disciplinei în construcţii. 

Descrierea situației actuale 

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în limita alocaţiilor aprobate 

prin legea anuală a bugetului de stat, repartizează și comunică consiliilor judeţene plafoanele 

aprobate pentru elaborarea și/sau actualizarea Planurilor Urbanistice Generale ale localităţilor și 

a Regulamentelor Locale de Urbanism aferente. 

Pentru anul 2021, prin contractul de finanţare nr. 56938/06.05.2021/11931/31.05.2021 

încheiat între Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și Unitatea 

Administrativ Teritorială Județul Alba, pentru Programul privind elaborarea și/sau actualizarea 

planurilor urbanistice generale ale localităţilor și a regulamentelor locale de urbanism,  Judeţului 

Alba i-a fost alocată suma de 577.178,38 lei.  

 Baza legală 

 art. 173 alin. 3, lit. a  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  

 Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Legea nr. 15/08 martie 2021 privind bugetul de stat pe anul 2021; 

 Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare 

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

Codul administrativ, 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. 137/16  iunie 2021 

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

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

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

nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 

 

 

 



ROMÂNIA             APROB 

JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 

SECRETAR GENERAL 

Nr. 13321/16 iunie 2021 

 

 

 

 

Către 

DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 

Domnului director executiv  Marian Florin AITAI 

 

 

 

  

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

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

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

specialitate,  

 

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale din Județul Alba a 

sumelor pentru Programul privind elaborarea şi/sau actualizarea Planurilor Urbanistice 

Generale ale localităţilor şi a Regulamentelor Locale de Urbanism, pe anul 2021 

 

 

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

până în data de 17 iunie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 

estimată a avea loc în data de 24 iunie 2021. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 137 din 16 iunie 2021 şi are ataşate 

următoarele documente: 

- referatul de aprobare la proiectul de hotărâre pentru aprobarea repartizării pe unităţi 

administrativ-teritoriale din Județul Alba a sumelor pentru Programul privind elaborarea şi/sau 

actualizarea Panurilor Urbanistice Generale ale localităţilor şi a Rgulamentelor Locale de 

Urbanism, pe anul 2021; 

 - Contractul de finanţare nr. 56938/06.05.2021/11931/31.05.2021 încheiat între 

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și Unitatea Administrativ Teritorială 

- Județul Alba pentru Programul privind elaborarea și/sau actualizarea Planurilor Urbanistice 

Generale ale localităţilor și a Regulamentelor Locale de Urbanism; 

Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 

Nr. 13334/16.06.2021 

Raport de specialitate 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrative-teritoriale  

din Județul Alba a sumelor pentru Programul privind elaborarea şi/sau actualizarea 

planurilor urbanistice generale ale  localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism,  

pe anul 2021 

 

Regulamentul general de urbanism reprezintă sistemul unitar de norme tehnice şi juridice 

care sta la baza elaborării planurilor de amenajare a teritoriului, planurilor urbanistice, precum şi 

a regulamentelor locale de urbanism. 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, denumit în continuare MLPDA, 

analizează, repartizează şi comunică consiliilor judeţene şi Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti plafoanele aprobate anual şi trimestrial pentru fiecare consiliu local pentru elaborarea 

şi/sau actualizarea planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism 

aferente. 

In anul 2021, din bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației a 

fost alocată Județului Alba pentru elaborarea și/sau actualizarea planurilor urbanistice generale 

ale localităţilor și a regulamentelor locale de urbanism, suma de 577.178,38 lei, conform 

prevederilor contractului de finanţare nr. 56938/06.05.2021/11931/31.05.2021, sumă repartizată 

pe următoarele unităţi administrativ-teritoriale: 

                                                                                               -lei - 

Nr. 

crt. 
Denumire unitate administrativ teritorială 

Program 

2021 

0 A 1 

TOTAL, din care: 577,178.38 

1 Comuna Cenade 39,910.72 

2 Comuna Ciuruleasa 55,707.00 

3 Comuna Craciunelu de Jos 32,541.74 

4 Comuna Cricău 1,862.20 

5 Comuna Doștat 6,789.00 

6 Comuna Gîrbova 41,944.00 

7 Comuna Horea 32,914.00 

8 Comuna Intregalde 1,190.02 

9 Comuna Lopadea Nouă 12,862.00 

10 Comuna Mogoș 14,675.00 

11 Comuna Ocoliș 30,000.00 

12 Comuna Pianu 39,750.00 

13 Comuna Ponor 33,000.00 

14 Comuna Poșaga 36,387.70 

15 Comuna Rădești 46,000.00 

16 Comuna Sohodol 35,000.00 

17 Comuna Spring 48,493.00 

18 Comuna Vadu Moților 23,163.00 

19 Comuna Valea Lungă 30,162.00 

20 Comuna Vidra 14,827.00 

Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete 

prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. __  din   iunie 2021. 



 

DIRECTOR EXECUTIV 

Marian Florin AITAI 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE  

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Acordului de asociere între UAT - Municipiul Blaj prin Consiliul local  

al municipiului Blaj şi UAT - Județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba  

pentru realizarea în comun a  obiectivului de investiții „Heliport în Municipiul Blaj” 

 

 

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

 Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea 

Acordului de asociere între UAT - Municipiul Blaj prin Consiliul local al municipiului Blaj şi 

UAT - Județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba pentru realizarea în comun a obiectivului de 

investiții „Heliport în Municipiul Blaj”; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 173 alin. 1 lit. b, art. 173 alin. 1 lit. d, art. 173 alin. 7 lit. a și art. 174 din O.U.G. 

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

- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice. 

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 Acordul de asociere între UAT - Municipiul Blaj prin Consiliul local 

al municipiului Blaj şi UAT - Județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba pentru realizarea în 

comun a obiectivului de investiții „Heliport în Municipiul Blaj”, conform anexei - parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Serviciului investiții, 

dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de cultură şi al Direcţiei de 

dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

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

Consiliului local al municipiului Aiud, Direcției juridică și administraţie publică, Direcției 

gestionarea patrimoniului, Direcției dezvoltare și bugete şi Serviciului investiții, dezvoltare, 

promovare patrimonială și managementul unităților de cultură din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba.  

 

                                                      Avizat pentru legalitate 

      PREŞEDINTE,                                  SECRETAR  GENERAL, 

    Ion DUMITREL                                                  Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 138 

Alba Iulia, 16 iunie 2021 



Prezentul proiect de hotărâre: 

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

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

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

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

Serviciului investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de 

cultură din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba  

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 

următoarea comisie de specialitate: 

Comisia de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurala, prognoze 

și strategii 

         Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții 

şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului 

Comisia de specialitate nr. 3 Juridică, administrație publică locală, etică și apărarea 

ordinii  publice 

Comisia de specialitate nr. 6 Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor 

şi situaţii de urgenţă 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa la Proiectul de hotărâre a  

Consiliului Județean Alba. nr. 138 din 16 iunie  2021 

 

 

 

      România                                                                                                               România  

    Judeţul Alba                                                                                                   Municipiul Blaj 

Consiliul Judeţean                                                                                              Consiliul Local  

Nr……..….…......                                                                                                Nr…………….. 

 

 

 

ACORD DE ASOCIERE 

între UAT - Municipiul Blaj prin Consiliul local al municipiului Blaj  

şi UAT - Județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba  

pentru realizarea în comun a  obiectivului de investiții „Heliport în Municipiul Blaj” 

 

 

 

 

Art. I. - Părţile  

 I.1. UAT - Municipiul Blaj, prin CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BLAJ  

cu sediul în municipiul Blaj, str. Piaţa 1848, nr. 16, judeţul Alba, tel. 0258/710110, fax 

0258/710014, cod fiscal 4563007, reprezentat prin primar - domnul Gheorghe Valentin 

ROTAR, în calitate de asociat -  lider de asociere 

şi  

 I.2. UAT - JUDEŢUL ALBA, prin CONSILILUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul in 

municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion.I.C. Brătianu, nr. 1, jud. Alba, reprezentat prin preşedinte – 

domnul Ion DUMITREL, în calitate de asociat partener 

 

 au convenit asupra încheierii prezentului acord de asociere în următoarele condiţii:  

 

Art. II. - Obiectul acordului 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 28 din 28 ianuarie 2021 părțile  s-au 

asociat pentru realizarea studiilor: meteorologic, topografic și de obstacolare, geotehnic şi a 

Studiului de fezabilitate pentru obiectivul  de investiții: „Heliport în Municipiul Blaj”. 

II. 1. Părţile au convenit de comun acord să se asocieze în vederea  realizării cadrului 

necesar pentru furnizarea unui serviciu de interes județean prin realizarea „Heliportului în 

Municipiul Blaj” - obiectiv de interes județean. 

II. 2. Prin prezentul acord de asociere părțile se asociază pentru realizarea în comun a 

obiectivului de investiții „Heliport în Municipiul Blaj”, care va avea trei etape: 

a.) etapa 1 - Obținerea terenului prin expropriere 

b.) etapa 2 - Elaborare Proiect tehnic și execuție lucrări 

c.) etapa 3 - Funcționalizarea heliportului, respectiv obținere avize/autorizări/instruire 

personal, etc.   

 

Art. III. - Valoarea acordului  

 Valoarea estimată pentru realizarea obiectivul de investiții „Heliport în Municipiul 

Blaj” este de 2.555.047 lei cu TVA inclus. 

 

Art. IV. - Durata acordului 

 IV.1. Prezentul acord de asociere se încheie pe o perioadă de 3 (trei) ani, intrând în 

vigoare de la data semnării lui de către reprezentanții celor doi asociați, cu posibilitatea 

prelungirii prin act adițional, în funcție de garanția acordată investiției și la solicitarea motivată a 

oricărui asociat. 

 

 

 



Art. V. - Drepturile şi obligaţiile părţilor  

V. 1. Drepturile şi obligaţiile asociatului - lider de asociere - UAT - Municipiul Blaj: 
 V. 1.1. Drepturile și obligații privind realizarea obiectivului de investiții „Heliport în 

Municipiul Blaj”:  

a.) suportă din bugetul propriu al municipiului Blaj contravaloarea a 1/2 din cheltuielile 

totale aferente realizării obiectivului de investiții; 

b.) organizează procedura de expropriere a terenului necesar realizării investiției; 

c.) aprobă prin hotărâre trecerea din proprietatea UAT - Municipiul Blaj și din 

administrarea Consiliului local al municipiului Blaj în proprietatea UAT - Județul Alba și 

administrarea Consiliului Județean Alba, a cotei de 1/2 din imobilul teren în suprafața de 9618 

mp aferent investiției; 

d.) organizează procedurile de achiziții publice de servicii și lucrări necesare realizării 

investiției  și contractează serviciile, lucrările; 

e.) urmărește şi răspunde pentru încadrarea prestatorilor/antreprenorilor  în graficele de 

timp stabilite; 

f.) urmăreşte respectarea clauzelor contractuale privind aspectele de natură tehnică, 

economică şi juridică (subcontractanţi, termene de decontare, sume aferente etc.); 

g.) efectuează recepţia serviciilor/lucrărilor împreună cu reprezentanţii Consiliului 

Judeţean Alba; 

h.) transmite Consiliului Judeţean Alba informaţii despre progresul serviciilor/lucrărilor, 

precum şi orice alte date solicitate cu privire la obiectul acordului de asociere; 

i.) întocmeşte şi transmite Consiliului Judeţean Alba, certificate de plată, însoţite de 

documentele justificative aferente (copie factură fiscală, proces verbal recepție Proiect tehnic,  

situații de lucrări, etc.) cu încadrarea în termenele prevăzute în contracte; 

j.) la finalizarea lucrărilor Municipiul Blaj va dobândi dreptul de proprietate în cotă de 

1/2 asupra obiectivului de investiții „Heliport în Municipiul Blaj”; 

k.) actualizează Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Blaj 

cu 1/2  părți din imobilul aferent heliportului; 

l.) asigură managementul investiției în toate etapele: obținere teren, achiziții 

servicii/lucrări, elaborare proiect, execuție lucrări, recepții, autorizare heliport, etc; 

m.) se obligă ca după efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, să întrețină și să 

asigure funcționarea heliportului, sens în care va elabora un regulament ce va fi aprobat de părți 

prin hotărâre; 

n.) asigură, după finalizarea investiției, cheltuielile de administrare și funcționare a 

heliportului; 

o.) la cererea Consiliului Judeţean Alba va pune la dispoziţia reprezentanților acestuia 

documentaţiile solicitate. 

V. 2. Drepturile şi obligaţiile asociatului partener UAT - Judeţul Alba   

 V. 2.1. Drepturile și obligații privind realizarea obiectivului de investiții „Heliport în 

Municipiul Blaj”: 

a.) suportă din bugetul judeţului Alba contravaloarea a cotei de 1/2 din cheltuielile totale 

aferente realizării obiectivului de investiții; 

b.) aprobă prin hotărâre trecerea din proprietatea UAT - Municipiul Blaj și din 

administrarea Consiliului local al municipiului Blaj în proprietatea UAT - Județul Alba și 

administrarea Consiliului județean Alba, a cotei de 1/2 din imobilul teren în suprafața de 9618 

mp aferent investiției; 

c.) asigură suport în realizarea managementului investiției, în sensul că participă în 

comisiile de elaborare a documentaţiilor de atribuire a achiziţiilor publice, în comisiile de 

evaluare a ofertelor privind atribuirea contractelor de achiziţii publice, în comisiile de recepţie a 

serviciilor/lucrărilor; 

d.) va verifica din punct de vedere cantitativ, calitativ și valoric, pentru decontare, 

concordanța situațiilor de lucrări prezentate de UAT - Municipiul Blaj cu oferta adjudecată; 

e.) la finalizarea lucrărilor UAT - Județul Alba va dobândi dreptul de proprietate în cotă 

de 1/2 asupra obiectivului de investiții „Heliport în Municipiul Blaj”; 

f.) actualizează Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba cu 

1/2  părți din imobilul aferent heliportului. 

 

 



Art. VI. - Coordonarea acordului de asociere 

 Fiecare asociat își desemnează responsabilii pentru realizarea componentelor obiectivului 

convenit, constituind în acest sens o comisie de lucru mixtă, compusă din angajați ai celor două 

autorități administrative, desemnați prin dispoziții, de către Primarul municipiului Blaj și 

Președintele Consiliului Județean Alba, care își va desfășura activitatea în baza unui regulament 

de organizare și funcționare propriu. 

 

Art. VII. - Răspunderea asociaţilor 

 VII. 1. Faţă de terţi va răspunde liderul de asociere care contractează singur drepturi şi 

obligaţii prin actele încheiate cu aceştia. 

 VII. 2. Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către 

una dintre părți dă dreptul celeilalte părți să ceară rezilierea acordului, printr-o notificare scrisă 

adresată părții în culpă, în termen de 15 zile lucrătoare de la data constatării nerespectării 

clauzelor acordului.  În cazul în care se constată că, urmare nerespectării clauzelor, s-a creat un 

prejudiciu, partea prejudiciată are dreptul de a solicita repararea acestuia și plata de daune-

interese, după caz, conform normelor legale in vigoare.  

 

Art. VIII . - Încetarea acordului de asociere 

  VIII. 1. Prezentul acord încetează la expirarea termenului stabilit, dacă nu s-a convenit 

prelungirea acestuia, prin acordul părţilor; 

 VIII. 2. Prin hotărârea autorităţilor deliberative a celor doi asociaţi, anterior expirării 

duratei acordului, ca urmare a constatării unei/unor clauze de neîndeplinire a acordului, în 

conformitate cu prevederile art.VII.2 din prezentul acord; 

 VIII. 3. Ca urmare a neîndeplinirii sau imposibilității îndeplinirii obiectului de activitate 

sau a obligaţiilor asumate de părţi; 

 VIII. 4. În alte cazuri prevăzute de lege.  

 

   Art. IX. - Amendamente 

 Părţile au dreptul, pe durata îndeplinirii acestuia, de a conveni prin hotărâri  ale 

autorităţilor deliberative, modificarea clauzelor prezentului acord prin act adiţional. 

 

ART. X. - Forţa majoră 

 X. 1. Forţa majoră exonerează de răspundere părţile, în cazul neexecutării parţiale sau 

totale a obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment 

independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea contractului 

şi care împiedică părţile să execute total sau parţial obligaţiile asumate. 

 X. 2. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi, 

în scris, în maximum 5 (cinci) zile de la apariţie, iar dovada forţei majore, împreună cu avertizare 

asupra efectelor şi întinderii posibile a forţei majore, se va comunica în maximum 15 

(cincisprezece) zile de la apariţie. Data de referinţă este data ştampilei poştei de expediere. 

Dovada va fi certificată de Camera de Comerţ şi Industrie sau alt organism abilitat de legea 

statului care o invocă. 

 X. 3. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi 

încetarea cauzei acesteia în maximum 15 (cincisprezece) zile de la încetare. 

 X. 4. Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de 6 (şase) luni, fiecare 

partener poate renunţa la executarea contractului. În nici un caz, nici una din părţi nu are dreptul 

de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-şi onora toate obligaţiile 

până la această dată. 

 

ART. XI. - Soluţionarea litigiilor  

 XI. 1. Asociații vor depune toate eforturile şi diligenţele pentru a rezolva pe cale 

amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ele, în cadrul 

sau în legătură cu îndeplinirea prezentului acord de parteneriat.  

 XI. 2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, asociații nu reuşesc 

să rezolve în mod amiabil o divergenţă apărută, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze 

de către instanţele judecătoreşti de drept comun  competente.  

 

 



ART. XII. - Dispoziţii finale 

 Prezentul acord constituie voinţa comună a părţilor şi s-a semnat astăzi………………, în 

2 (două) exemplare originale, de egală valoare juridică, câte unul pentru fiecare din părţi.  

 

 

  ASOCIAT - LIDERUL ASOCIERII   ASOCIAT PARTENER 
           UAT - Municipiul Blaj                   UAT - Județul Alba 

         prin Consiliul local al municipiului Blaj          prin Consiliul Județean Alba 

 

   PRIMAR     PREŞEDINTE 

                   Gheorghe Valentin ROTAR              Ion DUMITREL 

       

 

                            Director economic               Director executiv 

  Cristina GHINESCU        Marian Florin AITAI 

                                      

    

  Secretarul Municipiului,    Director executiv 

    Sergiu ȘTEFĂNESCU              Liliana NEGRUŢ 

 

 

         Control Financiar Preventiv   Control Financiar Preventiv 

 

                              

                      Avizat, Consilier Juridic                                       Avizat, Consilier Juridic      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr. 13325/16 iunie 2021 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere între UAT - Municipiul 

Blaj prin Consiliul local al municipiului Blaj şi UAT - Județul Alba prin Consiliul Judeţean 

Alba pentru realizarea în comun a  obiectivului de investiții „Heliport în Municipiul Blaj” 

 

 

 

I. Expunere de motive 

 Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea Acordului de asociere între UAT - 

Județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Municipiul Blaj prin Consiliul Local al 

municipiului Blaj pentru realizarea în comun a obiectivului de investiții „Heliport în Municipiul 

Blaj”. 

 

II. Descrierea situaţiei actuale 

 Heliportul public, care se dorește a se construi la Blaj, va deservi atât Spitalul Municipal 

din Blaj, cât și toate urgențele din zona Târnavelor și județul Alba. 

Existența acestui heliport va contribui la salvarea de vieți omenești, prin reducerea 

timpului de preluare și transport a bolnavilor cu elicopterul SMURD la alte spitale sau centre 

medicale din regiune. 

 Pentru ca în situaţii de urgenţă: inundaţii, înzăpeziri, cutremure, incendii de suprafaţă, 

accidente cu victime multiple sau stare de război, să poată ateriza elicoptere care execută acest 

gen de misiuni, heliportul este dimensionat pentru cel mai mare elicopter care operează în ţară în 

acest moment. 

 

III. Reglementări anterioare 

Nu există 

 

 IV. Baza legală 

- art. 173 alin. 1 lit. b, art. 173 alin. 1 lit. d, art. 173 alin. 7 lit. a și art. 174 din O.U.G. 

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

- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice. 

 

 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 

 Impactul socio - economic va fi semnificativ întrucât prin realizarea heliportului se va 

reduce timpul de răspuns în situații de urgențe medicale, va spori gradul de disponibilitate a 

serviciilor medicale, printr-o mai bună acoperire a teritoriului românesc, posibilitatea operării 

atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte în condiții de vizibilitate și se va îmbunătăți raportul 

cost/misiune/eficiență. 

 

VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 

Din bugetul județului Alba se va plăti jumătate din valoarea necesară pentru realizarea 

obiectivului de investiții „Heliport în Municipiul Blaj ”, respectiv 1.278 mii lei cu TVA inclus. 



IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 

Nu este cazul 

 

X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 

- întocmirea acordului de asociere, anexă la Proiectul 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.  138 din 16 iunie 2021. 

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

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

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

nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

 

 PREŞEDINTE, 

ION DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA             APROB 

JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 

SECRETAR GENERAL 

Nr. 13326/16 iunie 2021 

 

 

 

 

Către 

Direcţia dezvoltare şi bugete 

Domnului director executiv - Marian Florin AITAI 

Serviciul investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și  

managementul unităților de cultură  

Doamnei Cornelia FĂGĂDAR - şef serviciu 

 

 

 

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

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

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

specialitate,  

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Acordului de asociere între UAT - Municipiul Blaj prin Consiliul local  

al municipiului Blaj şi UAT - Județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba  

pentru realizarea în comun a  obiectivului de investiții „Heliport în Municipiul Blaj” 

 

 

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

până în data de 17 iunie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 

estimată a avea loc în data de 24 iunie  2021. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 138/16 iunie 2021 şi are ataşate următoarele 

documente: 

 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Acordului de 

asociere între UAT - Județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Municipiul Blaj prin Consiliul 

Local al municipiului Blaj pentru realizarea în comun a obiectivului de investiții: „Heliport în 

municipiul Blaj”;  

 - modelul Acordului de asociere între UAT - Județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi 

Municipiul Blaj prin Consiliul Local al municipiului Blaj pentru realizarea în comun a 

obiectivului de investiții: „Heliport în municipiul Blaj”.  

 

 Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Direcţia dezvoltare şi bugete 

Serviciul Investiții, dezvoltare, promovare  

patrimonială și managementul unităților de cultură  

Nr. 13.330/16 iunie 2021 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere încheiat între UAT - 

Municipiul Blaj prin Consiliul local al municipiului Blaj şi UAT - Județul Alba  

prin Consiliul Judeţean Alba pentru realizarea în comun a obiectivului  de investiții: 

„Heliport în Municipiul Blaj” 

 

 

 

 În scopul îmbunătăţirii stării de sănătate a populaţiei în condiţiile compatibilizării 

sistemului sanitar românesc cu a celorlalte state ale Uniunii Europene, a redresării şi dezvoltării 

asistenţei medicale, inclusiv a sistemului de urgenţă prespitalicesc, Județul Alba în asociere cu 

Municipiul Blaj intenţionează să amenajeze un heliport de suprafaţă destinat elicopterelor care 

execută misiuni aeromedicale SMURD şi în situaţii de urgenţă, pentru un trafic aerian VFR, pe 

timp de zi şi pe timp de noapte. 

 Odată cu dezvoltarea sistemului aeromedical din România, s-a înfiinţat şi Punctul de 

Operare Aeromedical Târgu –Mureş, în a cărui zonă de responsabilitate se află judeţul Alba. 

Pentru ca elicopterul să poată ateriza la Blaj, este necesară existenţa unui heliport proiectat, 

construit şi autorizat în conformitate cu Ordinul comun nr. 277/777 din 23 iunie 2004, emis de 

ministrul administraţiei şi internelor şi ministrul sănătăţii. 

 Pentru ca în situaţii de urgenţă: inundaţii, înzăpeziri, cutremure, incendii de suprafaţă, 

accidente cu victime multiple sau stare de război, să poată ateriza elicoptere care execută acest 

gen de misiuni, heliportul este dimensionat pentru cel mai mare elicopter care operează în ţară în 

acest moment. 

În prima fază, Județului Alba prin Consiliul județean s-a asociat cu Municipiul Blaj prin 

Consiliul local, pentru realizarea Studiului de fezabilitate și a studiilor: meteorologic, topografic 

și de obstacolare, geotehnic pentru realizarea obiectivului  de investiții: „Heliport în Municipiul 

Blaj”.  

 Studiul de fezabilitate, împreună cu studiile: meteorologic, topografic și de obstacolare, 

geotehnic au fost elaborate de către S.C. ABC DEVELOPMENT AVIATION SRL cu sediul în 

București, fiind aprobat, împreună cu principalii indicatori tehnico economici, de către ambele 

UAT-uri asociate. 

În faza a doua părțile își proun să se asocieze pentru realizarea în comun a obiectivului de 

investiții „Heliport în Municipiul Blaj”, asociere care va parcurge  trei etape: 

a) etapa 1 - Obținerea terenului prin expropriere 

b) etapa 2 - Elaborare Proiect tehnic și execuție lucrări 

c) etapa 3 - Funcționalizarea heliportului, respectiv obținere avize/autorizări/instruire 

personal, etc.   

 Valoarea totală estimată pentru realizarea obiectivul de investiții „Heliport în Municipiul 

Blaj” este de 2.555.047 lei cu TVA inclus, din care: 

- achiziție teren prin expropriere - 117.316 lei 

- asigurare utilități - 24.990 lei 

- proiectare PT + asistență tehnică - 206.910 lei 

- execuție lucrări, echipamente, dotări - 1.909.939 lei 

- alte cheltuieli (organizare șantier, taxe, cote, diverse și neprevăzute) - 266.142 lei 

- autorizare heliport, instruire personal, etc  - 29.750 lei  

 Din valoarea totală necesară pentru realizarea investiției, fiecare parte va suporta 50% din 

valoare, din bugetul propriu. 



Având în vedere prevederile art. 173 (7) lit. a) din din OUG 57 /2019 privind Codul 

administrativ, consiliul județean ,,hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu 

persoane juridice române ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea 

finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public 

judeţean”, propunem spre aprobarea Consiliului Judetean Alba  Acordul de asociere încheiat 

între județul Alba prin Consiliul Județean Alba și municipiul Blaj prin Consiliul Local al 

municipiului Blaj pentru realizarea în comun a obiectivului de investiții: „Heliport în Municipiul 

Blaj”. 

 Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) lit. b) și lit. d), art. 173 

alin. (7) lit. a, art. 182 alin.(1), alin. (4), art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, prin proiectul de hotărâre inițiat de președintele Consiliului 

Județean Alba se va aproba Acordul de asociere între județul Alba prin Consiliul Județean Alba 

și municipiul Blaj prin Consiliul Local al municipiului Blaj pentru realizarea în comun a 

obiectivului de investiții: „Heliport în Municipiul Blaj”. 

 

      

 

 

 DIRECTOR EXECUTIV,                                        ADMINISTRATOR PUBLIC,   

    Marian Florin AITAI                                                      Dan Mihai POPESCU 

 

 

 

 

 

      Întocmit  

   Şef serviciu, 

Cornelia FĂGĂDAR 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE  

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

pentru modificarea și completarea articolului 1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba        

nr. 103/12 aprilie 2021 privind utilizarea excedentului bugetului local al Județului Alba  

\şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral  

sau parţial din venituri proprii, în anul 2021 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinarăˮ în luna iunie 2021; 

Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre pentru modificarea și 

completarea articolului 1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba  nr. 103/12 aprilie 2021 privind 

utilizarea excedentului bugetului local al Județului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2021; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 103/12 aprilie 

2021 privind utilizarea excedentului bugetului local al Județului Alba şi a bugetelor instituţiilor 

publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2021; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 173 alin. 1 lit. b și art. 173 alin. 3 lit. a  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  

 - art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - art. 25 din O.U.G. nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare; 

 - art. 3 din  O.U.G. nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi 

completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, 

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

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

adoptă următoarea 

 

 

H O T Ă RÂ R E 

 

Art. I.  

Articolul 1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 103/12 aprilie 2021 privind 

utilizarea excedentului bugetului local al Județului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2021, se modifică și se 

completează, urmând a avea următorul cuprins: 

„Art. 1. (1)  Se aprobă utilizarea în anul 2021 a excedentului bugetului local al Județului 

Alba, rezultat la 31 decembrie 2020 în sumă de 119.889,37 mii lei, astfel: 

a.) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, în anul 2021, suma de  

114.328,19 mii lei; 

b.) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele dintre 

veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare în anul 2021, suma de 3.328,41  mii lei; 

c.) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de funcţionare, în anul 2021 suma de  

2.232,77 mii lei alocată din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului pentru efectuarea unor 

lucrări de refacere drumuri județene ca urmare a calamităților naturale. 

(2) Sumele prevăzute la alin 1 lit. a şi lit. c se repartizează și se utilizează conform 

destinațiilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre”. 

 

 

 



Art. II.  
Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și a ordonatorilor terțiari de credite, 

va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. III.  
Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

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

se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Administrației 

Județene a Finanţelor Publice Alba, Trezoreriei Municipiului Alba Iulia; Ordonatorilor terţiari de 

credite în extras; Direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                          Avizat pentru legalitate 

                PREŞEDINTE,                                               SECRETAR GENERAL 

                        ION DUMITREL                        Vasile BUMBU          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 139 

Alba Iulia, 16 iunie 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 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 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 Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:  

Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba  

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

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

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

următoarele comisii de specialitate:  

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

prognoze şi strategii  

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

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

județului 

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

apărarea ordinii publice 

Comisia de specialitate nr. 4 - Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG - 

uri și sport 

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

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

Comisia de specialitate nr. 6 - Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor 

şi situaţii de urgenţă 



Anexa  la Proiectul de hotărâre a  

Consiliului  Județean Alba nr. 139/16  iunie 2021 

 

Repartizarea excedentului rezultat la închiderea exercițiului bugetar 2020, ca sursă 

de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare și ca sursă de finanțare a 

cheltuielilor secțiunii de funcționare, pe anul 2021 

  
mii lei 

Nr. 

Crt. 
Denumirea obiectivului Buget 2021 

0 B 1 

TOTAL EXCEDENT REPARTIZAT ÎN ANUL 2021: A+B 116,560.96 

A 
TOTAL excedent repartizat în anul 2021 ca sursă de finanţare a 

cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, din care: 
114,328.19 

  Capitolul 51.02  Autorităţi publice şi acţiuni externe 13,793.87 

I Obiective de investiţii: 9,634.00 

1 
 Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Județean 

Alba cu extindere 
8,414.00 

2 
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii 

Alba Iulia-Muzeul Naţional al Unirii (PT) 
20.00 

3 Amenajare depozit  de ceramică veche 1,200.00 

II Alte cheltuieli de investiţii: 4,159.87 

1 Echipamente IT 341.00 

2 Tehnică de calcul și echipamente de comunicaţii  146.60 

3 Staţie de lucru portabilă tip I şi tip II 150.40 

4 Container metalic (tip vestiar)  46.00 

5 Container metalic de comunicaţii  (shelter) 70.00 

6 Autovehicul transport câini de serviciu 87.00 

7 Autovehicul de teren  110.00 

8 Distrugător documente 12.00 

9 Kit Camera video 2.70 

10 Kit aparat foto 6.00 

11 Sonometru  89.25 

12 Pistol Laser- TruCAM2 145.18 

13 Bolo 26.68 

14 Autoturism  90.00 

15 Mobilier sediu Consiliul Județean Alba 1,800.00 

16 Realizare Bust 60.00 

17 Realizare site wwwcjalba.ro 25.00 

18 
Software, programe informatice, aplicaţii (software proiectare, soluţie 

antivirus, bitdefender, soluţie intranet, licenţe, aplicaţii, etc 
142.60 

19 
Spor de putere - Alimentare cu energie electrica Sala Unirii Alba Iulia, str. 

Mihai Viteazul, nr. 12 
20.00 

20 
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii - expertiză 

tehnică 
10.00 

21 
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii 

Alba Iulia - Muzeul Naţional al Unirii - Studiu de parament şi stratigrafic 
4.00 

22 
Elaborare PUD Amenajare zonă cuprinsă între Sala Unirii și Muzeul 

Național al Unirii Alba Iulia 20.00 

23 
Teatru de Proiecte - Studiu de fezabilitate, studii, expertize, avize, 

acorduri 250.00 

24 Strategia de dezvoltare a Judeţului Alba pentru perioada 2021-2027 77.06 



25 Actualizare Plan de Amenajare a Teritoriului Judeţului Alba 428.40 

  Capitolul 54.02   Alte servicii publice generale                                                                                             137.00 

I Alte cheltuieli de investiţii Serviciul Județean Salvamont-Salvaspeo 134.00 

  Dotări independente Serviciul Județean Salvamont-Salvaspeo 134.00 

II 
Dotări independente Direcția Publică Comunitară de Evidență a 

Persoanelor Alba 
3.00 

  Capitolul 60.02 Apărare Naţională 110.55 

  Alte cheltuieli de investiţii: 110.55 

1 Staţii de lucru cu licenţă -10 buc 30.00 

2 Laptop  10.20 

3 Licenţa antivirus  0.35 

4 
Mansardare corp C1 al imobilului situat în Alba Iulia, str. Regina Maria, 

nr. 6 - expertiză tehnică 
10.00 

5 
Mansardare corp C1 al imobilului situat în Alba Iulia, str. Regina Maria, 

nr. 6 - DALI, studii, expertize, avize, acorduri  
60.00 

  Capitolul 61.02 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „UNIREA” 59.40 

1 Display interactiv 12.00 

2 Tablete rigidizate 47.40 

  Capitolul 65.02 Învăţământ 150.40 

  Alte cheltuieli de investiţii: 150.40 

1 Laptopuri - CJRAE 12.00 

2 Platforma de evaluare şcolară şi profesională  - CJRAE 14.40 

3 Platforma de evaluare a dezvoltării  - CJRAE 24.00 

4 Reabilitare, consolidare, modernizare, echipare și dotare Centrul școlar 

pentru educație incluzivă Alba - DALI, expertize tehnice, studii, avize, 

acorduri etc 

100.00 

  Capitolul 66.02 Sănătate, din care: 21,662.05 

I Obiective de investiţii: 9.723,94 

1 Construire Secţia de Psihiatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 333.94 

2 
Mansardare Policlinica (Corpuri cladire C+D) la Spitalul Judeţean de 

Urgenţă Alba Iulia 
7,140.00 

3 
Construire scară exterioară de evacuare, Spitalul Judeţean de Urgenţă 

Alba Iulia 
622.00 

4 Amenajare intrare principală, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 406.00 

5 
Construire extindere corp C curte mică, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba 

Iulia 
50.00 

6 
Proiectare şi execuţie - Reabilitare instalaţie apă rece şi canalizare - Spital 

de Pneumoftiziologie Aiud 
1,007.00 

7 
Execuţie instalaţie electrică, cablaj şi aparataj - circuit prize - Spital de 

Pneumoftiziologie Aiud 
140.00 

8 
Proiectare - Extindere pentru acces de urgenţă aripa nord - Spital de 

Pneumoftiziologie Aiud 
25.00 

II Alte cheltuieli de investiţii: 801.00 

1 
SF extindere pentru acces de urgenţă aripa nord - Spital de 

Pneumoftiziologie Aiud 
15.00 

2 
Întocmire documentaţie PUZ pentru introducere în intravilan teren din 

Alba Iulia-Pâclişa, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 
141.00 

3 

Construire şi dotare Secţia de Oncologie, Compartiment Radioterapie şi 

Compartiment Cardiologie intervenţională (documentaţie tehnică), 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

202.00 

4 
Construire şi dotare Secţie boli infecţioase (documentaţie tehnică), 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 
162.00 



5 
Construire şi dotare Secţie Psihiatrie Cronici (documentaţie tehnică), 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 
150.00 

6 
Modernizare şi dotare Bloc operator (documentaţie tehnică), Spitalul 

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 
51.00 

7 
Modernizare şi dotare Secţia Pediatrie şi Compartiment Oftalmologie 

(documentaţie tehnică), Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 
5.00 

8 

Modernizare şi dotare Secţia Neonatologie şi Secţia Obstetrică 

Ginecologie (documentaţie tehnică), Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba 

Iulia 

45.00 

9 
Modernizare şi dotare Secţia Ortopedie şi traumatologie (documentaţie 

tehnică), Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 
30.00 

III Dotări independente Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 5,439.50 

IV Dotări independente Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud 63.00 

V Reparaţii capitale: 2,521.50 

1 
RK Secţiile Cardiologie, Medicină Internă, Spitalul Judeţean de Urgenţă 

Alba Iulia 
442.50 

2 
RK şi schimb de destinaţie din Şcoala Postliceală Sanitară în Secţie 

Recuperare, Medicină fizică şi Balneologie şi extindere Ambulator 
18.00 

3 RK Dispensar TBC 25.00 

4 RK Post Trafo spital 1,736.00 

5 RK Secţia ATI 250.00 

6 RK Căi de acces şi subsol 50.00 

VI Cofinanțare proiecte 3,113.11 

1 Proiect Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia 

- Cofinanţare Cod SMIS 114211 

2,035.68 

2 Extindere, modernizare şi dotare în vederea relocării ambulatoriului 

integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, cod SMIS 124866 

111.66 

3 Proiect Reabilitare energetică a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, cod 

SMIS 114599 
503.00 

4 Proiect Extindere și dotare Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului 

Județean de Urgență Alba Iulia, cod SMIS 121063 - CJA 
462.77 

  Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 13,019.10 

I Obiective de investiţii: 9,871.00 

1 Sală Polivalentă de sport cu capacitate 1800-2000 locuri, municipiul Blaj 9,662.00 

2 Realizare branșament canalizare Castel Sâncrai 100.00 

3 Centrul multicultural Liviu Rebreanu Aiud - PT+DE+Asistenta tehnica 109.00 

II Alte cheltuieli de investiţii: 2,310.00 

1 Mobilier urban, sisteme de expunere etc, Museikon 100.00 

2 Sistemul de detecție incendiu wireless Castel Sâncrai 120.00 

3 
Mansardare clădire Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba- expertiză 

tehnică 10.00 

4 

Elaborare PUD Bastion Sfântul Mihail (construire centru cultural Bastion 

Sf. Mihail, Restaurare și refuncționalizare clădiri și caponieră, 

sistematizare zonă, demolare corpuri parazitare) 80.00 

5 
Restaurare zid estic Bastion Sfântul Mihail, caponieră și morgă - DALI, 

studii, expertize, avize, acorduri  80.00 

6 
Amenajare şi împrejmuire curte Castel Sâncrai studiu de fezabilitate, 

studii, expertize, avize, acorduri 80.00 

7 Realizarea expoziției permanente Sala Unirii Alba Iulia 1,800.00 

8 Centrul multicultural Liviu Rebreanu Aiud - studiu de fezabilitate 40.00 

  Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba 39.50 

I Alte cheltuieli de investiţii: 39.50 



  Dotări independente Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba 39.50 

  Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia 10.00 

I Alte cheltuieli de investiţii: 10.00 

  Dotari independente Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia 10.00 

  Centrul de Cultura „Augustin Bena” Alba Iulia 240.00 

I Alte cheltuieli de investiţii: 240.00 

  Dotări independente Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba Iulia 240.00 

  Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia 548.60 

I Alte cheltuieli de investiţii: 548.60 

  Dotări independente Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia 548.60 

  Capitolul 68.02   Asigurări şi asistenţă socială                                                                                           12,396.70 

I Obiective de investiţii: 10,246.00 

1 
Centru de Îngrijire și Asistență pentru persoane cu Handicap Psihic și 

Mental Ocna Mureș - PT și  execuție 
3,995.00 

2 
Proiect extindere, modernizare si autorizare PSI Centrul de Îngrijire și 

Asistență Abrud 
39.49 

3 
Extindere și modernizare Centrul de Îngrijire și Asistență Abrud - 

execuţie 
5,500.00 

4 
Amenajare  exterioara teren Centru de Îngrijire și Asistență Persoane cu 

Handicap  Ocna Mureş 
561.51 

5 Proiectare, extindere, modernizare şi reautorizare PSI CABR Galda de Jos 150.00 

II Alte cheltuieli de investiţii: 296.00 

  Dotări independente DGASPC Alba 296.00 

III 

Proiect Team-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor şi 

Proiect Venus „Împreună pentru o viaţă în siguranţă”  - Program 

Operațional Capital Uman 2014-2020 

1,854.70 

  Capitolul 70.02 - Servicii şi dezvoltare publică 2,392.00 

I Obiective de investiţii: 954.00 

1  Amenajare bază de tratament și agrement în orașul Ocna Mureș 33.00 

2 Heliport in Municipiul Blaj-PT+asistenţă tehnică+execuţie etc 511.00 

 3 Heliport în Municipiul Blaj - SF, studii, expertize, avize, acorduri - CJA 100.00 

4 
Parcare supraetajată a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia - Studiu 

de fezabilitate, studii, expertize, avize, acorduri 
100.00 

5 
Bazin de înot Sebeș, judeţul Alba - Studiu de fezabilitate, studii, 

expertize, avize, acorduri   
100.00 

6 
Amenajare Baile Sarate Ocnişoara- Studiu de fezabilitate, studii, 

expertize, avize, acorduri 
100.00 

7 Studiu privind calitatea apei sărate la Baza de tratament Ocna Mureș 10.00 

8 
Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în Județul Alba 

2014-2020 
1,438.00 

  Capitolul 74.02 Protecţia Mediului 134.50 

I Alte cheltuieli de investiţii: 75.00 

1 

Elaborare Plan Județean de Gestionare a Deșeurilor în Județul Alba şi a 

Raportului de mediu, precum şi tarife emitere avize/aprobări aferente 

planului 60.00 

2 

Studiu și asistență tehnică pentru realizarea Planului de menținere a 

calității aerului în județul Alba, precum şi tarife emitere avize/aprobări 

aferente planului 15.00 

II Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile  proiect 

„Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deşeurilor în 

judeţul  Alba” 

59.50 

  Capitolul 84.02  Transporturi 50,452.62 



I Lucrări de drumuri și poduri propuse pe anul 2021, în continuare: 24,467.74 

1 

Consolidare pod pe DJ705B peste Râul Mureş, km. 3+949, localitatea 

Vinţu de Jos, judeţul Alba, execuţie, servicii dirigenţie, asistenţă tehnică, 

avize 2,688.49 

2 

Modernizare drum judeţean DJ704K: Vinerea (DJ704)-Săliştea (DJ705E), 

execuţie, servicii dirigenţie, asistenţă tehnică, taxe 3,541.85 

3 

Consolidare pod pe DJ106E peste Râul Sebeș, km. 52+150, localitatea 

Dobra, județul Alba, execuţie, servicii dirigenţie, asistenţă tehnică, avize, 

taxe 721.40 

4 

Modernizare drum judetean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) - Sâncrai - 

Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş 

(DN 14 B), execuţie, servicii dirigenţie, asistenţă tehnică, taxe 5,546.20 

5 

Pod pe DJ141C peste Valea Cenade , km. 2+600,  judeţul Alba, execuţie, 

servicii dirigenţie, asistenţă tehnică, taxe 1,546.26 

6 

Reabilitare și consolidare drum județean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - 

Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel - Cergău Mare - Veza 

- Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Șona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de 

Baltă - limita Judeţul Mureș, tronson km. 2+112- km. 4+587, proiectare, 

execuţie, servicii dirigenţie, asistenţă tehnică, taxe 2,000.00 

7 Refacere 2 poduri și 12 podețe pe raza comunei Pianu și Săsciori, județul 

Alba - pe drumul județean DJ704, faza PT şi execuţie, asistenţă tehnică, 

servicii dirigenţie, verificare proiect, taxe 

5,423.54 

8 

Consolidare pod peste râul Mureș, pe DJ107E: Aiud (DN1) - Ciumbrud - 

Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ 107 D), faza PT, 

execuţie, servicii dirigenţie, asistenţă tehnică, avize, taxe 3,000.00 

II Lucrări noi: 7,763.90 

1 

Reabilitare și consolidare drum Galda de Jos (intersecție cu DJ 107H - 

drum acces Centru Management Integrat al Deşeurilor Galda de Jos), faza 

PT, execuţie, asistenţă tehnică, servicii dirigenţie, taxe, avize 989.79 

2 
Reabilitare drum judeţean DJ 705: limită Judeţul Hunedoara - Almaşu de 

Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN 74), faza PT şi asistenta tehnică 571.68 

3 
Modernizare şi consolidare drum judeţean DJ107V: DJ107-Alecuş-

DJ107D, faza PT si asistenta tehnica 754.24 

4 

Reabilitare și modernizare drum județean DJ 750 C: Sălciua de Sus (DN 

75) - Dealu Caselor - Valea Largă - Vale în Jos - Ponor - Râmeţ - Valea 

Mănăstirii - Geoagiu de Sus - Stremţ - Teiuş (DN 1), faza PT, asistenta 

tehnica, verificare proiect 1,559.09 

5 

Modernizare drum judeţean DJ103G: Inoc(DN1) - Ciugudu de Jos  - 

Ciugudu de Sus - limită Judeţul Cluj, proiectare, execuţie, asistenţă 

tehnică, servicii dirigenţie, taxe 3,889.10 

III Dotări independente pentru Activitatea Transporturi: 624.90 

IV Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii: 1,749.77 

1 
Consolidare pod pe DJ106E peste Râul Sebeș, km.52+150, localitatea 

Dobra, județul Alba,  verificare documentaţii tehnice 0.36 

2 

Modernizare drum judetean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) - Sâncrai - 

Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş 

(DN 14 B), verificare documentaţii tehnice 0.78 

3 

Reabilitare și consolidare drum județean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - 

Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel - Cergău Mare - Veza 

- Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Șona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de 

Baltă - limită Judeţul Mureș, tronson km. 2+112- km. 4+587, verificare 

PT+DE 

7.14 

4 

Consolidare pod peste Râul Mureș, pe DJ107E: Aiud (DN1) - Ciumbrud - 

Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ 107 D), verificare 

PT+DE 3.57 



5 Pod pe DJ141C peste Valea Cenade , km. 2+600,  judeţul Alba, avize 1.10 

6 

Reabilitare și consolidare drum Galda de Jos (intersecție cu DJ 107H - 

drum acces Centru Management Integrat al Deşeurilor Galda de Jos), 

verificare PT+DE 1.19 

7 
Reabilitare drum judeţean DJ 705: limită Judeţul Hunedoara - Almaşu de 

Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN 74), verificare PT+DE 20.23 

8 
Modernizare şi consolidare drum judeţean DJ107V: DJ107-Alecuş - 

DJ107D, verificare PT+DE 11.90 

9 

Reabilitare și modernizare drum județean DJ 750 C: Sălciua de Sus (DN 

75) - Dealu Caselor - Valea Largă - Vale în Jos - Ponor - Râmeţ - Valea 

Mănăstirii - Geoagiu de Sus - Stremţ - Teiuş (DN 1), faza SF, avize, 

acorduri 1,080.94 

10 
Modernizare drum judeţean DJ103G: Inoc(DN1) - Ciugudu de Jos - 

Ciugudu de Sus - limită Judeţul Cluj, faza DALI, verificare, avize 35.03 

11 

Consolidare corp drum judeţean DJ107K: Galda de Jos(DJ107H)-

Mesentea-Galda de Sus-Măgura-Poiana Galdei-Modolesti-Intregalde-

Ivăniș-Ghioncani-DJ107I (Bârlești), tr.IV, km.23+700-km.37+500, faza 

expertiză tehnică, SF, avize 99.00 

12 
Modernizare drum județean DJ 107 H,  Coşlariu Nou - DN1, faza 

expertiză tehnică şi DALI, inclusiv verificare 54.51 

13 
Modernizare drum județean DJ 142 N,  Căpâlna de Jos - Sânmiclăuș, faza 

expertiză tehnică şi DALI, inclusiv verificare 
32.60 

14 
Pod peste raul Mures pe drumul județean DJ 107, km.4+585 , localitatea 

Teleac - expertiză tehnică 21.06 

15 
Modernizare drum județean DJ 704 A, DN7 (Sebes) - Pianu de Jos, faza 

expertiză tehnică şi DALI, inclusiv verificare 
72.20 

16 
Servicii de expertizare a lucrărilor executate la obiectivul -Consolidare 

corp drum judeţean DJ750: Gârda de Sus(DN75)-Ordâncușa-Ghețar 194.00 

17 
Pod pe drumul județean  DJ107,  km.22+850, localitatea Colibi, faza SF 

inclusiv verificare documentaţie 28.56 

18 
Modernizare drum județean DJ106K, tronson Vingard-Ohaba, faza 

expertiză şi DALI inclusiv verificare documentaţie 85.60 

V 

Proiect POR „Modernizare drum judeţean DJ 107I: Aiud(DN1) Aiudul 

de Sus-Râmeţ-Brădeşti-Geogel-Măcăreşti-Bârleşti Cătun-Cojocani-

Valea Barnii-Bârleşti-Mogos-Valea Albă-Ciuciuleşti-Bucium-Izbita-

Coleşeni-Bucium Sat-DN74(Cerbu)  km.0+000 - km.76+540”  , cod 

SMIS 2014+: 108707    

12,406.85 

VI 
Proiect POR „Modernizare drum județean DJ103E: DN1-Gârbova de 

Jos-Gârboviţa-Gârbova de Sus”, cod SMIS 2014+: 125923  
15.00 

VII 

Proiect POR „Consolidare corp drum județean DJ107K: Galda de Jos - 

Mesentea - Benic - Intregalde, judeţul Alba km.17+700-km.23+700”, 

cod SMIS 2014+:126106 

3,424.46 

  Capitolul 87.02  Turism 20.00 

  Plăci metalice 20.00 

B 
TOTAL excedent repartizat în anul 2021 ca sursă de finanţare a 

cheltuielilor secţiunii de funcţionare, din care: 
2,232.77 

  Capitolul 84.02  Transporturi 2,232.77 

1 

Calamități - Sume pentru achitarea unor cheltuieli în vederea Înlaturării 

efectelor calamităților naturale pe drumurile județene: DJ107D, DJ107P, 

DJ 107U, DJ107V 

33.00 

2 

Calamităţi - Sume pentru achitarea unor cheltuieli în vederea Înlăturării 

efectelor calamităţilor naturale pe drumurile judeţene: DJ106E, DJ107I și 

DJ 107K precum și a 3 podețe pe DJ 106E afectate 

80.00 



3 

Calamități - Sume pentru achitarea unor cheltuieli în vederea înlăturării 

efectelor calamităților naturale pe drumurile județene: DJ106E, DJ107I și 

DJ107K precum și a 3 podețe pe DJ 106E afectate, refacere DJ 750C, 

refacere 5 podețe 

354.00 

4 

Calamități - Sume pentru achitarea unor cheltuieli în vederea înlăturării 

efectelor calamităților naturale pe drumurile județene: DJ106E, DJ107V, 

DJ142P, DJ107K, DJ750, DJ107M, DJ750C, DJ670C, DJ704A, DJ107A 

850.04 

5 

Calamități - Sume pentru achitarea unor cheltuieli în vederea înlăturării 

efectelor calamităților naturale pe drumurile județene: DJ106E, DJ142K, 

DJ107K, DJ107M, DJ750C 

915.73 

                                                                              

                                                                             Avizat pentru legalitate 

 PREŞEDINTE,                                      SECRETAR GENERAL, 

  Ion DUMITREL                                            Vasile BUMBU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE  

Nr. 13342/16 iunie 2021 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea articolului 1 al Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba nr. 103/12 aprilie 2021 privind utilizarea excedentului bugetului 

local al Județului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri proprii, în anul 2021 

 

Expunere de motive 

Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare, excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului 

bugetar, pe cele două secţiuni, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează în 

baza hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel: ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de 

dezvoltare, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între 

veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent şi pentru 

acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare, după caz, 

la sfârşitul exerciţiului bugetar. 

De asemenea, potrivit prevederilor art. 25 din  Ordonanţa de urgenţă nr. 99/2016 privind 

unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor 

termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, respectiv prevederilor art. 3 din  Ordonanţa de 

urgenţă nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte 

normative şi prorogarea unor termene, sumele alocate bugetelor locale ale unităţilor 

administrativ-teritoriale din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, rămase neutilizate la 

finele exerciţiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local al unităţilor administrativ-

teritoriale şi se utilizează cu aceeaşi destinaţie pentru care aceste fonduri au fost alocate până la 

finalizarea lucrărilor. 

Din analiza stadiului fizic și valoric al obiectivelor de investiții aprobate pentru anul 2021 

și urmare a fundamentărilor compartimentelor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean 

Alba și a ordonatorilor terţiari de credite, se impune modificarea sumei ce urmează a fi utilizată 

în anul 2021 din excedentul bugetului local, pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de 

dezvoltare, conform anexei la prezenta hotărâre. 

Descrierea situației actuale 

Prin Hotărârea nr.103/12 aprilie 2021 Consiliul Judeţean Alba a aprobat utilizarea 

excedentului bugetului local al Județului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2021. 

Baza legală 

 art. 173 alin. 3, lit. a  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  

 art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

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

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

condiţiile legii, a fost iniţiat  proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 139 din 16 iunie 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             APROB 

JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 

SECRETAR GENERAL 

Nr. 13343/16 iunie 2021 

 

 

 

 

Către 

Direcţia dezvoltare şi bugete 

Domnului director executiv - Marian Florin AITAI 

 

 

 

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

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

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

specialitate,  

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

pentru modificarea și completarea articolului 1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba        

nr. 103/12 aprilie 2021 privind utilizarea excedentului bugetului local al Județului Alba  

\şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral  

sau parţial din venituri proprii, în anul 2021 

 

 

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

până în data de 17 iunie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 

estimată a avea loc în data de 24 iunie  2021. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 139/16 iunie 2021 şi are ataşat  referatul de 

aprobare a proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea articolului 1 al Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba  nr. 103/12 aprilie 2021 privind utilizarea excedentului bugetului 

local al Județului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri proprii, în anul 2021. 

 Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN 

DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 

Nr. 13352/16 iunie 2021 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea articolului 1 al Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba nr. 103/12 aprilie 2021 privind utilizarea excedentului bugetului 

local al Județului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri proprii, în anul 2021 

 

 

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

ulterioare, prin art. 58 alin. 1 reglementează utilizarea excedentului astfel: „Excedentul anual al 

bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea 

regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevăzute la art. 

6 lit. a), a celor exceptate la art. 6 lit. b) şi a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, 

precum şi după achitarea plăţilor restante, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se 

utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor deliberative,astfel: 

    a) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare; 

    b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între 

veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent, în limita 

disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a); 

    c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi 

dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar”, iar potrivit art. 58 alin. 1^3 „avansul 

acordat promotorilor de proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile care au calitatea de 

ordonatori de credite ai bugetului local, rămas neutilizat la finele exerciţiului bugetar, se reflectă 

în excedentul bugetului local şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie, în cadrul 

secţiunii de dezvoltare”. 

De asemenea, potrivit prevederilor art. 25 din  Ordonanţa de urgenţă nr. 99/2016 privind 

unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor 

termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, respectiv prevederilor art. 3 din  Ordonanţa de 

urgenţă nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte 

normative şi prorogarea unor termene, sumele alocate bugetelor locale ale unităţilor 

administrativ-teritoriale din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, rămase neutilizate la 

finele exerciţiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local al unităţilor administrativ-

teritoriale şi se utilizează cu aceeaşi destinaţie pentru care aceste fonduri au fost alocate până la 

finalizarea lucrărilor. 

Având in vedere: 

 prevederile Hotărârii nr. 103/12 aprilie 2021 privind utilizarea excedentului bugetului 

local al Județului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral 

sau parţial din venituri proprii, în anul 2021, 

 analiza stadiului fizic și valoric al obiectivelor de investiții pe anul 2021 având ca sursă 

de finanţare excedentul bugetului local; 

 Notele de fundamentare nr. 12779/09 iunie 2021 si nr. 13226/15 iunie 2021 a Serviciului 

investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de cultură, nr. 

13156/15 iunie 2021 a Serviciului Programe, Lucrări, Întreținere drumuri din cadrul 

Consiliului Judeţean Alba și Notele de fundamentare nr. 377/07 iunie 2021 a Serviciului 

Public Județean Salvamont-Salvaspeo Alba și nr. 11801/14 iunie 2021 a Spitalului 

Județean de Urgență Alba Iulia,  

se impune modificarea sumei ce urmează a fi utilizată din excedentul bugetar constituit la 

31.12.2020, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare.  

In acest sens, excedentul bugetului local al județului Alba, în  sumă de 119.889,37 mii lei, va fi 

utilizat în anul 2021, astfel: 

 pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele dintre veniturile 

şi cheltuielile secţiunii de funcţionare în anul 2021  suma de 3.328,41  mii lei; 



 ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, în anul 2021 suma de 

114.328,19 mii lei, iar ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de funcţionare, in 

anul 2021 suma de 2.232,77 mii lei, sumă alocată din Fondul de intervenție la dispoziția 

Guvernului pentru efectuarea unor lucrări de refacere drumuri județene ca urmare a 

calamităților naturale, după cum urmează: 

 

  
mii lei 

Nr. 

Crt. 
Denumirea obiectivului Buget 2021 

0 B 1 

A 
TOTAL excedent repartizat în anul 2021 ca sursă de 

finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, din care: 
114,328.19 

1 
 Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul 

Județean Alba cu extindere 
8,414.00 

2 
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala 

Unirii Alba Iulia-Muzeul Naţional al Unirii (PT) 
20.00 

3 Amenajare depozit  de ceramică veche 1,200.00 

4 Echipamente IT 341.00 

5 Tehnică de calcul și echipamente de comunicatii  146.60 

6 Statie de lucru portabila tip I si tip II 150.40 

7 Container metalic (tip vestiar)  46.00 

8 Container metalic de comunicatii  (shelter) 70.00 

9 Autovehicul transport caini de serviciu 87.00 

10 Autovehicul de teren  110.00 

11 Distrugator documente 12.00 

12 Kit Camera video 2.70 

13 Kit aparat foto 6.00 

14 Sonometru  89.25 

15 Pistol Laser- TruCAM2 145.18 

16 Bolo 26.68 

17 Autoturism  90.00 

18 Mobilier sediu CJA 1,800.00 

19 Realizare Bust 60.00 

20 Realizare site wwwcjalba.ro 25.00 

21 

Software, programe informatice, aplicatii (software proiectare, 

solutie antivirus, bitdefender, solutie intranet, licente, aplicatii, 

etc 

142.60 

22 
Spor de putere - Alimentare cu energie electrica Sala Unirii 

Alba Iulia, str. Mihai Viteazul, nr. 12 
20.00 

23 
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii- 

expertiză tehnică 
10.00 

24 

Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala 

Unirii Alba Iulia-Muzeul Naţional al Unirii- Studiu de parament 

si stratigrafic 

4.00 

25 
Elaborare PUD Amenajare zonă cuprinsă între Sala Unirii și 

Muzeul Național al Unirii Alba Iulia 20.00 

26 
Teatru de Proiecte - Studiu de fezabilitate, studii, expertize, 

avize, acorduri 250.00 

27 
Strategia de dezvoltare a Judetului Alba pentru perioada 2021-

2027 
77.06 



28 Actualizare Plan de Amenajare a Teritoriului Judetului Alba 428.40 

29 Dotari independente Serviciul Județean Salvamont-Salvaspeo 134.00 

30 
Dotări independente Direcția Publică Comunitară de Evidență a 

Persoanelor Alba 
3.00 

31 Statii de lucru cu licenta - Centrul Militar Judetean Alba 30.00 

32 Laptop Centrul Militar Judetean Alba 10.20 

33 Licenta antivirus Centrul Militar Judetean Alba 0.35 

34 

Mansardare corp C1 al imobilului situat in Alba Iulia, str. 

Regina Maria, nr. 6 - expertiză tehnică, Centrul Militar Judetean 

Alba 

10.00 

35 

Mansardare corp C1 al imobilului situat in Alba Iulia, str. 

Regina Maria, nr. 6 - DALI, studii, expertize, avize, acorduri, 

Centrul Militar Judetean Alba 

60.00 

36 
Display interactiv, Inspectoratul pentru Situatii de 

Urgenta"UNIREA" 
12.00 

37 
Tablete rigidizate, Inspectoratul pentru Situatii de 

Urgenta"UNIREA" 
47.40 

38 Laptopuri - CJRAE 12.00 

39 Platforma de evaluare scolara si profesionala  - CJRAE 14.40 

40 Platforma de evaluare a dezvoltarii  - CJRAE 24.00 

41 Reabilitare, consolidare, modernizare, echipare și dotare Centrul 

școlar pentru educație incluzivă Alba - DALI, expertize tehnice, 

studii, avize, acorduri etc 

100.00 

42 
Construire Secţia de Psihiatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Alba Iulia 
333.94 

43 
Mansardare Policlinica (Corpuri cladire C+D) la Spitalul 

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 
7,140.00 

44 
Construire scara exterioara de evacuare, Spitalul Judeţean de 

Urgenţă Alba Iulia 
622.00 

45 
Amenajare intrare principala, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba 

Iulia 
406.00 

46 
Construire extindere corp C curte mica, Spitalul Judeţean de 

Urgenţă Alba Iulia 
50.00 

47 
Proiectare si executie -Reabilitare instalatie apa rece si 

canalizare- Spital de Pneumoftiziologie Aiud 
1,007.00 

48 
Executie instalatie electrica, cablaj si aparataj-circuit prize - 

Spital de Pneumoftiziologie Aiud 
140.00 

49 
Proiectare - Extindere pentru acces de urgenta aripa nord- Spital 

de Pneumoftiziologie Aiud 
25.00 

50 
SF extindere pentru acces de urgenta aripa nord- Spital de 

Pneumoftiziologie Aiud 
15.00 

51 
Intocmire documentatie PUZ pentru introducere in intravilan 

teren din Pâclîsa, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 
141.00 

52 

Construire si dotare Sectia de Oncologie, Compartiment 

Radioterapie si Compartiment Cardiologie interventionala 

(documentatie tehnica), Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

202.00 

53 
Construire si dotare Sectie boli infectioase (documentatie 

tehnica), Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 
162.00 

54 
Construire si dotare Sectie Psihiatrie Cronici (documentatie 

tehnica), Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 
150.00 



55 
Modernizare si dotare Bloc operator (documentatie tehnica), 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 
51.00 

56 

Modernizare si dotare Sectia Pediatrie si Compartiment 

Oftalmologie (documentatie tehnica), Spitalul Judeţean de 

Urgenţă Alba Iulia 

5.00 

57 

Modernizare si dotare Sectia Neonatologie si Sectia Obstetrica 

Ginecologie (documentatie tehnica), Spitalul Judeţean de 

Urgenţă Alba Iulia 

45.00 

58 
Modernizare si dotare sectia Ortopedie si traumatologie 

(documentatie tehnica), Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 
30.00 

59 Dotări independente Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 5,439.50 

60 Dotări independente Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud 63.00 

61 
RK Sectiile Cardiologie, Medicina Interna, Spitalul Judeţean de 

Urgenţă Alba Iulia 
442.50 

62 

RK si schimb de destinatie din Scoala Postliceala Sanitara in 

Sectie Recuperare, Medicina fizica si Balneologie si extindere 

Ambulator 

18.00 

63 RK Dispensar TBC 25.00 

64 RK Post Trafo spital 1,736.00 

65 RK Sectia ATI 250.00 

66 RK Cai de acces si subsol 50.00 

67 Proiect Reabilitarea energetica a Spitalului Județean de Urgență 

Alba Iulia-Cofinantare Cod SMIS 114211 

2,035.68 

68 Extindere, modernizare si dotare in vederea relocarii 

ambulatoriului integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba 

Iulia, cod SMIS 124866 

111.66 

69 Proiect Reabilitare energetica a Spitalului de Pneumoftiziologie 

Aiud, cod SMIS 114599 
503.00 

70 Proiect Extindere și dotare unitatea de primiri urgențe a 

Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, cod SMIS 121063 - 

CJA 

462.77 

71 
Sală Polivalentă de sport cu capacitate 1800-2000 locuri, 

municipiul Blaj 9,662.00 

72 Realizare branșament canalizare Castel Sâncrai 100.00 

73 
Centrul multicultural Liviu Rebreanu Aiud - PT+DE+Asistenta 

tehnica 109.00 

74 Mobilier urban, sisteme de expunere etc, Museikon 100.00 

75 Sistemul de detecție incendiu wireless Castel Sâncrai 120.00 

76 
Mansardare clădire Biblioteca Județeană L. Blaga Alba- 

expertiză tehnică 10.00 

77 

Elaborare PUD Bastion Sfântul Mihail (construire centru 

cultural Bastion Sf. Mihail, Restarurare și refuncționalizare 

cladiri și caponieră, sistematizare zonă, demolare corpuri 

parazitare) 80.00 

78 
Restaurare zid estic Bastion Sf. Mihail, caponieră și morgă - 

DALI, studii, expertize, avize, acorduri  80.00 

79 
Amenajare si imprejmuire curte Castel Sincrai studiu de 

fezabilitate, studii, expertize, avize, acorduri 80.00 

80 Realizarea expoziției permanente Sala Unirii Alba Iulia 1,800.00 



81 
Centrul multicultural Liviu Rebreanu Aiud - studiu de 

fezabilitate 40.00 

82 Dotari independente Biblioteca Județeană L. Blaga Alba 39.50 

83 Dotari independente Teatrul de Papusi Prichindel Alba Iulia 10.00 

84 
Dotări independente Centrul de Cultura "Augustin Bena” Alba 

Iulia 
240.00 

85 Dotări independente Muzeul National al Unirii Alba Iulia 548.60 

86 
Centru de îngrijire și Asistență pentru persoane cu Handicap 

Psihic și Mental Ocna Mureș -PT și  execuție, DGASP Alba 
3,995.00 

87 
Proiect extindere, modernizare si autorizare PSI CIA Abrud, 

DGASP Alba 
39.49 

88 Extindere și modernizare CIA Abrud –executie, DGASP Alba 5,500.00 

89 
Amenajare  exterioara teren Centru de ingrijire și Asistență 

Persoane cu Handicap  Ocna Mures, DGASP Alba 
561.51 

90 
Proiectare, extindere, modernizare si reautorizare PSI CABR 

Galda de Jos, DGASP Alba 
150.00 

91 Dotari independente DGASPC Alba 296.00 

92 

Proiect Team-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a 

copiilor si Proiect Venus "Impreuna pentru o viata in siguranta"  

- Program Operațional Capital Uman 2014-2020, DGASP Alba 

1,854.70 

93  Amenajare bază de tratament și agrement în orașul Ocna Mureș 33.00 

94 Heliport in Municipiul Blaj-PT+asistenta tehnica+executie etc 511.00 

95 
Heliport in Municipiul Blaj- SF, studii, expertize, avize, 

acorduri - CJA 
100.00 

96 
Parcare supraetajată a Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia 

- Studiu de fezabilitate, studii, expertize, avize, acorduri   
100.00 

97 
Bazin de înot Sebeș, judet Alba - Studiu de fezabilitate, studii, 

expertize, avize, acorduri 
100.00 

98 
Amenajare Baile Sarate Ocnisoara- SF, studii, expertize, avize, 

acorduri 
100.00 

99 

Studiu privind calitatea apei sărate la Baza de tratament Ocna 

Mureș 
10.00 

100 

Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în 

județul Alba 2014-2020 
1,438.00 

101 Elaborare Plan Județean de Gestionare a Deșeurilor în Județul 

Alba si a Raportului de mediu, precum si tarife emitere 

avize/aprobari aferente planului 60.00 

102 

Studiu și asistență tehnică pentru realizarea Planului de 

menținere a calității aerului în județul Alba, precum si tarife 

emitere avize/aprobari aferente planului 15.00 

103 

Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile  

proiect "Fazarea proiectului Sistem de management integrat al 

deseurilor in judetul  Alba 

59.50 

104 

Consolidare pod pe DJ705B peste raul Mures, km.3+949, loc. 

Vintu de Jos, jud. Alba, executie, serv. dirigentie, asistenta 

tehnica, avize 2,688.49 

105 

Modernizare drum judetean DJ704K:Vinerea (DJ704)-Salistea 

(DJ705E), executie, serv. dirigentie, asistenta tehnica, taxe 3,541.85 



106 

Consolidare pod pe DJ106E peste râul Sebeș, km.52+150, loc. 

Dobra, județul Alba, executie, serv. dirigentie, asistenta tehnica, 

avize, taxe 721.40 

107 

Modernizare drum judetean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) - 

Sâncrai - Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş 

- Gara Podu Mureş (DN 14 B), executie, serv. dirigentie, 

asistenta tehnica, taxe 5,546.20 

 

Pod pe DJ141C peste Valea Cenade , km. 2+600,  jud. Alba, 

executie, serv. dirigentie, asistenta tehnica, taxe 1,546.26 

108 Reabilitare și consolidare drum județean DJ 107: Alba Iulia (DN 

1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel - 

Cergău Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Șona - 

Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - limita jud. Mureș, 

tronson km. 2+112- km. 4+587, proiectare, executie, serv. 

dirigentie, asistenta tehnica, taxe 2,000.00 

109 

Refacere 2 poduri și 12 podețe pe raza comunei Pianu și 

Săsciori, județul Alba-pe drumul județean DJ704, faza PT si 

executie, asistenta tehnica, serv. dirigentie, verificare proiect, 

taxe 

5,423.54 

110 

Consolidare pod peste râul Mureș, pe DJ107E:Aiud (DN1) - 

Ciumbrud - Bagau - Lopadea Noua - Hoparta - Vama Seaca (DJ 

107 D), faza PT, executie, serv. dirigentie, asistenta tehnica, 

avize, taxe 3,000.00 

111 

Reabilitare și consolidare drum Galda de Jos (intersecție cu DJ 

107H- drum acces Centru Management Integrat al Deseurilor 

Galda de Jos), faza PT, executie, asistenta tehnica, serv. 

dirigentie, taxe, avize 989.79 

112 

Reabilitare drum judetean DJ 705: limită jud.Hunedoara - 

Almaşu de Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN 74), faza PT si 

asistenta tehnica 571.68 

113 
Modernizare si consolidare drum judetean DJ107V:DJ107-

Alecus-DJ107D, faza PT si asistenta tehnica 754.24 

114 

Reabilitare și modernizare drum județean DJ 750 C: Sălciua de 

Sus (DN 75) - Dealu Caselor - Valea Largă - Vale în Jos - Ponor 

- Râmeţ - Valea Mănăstirii - Geoagiu de Sus - Stremţ - Teiuş 

(DN 1), faza PT, asistenta tehnica, verificare proiect 1,559.09 

115 

Modernizare drum judetean DJ103G:Inoc(DN1) - Ciugudu de 

Jos-Ciugudu de Sus-limita jud.Cluj, proiectare, executie, 

asistenta tehnica, serv. dirigentie, taxe 3,889.10 

116 Dotari independente pentru Activitatea Transporturi 624.90 

117 
Consolidare pod pe DJ106E peste râul Sebeș, km.52+150, loc. 

Dobra, județul Alba, verificare documentatii tehnice 0.36 

118 

Modernizare drum judetean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) - 

Sâncrai - Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş 

- Gara Podu Mureş (DN 14 B), verificare documentatii tehnice 0.78 

119 

Reabilitare și consolidare drum județean DJ 107: Alba Iulia (DN 

1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel - 

Cergău Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Șona - 

Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - limita jud. Mureș, 

tronson km. 2+112- km. 4+587, verificare PT+DE 

7.14 

120 

Consolidare pod peste râul Mureș, pe DJ107E:Aiud (DN1) - 

Ciumbrud - Bagau - Lopadea Noua - Hoparta - Vama Seaca (DJ 

107 D), verificare PT+DE 3.57 

121 
Pod pe DJ141C peste Valea Cenade , km. 2+600,  jud. Alba, 

avize 
1.10 



122 

Reabilitare și consolidare drum Galda de Jos (intersecție cu DJ 

107H- drum acces Centru Management Integrat al Deseurilor 

Galda de Jos), verificare PT+DE 1.19 

123 

Reabilitare drum judetean DJ 705: limită jud.Hunedoara - 

Almaşu de Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN 74), verificare 

PT+DE 20.23 

124 
Modernizare si consolidare drum judetean DJ107V:DJ107-

Alecus-DJ107D, verificare PT+DE 11.90 

125 

Reabilitare și modernizare drum județean DJ 750 C: Sălciua de 

Sus (DN 75) - Dealu Caselor - Valea Largă - Vale în Jos - Ponor 

- Râmeţ - Valea Mănăstirii - Geoagiu de Sus - Stremţ - Teiuş 

(DN 1), faza SF, avize, acorduri 1,080.94 

126 
Modernizare drum judetean DJ103G:Inoc(DN1) - Ciugudu de 

Jos-Ciugudu de Sus-limita jud.Cluj, faza DALI, verificare, avize 35.03 

127 

Consolidare corp drum judetean DJ107K:Galda de 

Jos(DJ107H)-Mesentea-Galda de Sus-Măgura-Poiana Galdei-

Modolesti-Intregalde-Ivăniș-Ghioncani-DJ107I (Bârlești), tr.IV, 

km.23+700-km.37+500, faza expertiza tehnica, SF, avize 99.00 

128 
Modernizare drum județean DJ 107 H,  Coşlariu Nou - DN1, 

faza expertiza tehnica si DALI, inclusiv verificare 
54.51 

129 
Modernizare drum județean DJ 142 N,  Capalna de Jos - 

Sanmiclauș, faza expertiza tehnica si DALI, inclusiv verificare 
32.60 

130 
Pod peste raul Mures pe pe drumul județean DJ 107(Sebes), 

km.4+585 , loc. Teleac - expertiză tehnică 21.06 

131 
Modernizare drum județean DJ 704 A, DN7 -Pianu de Jos, faza 

expertiza tehnica si DALI, inclusiv verificare 
72.20 

132 

Servicii de expertizare a lucrarilor executate la obiectivul-

Consolidare corp drum judetean DJ750: Gârda de Sus(DN75)-

Ordâncușa-Ghețar 194.00 

133 Pod pe drumul județean  DJ107,  km.22+850, loc. Colibi, faza 

SF inclusiv verificare documentatie 28.56 

134 
Modernizare drum județean DJ106K, tronson Vingard-Ohaba, 

faza expertiza si DALI inclusiv verificare documentatie 
85.60 

135 

Proiect POR "Modernizare drum judetean DJ 107I: Aiud(DN1) 

Aiudul de Sus-Ramet-Bradesti-Geogel-Macarestu-Barlesti 

Catuni-Cojocani-Valea Barnii-Barlesti-Mogos-_Valea Alba-

Ciuciulesti-Bucium-Izbita-Cojeseni-Bucium Sat-DN74(Cerbu)  

km.0+000 - km.76+540"  , cod SMIS 2014+: 108707   

12,406.85 

136 

Proiect POR "Modernizare drum județean DJ103E:DN1-

Garbova de Jos-Garbovita-Garbova de Sus", cod SMIS 2014+: 

125923  

15.00 

137 

Proiect POR "Consolidare corp drum județean DJ107K:Galda 

de Jos - Mesentea - Benic - Intregalde, jud. Alba km.17+700-

km.23+700", cod SMIS 2014+:126106 

3,424.46 

138 Placi metalice 20.00 

B 
TOTAL excedent repartizat în anul 2021 ca sursă de 

finanţare a cheltuielilor secţiunii de funcţionare, din care: 
2,232.77 



1 

Calamități -Sume pt achitarea unor cheltuieli în vederea 

Înlaturării efectelor calamităților naturale pe drumurile județene: 

DJ107D, DJ107P, DJ 107U, DJ107V 

33.00 

2 

Calamități -Sume pt achitarea unor cheltuieli în vederea 

Înlaturării efectelor calamităților naturale pe drumurile județene: 

DJ106E, DJ107I și DJ 107K precum și a 3 podețe pe DJ 106E 

afectate 

80.00 

3 

Calamități -Sume pt achitarea unor cheltuieli în vederea 

Înlaturării efectelor calamităților naturale pe drumurile județene: 

DJ106E, DJ107I și DJ107K precum și a 3 podețe pe DJ 106E 

afectate, refacere DJ 750C, refacere 5 podețe 

354.00 

4 

Calamități -Sume pt achitarea unor cheltuieli în vederea 

Înlaturării efectelor calamităților naturale pe drumurile județene: 

DJ106E, DJ107V, DJ142P, DJ107K, DJ750, DJ107M, DJ750C, 

DJ670C, DJ704A, DJ107A 

850.04 

5 

Calamități -Sume pt achitarea unor cheltuieli în vederea 

Înlaturării efectelor calamităților naturale pe drumurile județene: 

DJ106E, DJ142K, DJ107K, DJ107M, DJ750C 

915.73 

 

 

Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete  

prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 139 din data de 16 iunie 2021. 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Marian  Florin AITAI 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

pentru modificarea și completarea articolului 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean 

Alba nr. 104/12 aprilie 2021 pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ - teritoriale 

din Județul Alba a sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat  

a se încasa la bugetul de stat în anul 2021, precum și repartizarea sumelor defalcate  

din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile  

judeţene și comunale pentru anul 2021 

 

 

 

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

  Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre pentru modificarea și 

completarea articolului 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 104/12 aprilie 2021 pentru 

aprobarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale din Județul Alba a sumei 

corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 

2021, precum și repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea 

cheltuielilor privind drumurile judeţene și comunale pentru anul 2021; 

Luând în considerare:  

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 104/12.04.2021 pentru aprobarea 

repartizării pe unităţi administrativ – teritoriale din Județul Alba a sumei corespunzătoare cotei 

de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2021, precum și 

repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor 

privind drumurile judeţene și comunale pentru anul 2021;  

- solicitările unităţilor administrativ-teritoriale din Județul Alba; 

 Având în vedere prevederile : 

- art. 173 alin. 1 lit. b și art. 173 alin. 3 lit. a  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  

 - Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 -  Legii nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021; 

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

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

adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. I.  
Articolul 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 104/12 aprilie 2021 pentru 

aprobarea repartizării pe unităţi administrativ – teritoriale din Județul Alba a sumei 

corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 

2021, precum și repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea 

cheltuielilor privind drumurile judeţene și comunale pentru anul 2021, se modifică și se 

completează, urmând a avea următorul cuprins:  

„Art. 2. Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din Judeţul Alba a 

sumei de 15.122 mii lei din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată, pentru finanţarea 

cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, potrivit anexei - parte integrantă a prezentei 

hotărâri, care înlocuiește anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 104/12.04.2021”. 

 

 

 



Art. II.  
Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 Art. III.  
 Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

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

se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Administrației 

Județene a Finanţelor Publice Alba, Unităților Administrativ Teritoriale nominalizate şi 

direcţiilor din cadrul aparatului  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.              

 

          Avizat pentru legalitate 

                PREŞEDINTE,                                        SECRETAR GENERAL, 

                        Ion DUMITREL                   Vasile BUMBU                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 140 

Alba Iulia, 15 iunie 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 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 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 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. 13344/16 iunie 2021 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea articolului 2 al 

Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 104/12 aprilie 2021 pentru aprobarea repartizării pe 

unităţi administrativ – teritoriale din Județul Alba a sumei corespunzătoare cotei de 6% din 

impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2021, precum și repartizarea 

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind 

drumurile judeţene și comunale pentru anul 2021 

 

Expunere de motive 

 Prin Legea bugetului de stat pe anul 2021, în anexa 6, Judeţului Alba i-au  fost alocate 

sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile 

judeţene și comunale, iar prin Hotărârea nr. 104/12.04.2021 Consiliul Județean Alba a repartizat 

pe unităţi administrativ–teritoriale sume defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru 

finanțarea cheltuielilor privind drumurile judeţene și comunale, pe anul 2021. 

Urmare a evaluării solicitărilor unităţilor administrativ–teritoriale din Judeţul Alba, a 

analizei stadiului fizic si valoric al lucrărilor, precum şi a lungimii drumurilor comunale 

reflectată prin numărul de kilometri de drumuri comunale care parcurg traseul fiecărei unități 

administrativ-teritoriale, din suma repartizată Județului Alba prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Alba  nr. 104/12.04.2021, potrivit prevederilor legale mai sus amintite, se impune 

redistribuirea sumei de 500,00 mii lei pe unităţi administrativ–teritoriale, potrivit anexei  la 

prezentul proiect de hotărâre. 

În acest sens, bugetul local al Județului Alba se va diminua cu suma de 500,00 mii lei. 

Descrierea situației actuale 

 Prin Hotărârea nr. 104/12.04.2021 Consiliul Județean Alba a aprobat repartizarea pe 

unităţi administrativ – teritoriale din Județul Alba a sumei corespunzătoare cotei de 6% din 

impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2021, precum și repartizarea 

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile 

judeţene și comunale pentru anul 2021. 

  Baza legală 

 art. 173 alin. 3, lit. a  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  

 Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Legea nr. 15/08 martie 2021 privind bugetul de stat pe anul 2021. 

 

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

Codul administrativ, 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. 140 din 16 iunie 2021. 

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

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

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

nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 



ROMÂNIA             APROB 

JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 

SECRETAR GENERAL 

Nr. 13346/16 iunie 2021 

 

 

 

 

Către 

Direcţia dezvoltare şi bugete 

Domnului director executiv - Marian Florin AITAI 

 

 

 

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

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

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

specialitate,  

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

pentru modificarea și completarea articolului 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean 

Alba nr. 104/12 aprilie 2021 pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ - teritoriale 

din Județul Alba a sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat  

a se încasa la bugetul de stat în anul 2021, precum și repartizarea sumelor defalcate  

din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile  

judeţene și comunale pentru anul 2021 

 

 

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

până în data de 17 iunie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 

estimată a avea loc în data de 24 iunie  2021. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 140/16 iunie 2021 şi are ataşat  referatul de 

aprobare a proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea articolului 2 al Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba nr. 104/12 aprilie 2021 pentru aprobarea repartizării pe unităţi 

administrativ-teritoriale din Județul Alba a sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe 

venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2021, precum și repartizarea sumelor 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile 

judeţene și comunale pentru anul 2021. 

 Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI BUGETE 

Nr. 13351/16 iunie 2021 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea articolului 2 al Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba nr. 104/12.04.2021 pentru aprobarea repartizării pe unităţi 

administrativ – teritoriale din Județul Alba a sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul 

pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2021, precum și repartizarea sumelor 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile 

judeţene și comunale pentru anul 2021 

 

 

Conform anexei nr. 6 la Legea nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021, cu 

modificările și completările ulterioare, Judeţului Alba i-au fost repartizate  sume defalcate din 

taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind  drumurile judeţene și comunale,  

în sumă de 15.122 mii lei. 

Consiliul Județean Alba acordă sprijin și asistență tehnică de specialitate autorităților 

administrației publice locale, orășenești și comunale pentru construirea, întreținerea și 

modernizarea drumurilor publice comunale. Ca urmare, prin Hotărârea nr. 104/12.04.2021 - 

Anexa nr. 2, Consiliul Județean Alba a repartizat pe unităţi administrativ - teritoriale din Judeţul 

Alba sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru finanțarea cheltuielilor privind  

drumurile judeţene și comunale pe anul 2021. 

Din analiza solicitărilor ordonatorilor principali de credite ai unităților administrativ-

teritoriale din Județul Alba și în funcție de lungimea drumurilor aflate în administrarea consiliilor 

locale, precum și viabilitatea şi starea tehnică a acestora, se propune redistribuirea sumei de 

500,00 mii lei din suma repartizată Județului Alba prin HCJ nr. 104/12.04.2021 următoarelor 

unităţi administrativ teritoriale din Județul Alba: 

 

  

mii lei 

Nr. 

crt. 
Unitatea administrativ-teritorială 

Sume propuse 

2021 

0 A 1 

1 Comuna Bucium 350,00 

2 Comuna Mogos 150,00 

 

Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare în conformitate cu 

prevederile legale a sumelor repartizate. 

Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete 

prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 140/16  iunie 2021. 

 

DIRECTOR EXECUTIV  

Marian Florin AITAI 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREȘEDINTE 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, 

a bugetului creditelor interne şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2021  

 

 Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinarăˮ în luna iunie 2021; 

 Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind rectificarea 

bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local al Judetului Alba, a bugetului creditelor 

interne si a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  

proprii, pe anul 2021. 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 105/12 aprilie 

2021 privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului 

Alba,bugetului creditelor interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor 

instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 

2021, precum şi ale Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 299/25 mai 2021  

cu privire la modificarea repartizării pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor bugetare precum 

şi efectuarea unor virări de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar  pentru bugetul 

local al Judeţului Alba şi  bugetele instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri proprii pe anul 2021; 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 173 alin. 1 lit. b şi art. 173 alin. 3 lit. a  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 - Legii nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021; 

 - O.U.G. nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal bugetare şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 - O.U.G. nr. 8/2021 privind unele măsuri fiscal bugetare şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative; 

 - H.G. nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în 

plată; 

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

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

adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE 

 

Art. I. Se aprobă rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local al 

Judetului Alba, a bugetului creditelor interne şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2021 și în consecință Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 105/12 aprilie 2021 privind aprobarea bugetului general al 

Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, bugetului creditelor interne, bugetului 

fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2021, cu modificările și completările ulterioare 

se rectifică, după cum urmează: 

1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 „Art. 1. Bugetul general al Judeţului Alba, rectificat, pe anul 2021, se stabileşte în sumă 

de 655.128,75  mii lei,  în structura prevăzută în anexa nr. 1 - parte integrantă a prezentei 

hotărâri”. 

2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 2. (1) Se aprobă bugetul local al Judeţului Alba,rectificat, pe anul 2021, în sumă de 

352.932,81 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 



                (2)  Bugetul local al Judeţului Alba - secţiunea de funcţionare pe anul 2021, se 

stabileşte în sumă de 189.700,81 mii lei. 

                (3)  Bugetul local al Judeţului Alba - secţiunea de dezvoltare pe anul 2021, se 

stabileşte în sumă de 163.232,00 mii lei”. 

3. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 3. Se aprobă bugetul creditelor interne, rectificat, pe anul 2021 în sumă de 

14.797,48  mii lei, conform anexei nr. 3 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

4. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 5. (1) Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri  proprii rectificat pe anul 2021,  în sumă de 330.469,40 mii lei, în structura 

prevăzută în anexa nr. 5 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                 (2) Bugetul instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri  proprii pe anul 2021 - secţiunea de funcţionare, se stabileşte în sumă de 285.798,65 mii 

lei. 

                 (3) Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri  proprii pe anul 2021 - secţiunea de dezvoltare, se stabileşte în sumă de 44.670,75 mii 

lei”. 

5. Alineatul 1  al articolului 6 se modifică și va avea următorul cuprins: 

  „Art. 6. (1) Cheltuielile, rectificate pentru „Autorităţi executive”  pe anul 2021, se 

stabilesc în sumă de 38.189,92  mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 6 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. Creditele de angajament sunt în sumă de 3.128,00 mii lei”. 

6. Alineatele 1 şi 2  ale articolului 7 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

 „Art. 7. (1) Cheltuielile, rectificate, pentru „Alte servicii publice generale” pe anul 2021,  

se stabilesc în sumă de 4.138,63 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 7 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri, din care: 

             (2) Cheltuielile, rectificate, pentru Serviciul Public Județean „Salvamont - 

Salvaspeo” Alba, pe anul 2021, se stabilesc în sumă de 2.285,69 mii lei, în structura prevăzută în 

anexa nr. 7a - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

7. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 „Art. 8. Cheltuielile, rectificate, pentru Centrul Militar Judeţean Alba pe anul 2021, se 

stabilesc în sumă de 551,55 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 8 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. Creditele de angajament sunt în sumă de 179,00 mii lei”. 

8. Alineatul 1 al articolului 10 se modifică, iar la alineatul 2 se modifică anexa nr. 10 

„a”, 10 „c” şi vor avea următorul cuprins: 

„Art. 10. (1) Cheltuielile, rectificate, pentru activitatea „Învăţământ”, pe anul 2021, se 

stabilesc în sumă de 8.306,05 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 10 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

            (2)   
          Centrului Școlar de Educație Incluzivă Alba, rectificate, suma de 1.648,45 

mii lei, conform anexei nr. 10„a” - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

             Învățământ special integrat în învățământul de masă, rectificate  precum şi 

finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează învățământul 

special,  suma de  1.091,00 mii lei, conform anexei nr. 10„c” - parte integrantă a prezentei 

hotărâri”. 

9. Alineatul 1  al articolului 11 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 11. Cheltuielile, rectificate, pentru activitatea „Sănătate”, pe anul 2021, se stabilesc 

în sumă de 24.819,05 mii lei,  astfel: 

a) Spitalul Judeţean de Urgență Alba Iulia                             22.303,28 mii lei 

b) Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud                                      2.053,00 mii lei 

c) Proiect „Extindere și dotare Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului 

Județean de Urgență Alba Iulia”                                                         462,77 mii lei 

Creditul de angajament pentru Proiect Extindere si dotare Unitate de primiri 

Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia este in suma de 7.531,21 mii lei”.  

10. Alineatul 1  al articolului 16 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 16. (1) Sprijinul financiar pentru „Alte acţiuni în domeniul culturii, recreerii şi 

religiei”, rectificat pe anul 2021, se stabilește în sumă de 3.933,74 mii lei, în structura prevăzută 

în anexa nr. 13 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

 11. Alineatul 1  al articolului 17 se modifică și va avea următorul cuprins: 



„Art. 17. (1) Cheltuielile, rectificate, pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia  Copilului Alba, pe anul 2021, se stabilesc în sumă de 81.248,70 mii lei, în structura 

prevăzută în anexele nr. 14„aˮ și nr. 14„bˮ - părți integrante ale prezentei hotărâri”. 

12. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 18. Cheltuielile, rectificate, pentru activitatea „Servicii şi dezvoltare publică şi 

locuinţe”, pe anul 2021, se stabilesc în sumă de 2.392,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa 

nr. 15 - parte integrantă a prezentei hotărâri. Creditele de angajament sunt în sumă de 1.278,00 

mii lei”. 

13. Alineatul 1  al articolului 19 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 19. (1) Cheltuielile, rectificate,  pentru activitatea „Protecţia mediului”, pe anul 

2021, se stabilesc în sumă de 2.074,17 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 16 - parte 

integrantă a prezentei hotărâri. Creditele de angajament sunt in suma de 292,00 mii lei”. 

14. Alineatul 1  al articolului 20 se modifică și va avea următorul cuprins:  

 „Art. 20. (1) Cheltuielile, rectificate, pentru activitatea „Transporturi”, pe anul 2021, se 

stabilesc în sumă de 133.311,47  mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 17 - parte integrantă 

a prezentei hotărâri. Creditele de angajament pe anul 2021 se stabilesc în sumă de 89.033,59 mii 

lei”. 

15. Alineatul 1  al articolului 27 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 27. (1) Se aprobă bugetul  de venituri și cheltuieli, rectificat, pe anul 2021, pentru 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, în sumă de 290.316,06 mii lei,  în structura prevăzută în 

anexa nr. 24 - parte integrantă a prezentei hotărâri. Creditele de angajament sunt in suma de 

24.225,75 mii lei”. 

16. Alineatul 1  al articolului 28 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 28. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, rectificat, pe anul 2021, pentru 

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, în sumă de 18.652,28 mii lei, în structura prevăzută în anexa 

nr. 25 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

17. Alineatele 1 si 3  ale articolului 29 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„Art. 29. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, rectificat pe anul 2021, pentru 

Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, în sumă de 9.841,85 mii lei,  în structura prevăzută în 

anexa nr. 26 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

               (3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative al Muzeului Național al 

Unirii Alba Iulia,rectificat, pe anul 2021, potrivit anexei nr. 26„a” - parte integrantă a prezentei 

hotărâri”. 

18. Alineatul 1  al articolului 30 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 30. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, rectificat,  pe anul 2021, pentru 

Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia, în sumă de 2.589,90 mii lei, în structura prevăzută în 

anexa nr. 27 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

19. Articolul 33 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 33. Se aprobă Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de 

finanțare și a creditelor de angajament, pe anul 2021, în structura prevăzută în anexa nr. 30 - 

parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

Art. II. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și a ordonatorilor terțiari 

de credite, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. III. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se 

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

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

Administrației Județene a Finanţelor Publice Alba, Trezoreriei Municipiului Alba Iulia; 

Ordonatorilor terţiari de credite în extras; direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba. 

                                                  Avizat pentru legalitate 

                   PREŞEDINTE,                                     SECRETAR GENERAL, 

                          Ion DUMITREL                   Vasile BUMBU                   
 

 

 

Înregistrat cu nr. 141 

Alba Iulia, 16 iunie 2021 



Prezentul proiect de hotărâre: 

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

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

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

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

Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba  

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

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

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

următoarele comisii de specialitate:  

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

prognoze şi strategii  

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

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

județului 

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

apărarea ordinii publice 

Comisia de specialitate nr. 4 - Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG - 

uri și sport 

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

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

Comisia de specialitate nr. 6 - Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor 

şi situaţii de urgenţă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA          

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 

Nr.  13347/16 iunie 2021 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a 

bugetului local al Judeţului Alba, a bugetului creditelor interne şi a bugetelor instituţiilor 

publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2021 

 

 

 

Expunere de motive 
Autorităţile deliberative pe parcursul exerciţiului bugetar, pot aproba rectificarea 

bugetelor locale si a celorlalte bugete urmare a unor modificari legislative precum şi a unor 

propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite. 

La prezenta propunere de rectificare au fost avute în vedere: 

 adresa nr.166658/28.05.2021 a Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin 

care ne comunica bugetul aprobat pentru activitatea de neutralizare a subproduselor 

de origine animala care nu sunt destinate consumului uman; 

 adresa Ministerului Finanţelor nr.463241/2021 cu privire la evidentierea in 

clasificatia indicatorilor privind finantele publice a sumelor necesare aplicarii 

prevederilor art.24
3
alin (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.175/2020 

pentru completarea unor acte normative cu incidenta in protectia animalelor, precum 

si pentru stabilirea unor masuri organizatorice; 

 analiza execuţiei bugetare  sens în care se vor suplimenta veniturile proprii ale 

bugetului local şi se vor rearanja unele prevederi bugetare la partea de venituri, în 

sensul majorării acestora, unde sumele încasate depăşesc pe cele prognozate 

concomitent cu  diminuarea acestora la alte categorii de venituri.  

 prevederile Proiectului de hotărâre pentru modificarea şi completarea art.2 alin(1) al 

Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.102/2021 privind stabilirea cuantumului şi a 

numărului burselor şcolare care se acordă în anul şcolar 2020-2021 pentru elevii care 

frecventează învăţământul special şi special integrat din judeţul Alba; 

 prevederile Proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea articolului 1 al 

Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 103/12 aprilie 2021  privind utilizarea 

excedentului bugetului local al Judetului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2021; 

 prevederile Proiectului de hotărâre pentru modificarea şi completarea art.2 al 

Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 104/12 aprilie 2021, pentru aprobarea 

repartizării pe unităţi administrativ – teritoriale din Județul Alba a sumei 

corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de 

stat în anul 2021, precum și repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile judeţene și comunale pentru 

anul 2021 

 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, cele menţionate mai sus, notele de fundamentare ale 

compartimentelor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Alba  şi ale ordonatorilor 

terţiari de credite,  se impune rectificarea bugetului pentru activitatea proprie, Serviciul Public 

Judeţean Salvamont Salvaspeo Alba, Centrul Militar Judeţean Alba, activitatea „Învăţământ”, 

„Alte acţiuni în domeniul culturii, recreerii şi religiei”,  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba, activitatea „Servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe”, activitatea 

Protecţia Mediului, activitatea Transporturi, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Spitalul de 

Pneumoftiziologie Aiud, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, Teatrul de Păpuşi “Prichindel 

Alba Iulia”, şi implicit rectificarea  bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al 



Judeţului Alba,  bugetul creditelor interne şi bugetele instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2021. 

 

Descrierea situației actuale 

 Bugetul general al Judeţului Alba, bugetul local al Judeţului Alba, bugetul creditelor 

interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile şi bugetele instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2021 s-a aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 105 din 12 aprilie 2021.  

Prin Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 257/14.04.2021 s-a aprobat 

repartizarea pe trimestre a veniturilor si cheltuielilor bugetare ale bugetului general al Judeţului 

Alba, a bugetului local al Judeţului Alba, a bugetului creditelor interne şi a bugetelor instituţiilor 

publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2021. 

Modificarea repartizării pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor bugetare precum şi 

efectuarea unor virări de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar  pentru bugetul local 

al Judeţului Alba şi  bugetele instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii pe anul 2021 a fost realizata prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Alba nr. 299/25 mai 2021 . 

 

  Baza legală 

- art. 173 alin 1 lit. b şi art. 173 alin. 3 lit. a  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 

 - Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 - Legea nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021; 

 

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

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

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

condiţiile legii, a fost iniţiat  proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 141 din 16 iunie 2021. 

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

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

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

nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

 

 PREŞEDINTE, 

ION DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA             APROB 

JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 

SECRETAR GENERAL 

Nr.  13349/16 iunie 2021 

 

 

 

 

Către 

DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE   

Domnului director executiv Marian Florin AITAI 

 

 

  

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

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese 

în vederea analizării şi redactării raportului de specialitate,  

 

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local 

al Judeţului Alba, a bugetului creditelor interne  şi a bugetelor instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2021 

 

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

până în data de 17 iunie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi  a a şedinţei „ordinară” 

estimată a avea loc în data de 24  iunie  2021. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 141/16 iunie 2021 şi are ataşat referatul de 

aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului general al Judeţului 

Alba, a bugetului local al Judetului Alba, a bugetului creditelor interne şi a bugetelor instituţiilor 

publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2021. 

  Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

SECRETAR GENERAL 

Vasile Bumbu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Direcţia Dezvoltare Bugete 

Nr. 13350/16 iunie 2021 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului 

localal Judeţului Alba, bugetul creditelor interne şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2021 

 

În conformitate cu  dispoziţiile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, lege ce stabileşte principiile şi procedurile privind 

formarea, administrarea şi utilizarea fondurilor publice locale, ale Legii nr.15/2021 privind 

bugetul de stat pe anul 2021 precum şi urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorului 

principal de credite, pe parcursul exerciţiului bugetar se pot efectua rectificări ale bugetelor 

componente ale bugetului general. 

Bugetul local al Judeţului Alba  se rectifică la partea de venituri având în vedere 

urmatoarele: 

 Alocarea de la bugetul de stat pentru Judeţul Alba a sumei de 4,00 mii lei, conform adresei 

nr.166658/28.05.2021 a Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, pentru activitatea de 

neutaralizare a subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman pe 

anul 2021 si cuprinderea acesteia la cod indicator 42.02.73 „Subventii pentru realizarea 

activitatii de colectare, transport, depozitare si neutralizare a deseurilor de origine animala” 

 analiza execuţiei bugetare sens în care se vor se va cuprinde în buget la indicatorul 30.02.08 

„Venituri din dividende de la alţi plătitori” suma de 827,92 mii lei reprezentând dividende 

cuvenite Judeţului Alba, se vor suplimenta veniturile proprii la indicatorul 16.02.03 „Taxe si 

tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare” cu suma de 100,00 mii lei si la 

indicatorul 35.02.01 „Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor 

legale” cu suma de 50,00 mii lei, precum si rearanjarea prevederilor bugetare la unele 

categorii de venituri, în sensul majorării acestora, unde sumele încasate depăşesc pe cele 

prognozate concomitent cu  diminuarea acestora la alte categorii de venituri; 

 prevederile Proiectului de hotărâre pentru modificarea şi completarea art.2 al Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba nr. 104/12 aprilie 2021, pentru aprobarea repartizării pe unităţi 

administrativ – teritoriale din Județul Alba a sumei corespunzătoare cotei de 6% din 

impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2021, precum și repartizarea 

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind 

drumurile judeţene și comunale pentru anul 2021,conform caruia au fost diminuate sumele 

defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile 

judetene aferente bugetului local cu suma de 500,00 mii lei. 

 

La partea de cheltuieli bugetul local al Judeţului Alba se rectifica având în vedere 

următoarele: 

 cuprinderea în buget la cap.74.02 „Protecţia Mediului”, subcapitolul 74.02.50 „Alte servicii 

în domeniul protecţiei mediului” a sumelor necesare aplicarii prevederilor art.24
3
 alin (1) din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.175/2020 pentru completarea unor acte normative cu 

incidenţă în protecţia animalelor, precum si pentru stabilirea unor masuri organizatorice, 

urmare adresei Ministerului Finantelor cu privire la evidentierea in clasificatia indicatorilor 

privind finantele publice a acestor cheltuieli prin diminuarea corespunzatoare de la cap 54.02  

”Alte servicii publice generale” unde au fost cuprinse iniţial în buget aceste sume; 

 prevederile Proiectului de hotărâre pentru modificarea şi completarea art.2 alin(1) al 

Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.102/2021 privind stabilirea cuantumului şi a 

numărului burselor şcolare care se acordă în anul şcolar 2020-2021 pentru elevii care 

frecventează învăţământul special şi special integrat din judeţul Alba; 

 prevederile Proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea articolului 1 a 

Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 103/12 aprilie 2021  privind utilizarea excedentului 

bugetului local al Judetului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2021 



 fundamentarile ordonatorilor tertiari de credite  respectiv nota de fundamentare nr. 

377/07.06.2021 a Serviciului Public Judeţean Salvamont – Salvaspeo Alba, nota de 

fundamentare nr.A1116/09.06.2021 a Centrului Militar Judeţean Alba, nota de fundamentare 

nr.833/15.06.2021 a Centrului Școlar de Educație Incluzivă Alba, nota de fundamentare 

nr.23383/15.06.2021 a Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba şi 

ale compartimentelor de specialitate pentru activitatea proprie respectiv nota de 

fundamentare nr.12674/08.06.2021 a Serviciului Administrativ, nota de fundamentare nr. 

13156/15.06.2021 a Serviciului programe, lucrari, intretinere drumuri, nota de fundamentare 

nr.13131/16.06.2021 pentru proiectul „Consolidare corp drum DJ107K: Galda de Jos – 

Mesentea-Benic – Intregalde, jud.Alba”,  notele de fundamentare nr.12779/09.06.2021 si 

nr.13226/15.06.2021 a Serviciului Investitii, dezvoltare, promovare patrimonială şi 

managementul unităţilor de cultura, nota de fundamentare nr.13155/15.06.2021 a 

Compartimentului urmărire, încasare, venituri şi executare silită,  

şi reevaluarea necesarului pe trimestre a cheltuielilor bugetare necesare pentru buna 

funcţionare a activităţii acestea determinând rearanjarea unor prevederi bugetare în cadrul 

aceluiaşi capitol, sens în care propunerea de rectificare este realizată la cap. 51.02 „Autorităţi 

executive”, 54.02 „Alte servicii publice generale”, 65.02 „Invăţământ”, 67.02 „Alte acţiuni în 

domeniul culturii, recreerii şi religiei”, 68.02 „Asistenţă socială”, 70.02 „Servicii şi 

dezvoltare publică şi locuinţe”,  74.02 „Protecţia Mediului”,   84.02 „Transporturi”. 

 

 Urmare a analizei stadiului fizic şi valoric a Proiectelor finanţate din fonduri externe 

nerambursabile a căror contribuţie proprie se asigura din creditul intern contractat de UAT 

Judeţul Alba se impune redistribuirea  prevederilor bugetare în cadrul aceluiaşi proiect şi 

aceluiaşi capitol bugetar,  aferente bugetului creditelor interne pe anul 2021. 

 

Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  

proprii pe anul 2021 se rectifică atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli cu suma de                              

1.960,10 mii lei ca urmare a notelor de fundamentare nr.2872//2021 a Muzeului Naţional al 

Unirii Alba Iulia şi nr.11801/14.06.2021 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. 

Rectificarea la partea de venituri vizează: 

 diminuarea/suplimentarea subventiilor din bugetul local pentru finantarea 

cheltuielilor curente si de capital  (Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia) 

 suplimentarea veniturilor din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale 

de sănătate (Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia) 

 suplimentarea veniturilor din contractele încheiate cu direcţiile de sănătate publică 

din sume alocate de la bugetul de stat (Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia) 

 suplimentarea veniturilor proprii(Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia) 

De asemenea urmare a analizei executiei bugetare la unele categorii de venituri se propun 

rearanjarea prevederilor in sensul suplimentarii veniturilor concomitent cu diminuarea in aceeasi 

suma la alte categorii. 

La partea de cheltuieli bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri  proprii pe anul 2021 se rectifică pentru bugetul Muzeului Naţional al Unirii 

Alba Iulia si bugetul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia cu  influenţele de  la partea de 

venituri, iar pentru bugetul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud conform notei de fundamentare 

nr.1786/09.06.2021 şi a Teatrului de Păpuşi Prichindel Alba Iulia, conform notei de 

fundamentare nr. 541/10.06.2021,  rearanjarea  unor prevederi bugetare.  

De asemenea, se propune rectificarea programului de investiții pe anul 2021 pentru 

cap.51.02 „Autoritati executive” (credit de angajament), cap. 54.02 „Alte servicii publice 

generale”, 66.02 „Sănătate”(credit de angajament), 67.02 „Cultura, recreere şi religiei”, 70.02 

„Servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe”,  84.02 „Transporturi, 84.07 „Transporturi”(credit) şi 

cap. 66.10 „Sănătate” . 

Totodată, se propune rectificarea programului de activităţi pe anul 2021 pentru Muzeul 

Naţional al Unirii Alba Iulia. 

 Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia dezvoltare şi bugete 

prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 141  din 16iunie 2021. 

 

Director executiv, 

Marian Florin Aitai 



















































































































































































































































































































































































































ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcţii  

şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale  

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 

 

 

 

      Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinarăˮ în luna iunie 2021; 

 Luând în dezbatere: 

 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării 

Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

- solicitarea nr. 23603 din 16 iunie 2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 13294 din 

16 iunie 2021; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 173 alin. 1 lit. a, art. 173 alin. 2 lit. c şi art. 173 alin. 5 lit. b din O.U.G. nr. 

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

- art. 113 alin. 5 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- H.G. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a 

regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

            - Regulamentului - cadru de organizare și funcționare al Direcției generale de asistență 

socială și protecția copilului, aprobat prin H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-

cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii 

orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare; 

  - Ordinului nr. 25 din 3 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind 

aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate 

copiilor din sistemul de protecţie specială; 

 - Ordinului nr. 26 din 3 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind 

aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate 

copiilor din sistemul de protecţie specială; 

 - Ordinului nr. 27/2019 din 3 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale 

privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate 

copiilor 

 - Ordinului nr. 29 din 3 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale pentru 

aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate 

persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a 

copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor 

acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale; 

 - Ordinul nr. 81 din 16 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind 

aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre 

maternale; 

 - Ordinul nr. 82 din 16 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind 

aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale 

destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 

 - Ordinul nr. 1218/2019 din 9 august 2019 pentru aprobarea Standardelor specifice 

minime obligatorii de calitate privind aplicarea metodei managementului de caz în protecţia 

persoanelor adulte cu dizabilităţi 

  În temeiul art. 182, art. 196 alin. 1 lit. a şi art. 243 alin.1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 



HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, astfel: 

1. Desfiinţarea unor structuri din cadrul  Serviciilor publice de asistență socială: 

 Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi Baia 

de Arieş se desfiinţează cu posturile aferente, respectiv: 

- desfiinţare 1 post ocupat de şef centru 

- desfiinţare 1 post (0,5 normă) vacant de medic primar medicină internă 

- desfiinţare 1 post (0,5 normă) vacant de medic primar medicină de familie 

- desfiinţare 1 post vacant de kinetoterapeut debutant 

- desfiinţare 1 post vacant de terapeut ocupaţional 

- desfiinţare 1 post vacant de terapeut ocupaţional debutant 

- desfiinţare 1 post ocupat de asistent social principal 

- desfiinţare 1 post vacant de psiholog practicant 

- desfiinţare 1 post vacant de masor debutant 

- desfiinţare 5 posturi ocupate de asistent medical principal 

- desfiinţare 2 posturi ocupate de asistent medical 

- desfiinţare 20 posturi ocupate de infirmier 

- desfiinţare 3 posturi ocupate de muncitor calificat I (bucătar) 

- desființare 1 post vacant de muncitor calificat I (bucătar) 

- desființare 1 post ocupat de muncitor calificat IV (bucătar) 

- desființare 1 post vacant de muncitor calificat I (întreţinere) 

- desfiinţare 3 posturi ocupate de muncitor calificat I (fochist) 

- desființare 1 post vacant de muncitor calificat I (fochist) 

- desființare 1 post ocupat de muncitor calificat IV (fochist) 

- desființare 1 post ocupat de referent IA 

- desființare 1 post ocupat de magaziner 

- desființare 2 posturi ocupate de îngrijitor 

 Locuința maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 10 

Cricău se desfiinţează cu posturile aferente, respectiv: 

- desfiinţare 1 post ocupat de asistent social specialist 

- desființare 5 posturi ocupate de infirmier 

2. Desfiinţarea unor posturi vacante: 

 La Centrul de plasament Blaj 

- desfiinţare 1 post (0,5 normă) vacant de psiholog specialist 

- desfiinţare 2 posturi vacante de educator principal 

- desființare 2 posturi vacante de educator 

- desființare 1 post vacant de muncitor calificat I (bucătar) 

- desființare 1 post vacant de muncitor calificat I (întreţinere) 

 La Centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi „Arnsberg” Alba Iulia 

- desființare 1 post vacant de îngrijitor 

 La Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi 

Abrud 

- desfiinţare 1 post vacant de masor principal 

- desființare 1 post vacant de muncitor calificat I (bucătar)  

 La Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihică pentru persoane 

adulte cu dizabilităţi Galda de Jos 

- desființare 2 posturi vacante de infirmier 

- desfiinţare 1 post vacant de asistent medical principal 

3. Înfiinţarea unor posturi în cadrul Serviciilor publice de asistență socială: 

 La Casa de tip familial în comunitate Blaj 

- înfiinţare 1 post de asistent medical principal 

 La Casa de tip familial nr. 4 Blaj 

- înfiinţare 1 post de îngrijitor 

 La Centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi „Arnsberg” Alba Iulia 

-  înfiinţare 1 post de logoped 



 La Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi 

Abrud 

- înfiinţare 1 post de muncitor calificat I (mecanic) 

- înfiinţare 1 post de muncitor calificat I (dulgher) 

Art. 2. Organigrama Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

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 Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Alba, cu modificările prevăzute la art. 1 va avea structura prevăzută în anexa nr. 2 - parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 4. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba, se modifică după cum urmează: 

1. Art. 23 lit. b pct. 12, 17, 27, 28 şi 30 se abrogă. 

2. Anexele nr. 14 şi nr. 32 se abrogă. 

3. Anexele nr. 1, nr. 4, nr. 19, nr. 20, nr. 21, nr. 23 şi nr. 31 se modifică și se înlocuiesc în 

mod corespunzător cu anexele  la prezenta hotărâre. 

Art. 5. Anexa nr. 3 a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 90 din 30 aprilie 2020, cu 

modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător conform prevederilor art. 4. 

Art. 6. Încetarea raporturilor de muncă ale personalului, ca urmare a desfiinţării unor 

structuri din cadrul serviciilor publice de asistență socială, potrivit art. 1 din prezenta hotărâre, se 

va face cu respectarea procedurilor legale aplicabile personalului contractual, în termen de 

maximum 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  

Art. 7. Anexele nr. 1 şi nr. 2 ale Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 65 din 25 

martie 2021 îşi încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art. 8. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Biroului resurse umane 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi al directorului general al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 9. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică 

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

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

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, Direcţiei juridică şi 

administraţie publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Compartimentului unități de asistență 

medicală, socială, învățământ special şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                                                   Avizat pentru legalitate 

     PREŞEDINTE,                           SECRETAR GENERAL, 

                              Ion DUMITREL                                     Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 142 

Alba Iulia,  17 iunie 2021 



Prezentul proiect de hotărâre: 

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

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

modificările și completările ulterioare; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

următoarele comisii de specialitate: 

Comisia nr. 3 - Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii 

publice 

Comisia nr. 6 - Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de 

urgenţă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TOTAL POSTURI: 776.5

FUNCTII PUBLICE : 153

FUNCTII PUBLICE DE CONDUCERE: 19

FUNCTII PUBLICE DE EXECUTIE: 134

PERSONAL CONTRACTUAL: 623.5

 - DE CONDUCERE: 10

 - DE EXECUTIE: 613.5
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Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a  

Consiliului Judeţean Alba nr.  142  din  17  iunie 2021 

 

 

STAT DE FUNCŢII 

AL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

ȘI PROTECȚIA COPILULUI ALBA 

     

     

Nr. 

Crt. 
Denumirea funcţiei 

Clasa/      

Studii 
Gradul 

Număr de 

posturi 

A. APARATUL DIRECȚIEI 

1 director general  I   1 

2 director general adjunct I   4 

Compartimentul audit 

3 auditor I superior 2 

Biroul adopţii şi postadopţii 

4 șef birou  I   1 

5 consilier I superior 3 

6 consilier I principal 2 

Serviciul juridic şi contencios 

7 șef serviciu  I   1 

8 consilier juridic I superior 4 

9 consilier juridic I asistent 1 

Compartimentul Secretariatul Comisiei pentru protecția copilului 

10 consilier juridic I superior 2 

Serviciul resurse umane şi gestiunea funcţiei publice 

11 șef serviciu  I   1 

12 consilier I superior 6 

13 consilier I principal 1 

Biroul sănătatea, securitatea muncii și PSI 

14 șef birou  S   1 

15 psiholog practicant S   1 

16 inspector de specialitate IA S   2 

17 inspector de specialitate I S   2 

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

18 șef serviciu  I   1 

19 consilier I superior 5 



Compartimentul coordonarea autorităților publice locale 

20 consilier I asistent 1 

Compartimentul relaţii publice 

21 consilier I superior 1 

Serviciul evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap 

22 șef serviciu  I   1 

23 consilier I superior 4 

24 consilier I principal 3 

25 consilier I asistent 2 

26 
medic specialist (expertiza capacității de 

muncă) 
S   0.25 

27 medic specialist (medicină internă) S   0.25 

28 medic specialist (neurologie) S   0.25 

29 medic specialist (neurologie) S   0.25 

30 medic specialist (oftalmologie) S   0.25 

31 medic specialist (psihiatrie) S   0.25 

32 psiholog practicant S   0.5 

Compartimentul Secretariatul Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap 

33 consilier I asistent 2 

34 medic specialist - Preşedinte Comisie S   1 

Serviciul 

management de caz pentru persoane adultecu dizabilități și monitorizare servicii sociale 

35 șef serviciu  I   1 

36 consilier I superior 15 

37 consilier I principal 1 

38 consilier I asistent 2 

39 consilier I debutant 1 

Serviciul evaluare complexă pentru copii 

40 șef serviciu  I   1 

41 consilier I superior 9 

42 medic primar (pediatrie) S   1 

43 medic primar (neurologie pediatrică) S   0.25 

44 medic primar (psihiatrie pediatrică) S   0.25 

Serviciul intervenție în situații de abuz, neglijare, trafic, migrație, 

repatrieri, violență domestică și prevenirea marginalizării sociale 

45 șef serviciu  I   1 

46 consilier I superior 7 

47 consilier I principal 1 



Serviciul 

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

48 șef serviciu  I   1 

49 consilier I superior 13 

50 consilier I principal 2 

51 consilier I asistent 3 

52 consilier I debutant 1 

Serviciul 

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

53 șef serviciu  I   1 

54 consilier I superior 11 

55 consilier I asistent 2 

Biroul intervenție în regim de urgența în domeniul asistenței sociale 

56 șef birou  I   1 

57 consilier I superior 1 

58 consilier I principal 2 

59 consilier I asistent 2 

Biroul evidență și plată beneficii de asistență socială 

60 șef birou  I   1 

61 consilier I superior 4 

62 consilier I principal 1 

Serviciul financiar – contabil 

63 șef serviciu  I   1 

64 consilier I superior 4 

65 referent III superior 3 

Serviciul achiziţii, patrimoniu, tehnic şi administrativ 

66 șef serviciu  I   1 

67 consilier I superior 4 

68 consilier I asistent 1 

69 consilier I debutant 1 

70 referent III superior 1 

71 referent IA M   1 

Compartimentul achiziții și contractare servicii sociale 

72 consilier achiziții publice I principal 2 

73 consilier achiziții publice I superior 1 

Serviciul întreținere și deservire 

74 șef serviciu  S   1 

75 inspector de specialitate II S   1 



76 muncitor calificat I (întreţinere) M;G   3 

77 muncitor calificat III (întreţinere) M;G   0.5 

78 îngrijitor G   3 

79 șofer I M;G   5 

B. SERVICII PUBLICE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

Compartiment persoane, familii de plasament şi asistenţi maternali profesionişti 

80 asistent maternal profesionist M;G   131 

Compartimentul asistenți personali profesioniști 

81 asistent personal profesionist M;G   26 

Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Abrud 

82 șef centru gradul II S   1 

83 medic primar S   1 

84 asistent medical principal PL   6 

85 asistent social principal S   2 

86 psiholog practicant S   1 

87 masor principal M   1 

88 infirmier G   19 

89 inspector de specialitate IA S   2 

90 magaziner M;G   1 

91 muncitor calificat I (bucătar) M;G   2 

92 muncitor calificat II (bucătar) M;G   1 

93 muncitor calificat IV (bucătar) M;G   1 

94 muncitor calificat I (fochist) M;G   3 

95 muncitor calificat IV (fochist) M;G   2 

96 muncitor calificat I (mecanic) M;G   1 

97 muncitor calificat I (dulgher) M;G   1 

98 muncitor calificat I (întreţinere) M;G   1 

99 muncitor calificat I (lenjereasă) M;G   1 

100 spălătoreasă M;G   2 

101 șofer I M;G   1 

Casa de tip familial nr. 2 Abrud 

102 psiholog practicant S   1 

103 educator principal M   4 

104 educator M   2 

Casa de tip familial nr. 3 Abrud 

105 asistent social principal S   1 



106 psiholog practicant S   1 

107 educator principal M   4 

108 educator M   1 

Casa de tip familial nr. 15 Abrud 

109 asistent social practicant S   0.5 

110 psiholog practicant S   0.5 

111 educator principal M   5 

112 educator M   1 

Casa de tip familial nr. 6 Câmpeni 

113 asistent medical principal PL   1 

114 psiholog practicant S   0.5 

115 educator principal M   3 

116 educator M   1 

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

117 asistent social principal S   1 

118 masor M   1 

119 infirmier G   5 

120 îngrijitor G  1 

121 muncitor calificat I (dulgher) M;G  1 

122 șofer I M;G   1 

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

123 asistent social principal S   1 

124 infirmier G   5 

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

125 infirmier G   7 

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

126 infirmier G   6 

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

127 asistent social principal S   1 

128 infirmier G   5 

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

129 infirmier G   8 

Centrul de zi pentru copii cu dizabilități „Arnsbergˮ 

130 șef centru gradul II S   1 

131 medic primar (medicină de recuperare) S   0.25 

132 medic primar (neurologie infantilă) S   0.25 



133 medic (pediatrie) S   1 

134 asistent medical principal PL   3 

135 asistent medical PL   1 

136 asistent social principal S   1 

137 asistent social specialist S   1 

138 psiholog practicant S   3 

139 psiholog specialist S   1 

140 psiholog specialist S   0.5 

141 psihopedagog principal S   0.5 

142 maseur principal S   1 

143 kinetoterapeut principal S   3 

144 kinetoterapeut S   2 

145 fiziokinetoterapeut specialist S   1 

146 fiziokinetoterapeut S   1 

147 terapeut ocupaţional S   2 

148 terapeut ocupaţional S   0.5 

149 logoped  S   1 

150 logoped debutant S   1 

151 masor principal M   1 

152 muncitor calificat I (spălătoreasă) M;G   1 

153 îngrijitor G   1 

154 îngrijitor G   0.5 

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

155 șef centru gradul II S   1 

156 asistent medical principal SSD;PL   2 

157 psiholog stagiar S   1 

158 educator S   1 

159 educator principal SSD   1 

160 educator principal M   1 

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

161 asistent medical principal PL   1 

162 asistent social principal S   1 

163 psiholog practicant S   1 

164 educator principal M   3 

165 educator M   2 

166 administrator I M   1 

Casa de tip familial nr. 9 Alba Iulia 



167 asistent medical principal PL   1 

168 asistent medical principal PL   0.5 

169 psiholog stagiar S   1 

170 educator principal M   6 

171 educator M   1 

Locuinţă protejată pentru persoanele victime ale violenţei domestice 

172 asistent social principal S   1 

Casa de tip familial „Speranţa Copiilorˮ Cugir 

173 șef centru gradul II S   1 

174 asistent social principal S   1 

175 psihopedagog S   1 

176 educator principal M   4 

177 educator M   3 

178 educatoare M   1 

Centrul de plasament Blaj 

179 șef centru gradul II S   1 

180 asistent medical principal PL   2 

181 asistent social principal S   1 

182 psiholog practicant S   1 

183 educator principal M   4 

184 educator  M   1 

185 inspector de specialitate I S   1 

186 muncitor calificat I (bucătar) M;G  1 

187 muncitor calificat I (întreţinere) M;G   1 

188 șofer I M;G   1 

Casa de tip familial în comunitate Blaj 

189 asistent medical principal PL   1 

190 educator principal M   4 

191 educator M   2 

Centrul de plasament de tip familial Mănărade 

192 educator principal M   1 

193 educator M   5 

Casa de tip familial nr. 4 Blaj 

194 asistent medical PL   1 

195 psiholog practicant S   0.5 

196 educator principal M   4 

197 educator M   2 



198 îngrijitor G   2 

Casa de tip familial pentru copii cu dizabilităţi Sâncrai 

199 șef centru gradul II S   1 

200 asistent medical principal PL   2 

201 psihopedagog principal S   1 

202 educator principal M   7 

203 educator M   1 

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

204 asistent medical principal S   1 

205 psihopedagog principal S   1 

206 educator principal M   5 

207 educator M   1 

208 educator debutant M   2 

209 referent IA M   1 

210 magaziner M;G   1 

Casa de tip familial nr. 5 Aiud 

211 asistent medical PL   1 

212 asistent medical debutant PL   1 

213 educator debutant M   5 

Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică 

pentru persoane adulte cu dizabilități Galda de Jos 

214 șef centru gradul II S   1 

215 medic primar S   1 

216 medic specialist (psihiatrie) S   1 

217 asistent medical principal PL   18 

218 asistent medical PL   1 

219 asistent social principal S   4 

220 psiholog practicant S   2 

221 terapeut ocupaţional S   3 

222 masor principal M   2 

223 infirmier G   66 

224 farmacist S   1 

225 inspector de specialitate IA S   3 

226 inspector de specialitate IA S   0.5 

227 inspector de specialitate II S   1 

228 inspector IA SSD   1 

229 magaziner M;G   1 



230 muncitor calificat I (bucătar) M;G   5 

231 muncitor calificat IV (bucătar) M;G   2 

232 muncitor calificat I (fochist) M;G   6 

233 muncitor calificat I (electrician) M;G   2 

234 muncitor calificat I (instalator) M;G   1 

235 muncitor calificat I (lenjereasă) M;G   1 

236 muncitor calificat I (frizer) M;G   2 

237 spălătoreasă M;G   4 

238 șofer I M;G   1 

Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Gârbova 

239 șef centru gradul II S   1 

240 medic primar S   1 

241 asistent medical principal PL   3 

242 asistent medical PL   3 

243 asistent social principal S   1 

244 psiholog practicant S   1 

245 masor M   1 

246 infirmier G   20 

247 inspector de specialitate IA S   2 

248 magaziner M;G   1 

249 muncitor calificat I (bucătar) M;G   1 

250 muncitor calificat III (bucătar) M;G   1 

251 muncitor calificat IV (bucătar) M;G   2 

252 muncitor calificat I (întreţinere) M;G   3 

253 muncitor calificat IV (întreţinere) M;G   1 

254 muncitor calificat I (lenjereasă) M;G   1 

255 șofer I M;G   1 

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

256 infirmier G   6 

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

257 infirmier G   7 

TOTAL GENERAL 776,5 

 

                                                   Avizat pentru legalitate 

          PREŞEDINTE,                               SECRETAR GENERAL 

                                Ion DUMITREL                                    Vasile BUMBU 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr. 13386/17  iunie 2021 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei,  

a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale  

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 

 

 

I. Expunere de motive 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba prin adresa nr. 23603 

din 16 iunie 2021, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 13294 din 16 iunie 

2021, a solicitat modificarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de 

organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 

în sensul desfiinţării unor structuri din cadrul  Serviciilor publice de asistență socială ca urmare a 

externalizării unor servicii sociale, precum şi prin desfiinţarea/înfiinţarea unor posturi vacante de 

natură contractuală pentru asigurarea de servicii sociale conform standardelor. 

 

II. Descrierea situaţiei actuale 
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 65 din 25 martie 2021 s-a aprobat 

modificarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare 

ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.  

 

III. Reglementări anterioare 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 65 din 25 martie 2021 privind aprobarea 

modificarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi 

funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.  

Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 90 din 30 aprilie 2020, aprobarea modificarea 

Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, cu modificările ulterioare. 

 

IV. Baza legală 

- art. 173 alin. 1 lit. a, art. 173 alin. 2 lit. c şi art. 173 alin. 5 lit. b din O.U.G. nr. 

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

- art. 113 alin. 5 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- H.G. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a 

regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

            - Regulamentul - cadru de organizare și funcționare al Direcției generale de asistență 

socială și protecția copilului, aprobat prin H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-

cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii 

orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Ordinul nr. 25 din 3 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind 

aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate 

copiilor din sistemul de protecţie specială; 

 - Ordinul nr. 26 din 3 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind 

aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate 

copiilor din sistemul de protecţie specială; 

 - Ordinul nr. 27/2019 din 3 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale 

privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate 

copiilor 

 - Ordinul nr. 29 din 3 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale pentru 

aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate 

persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a 



copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor 

acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale; 

 - Ordinul nr. 81 din 16 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind 

aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre 

maternale; 

 - Ordinul nr. 82 din 16 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind 

aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale 

destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 

 - Ordinul nr. 1218/2019 din 9 august 2019 pentru aprobarea Standardelor specifice 

minime obligatorii de calitate privind aplicarea metodei managementului de caz în protecţia 

persoanelor adulte cu dizabilităţi 

 

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

Uniunii Europene 

 Nu este cazul 

 

 VI. Avize necesare 

Nu este cazul 

 

VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului 

Nu este cazul 

 

VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 

Încadrare în prevederile 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 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. 

142 din 17 iunie 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                                 APROB 

JUDEŢUL ALBA                                      PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN                        Ion DUMITREL 

SECRETAR  GENERAL                                                                                     

Nr. 13388/17 iunie 2021 

 

 

 

 

 

Către 

BIROUL RESURSE UMANE 

Domnului Horaţiu Zaharia SUCIU – şef birou 

 

 

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

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

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

specialitate,  

 

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcţii şi  

a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale  

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 

 

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

până în data de 17 iunie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 

estimată a avea loc în data de 24 iunie 2021. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 142/17 iunie 2021 şi are ataşate următoarele 

documente: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării  

Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

- solicitarea nr. 23603 din 16 iunie 2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 13294 din 

16 iunie 2021. 

 Cu deosebită consideraţiune, 

  

 

SECRETAR GENERAL 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Biroul resurse umane  

Nr.  13444/17 iunie 2021 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de 

funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 

 

 

Conform art. 173 alin. 1 lit. a şi art. 173 alin. 2 lit. c din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, consiliul 

județean are “atribuţii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate 

al consiliului judeţean, ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor 

autonome de interes judeţean”, respectiv “aprobă, în condiţiile legii, la propunerea preşedintelui 

consiliului judeţean, regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean, 

organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de 

specialitate al consiliului judeţean, precum şi ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale 

societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean”. 

Potrivit prevederilor art. 16 alin. 3 lit. g din Regulamentul - cadru de organizare și 

funcționare al Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, aprobat prin H.G. nr. 

797/2017, cu modificările și completările ulterioare, directorul general al direcţiei “elaborează şi 

propune spre aprobare consiliului judeţean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului 

Bucureşti statul de funcţii al Direcţiei generale, având avizul colegiului director”. 

Prin adresa nr. 23603 din 17 iunie 2021 înregistrată la registratura Consiliului Județean 

Alba cu nr. 13294 din 17 iunie 2021, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Alba a solicitat modificarea organigramei, a statului de funcții  şi a Regulamentului de 

organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 

în sensul desfiinţării unor structuri din cadrul  Serviciilor publice de asistență socială şi 

desfiinţării/înfiinţării unor posturi de natură contractuală.  

Aceste modificări duc la scăderea numărului total de posturi față de structura aprobată în 

organigrama anterioară cu 63,5 de posturi.  

Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere și în 

conformitate cu prevederile art. 113 alin. 5 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale cu 

modificările şi completările ulterioare, ce prevede faptul că ”Regulamentele-cadru de organizare 

şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi structura orientativă de personal a 

acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale, urmând ca regulamentul propriu, organigrama şi statul de funcţii să fie 

aprobate prin hotărâre a consiliului judeţean/consiliului local/Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti” propunem aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea 

modificării Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare 

al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

      

 

 ŞEF BIROU, 

                         Horaţiu Suciu 

 

 

  Întocmit, 

                                                                                                                   Bălţat Ramona   

 



ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind înregistrarea UAT - Județul Alba în „Sistemul național electronic de plată online” 

a obligațiilor de plată utilizând cardul bancar, instalarea unui terminal de plată (POS), 

precum și stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna iunie 2021. 

Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind înregistrarea 

UAT - Judeţul Alba în „Sistemul naţional electronic de plată online” a obligațiilor de plată 

utilizând cardul bancar, instalarea unui terminal de plată (POS), precum şi stabilirea modului în 

care este suportat comisionul bancar; 

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; 

- H.G. nr. 1235/2010 privind Sistemul naţional electronic de plată online, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1070/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 

1.235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului naţional electronic de plată online a taxelor 

şi impozitelor utilizând cardul bancar; 

- H.G. nr. 285/2020 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 

1.235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului naţional electronic de plată online a taxelor 

şi impozitelor utilizând cardul bancar; 

- O.U.G. nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările 

și completările ulterioare; 

- Normelor metodologice pentru implementarea Sistemului Național Electronic de plată 

online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar aprobate prin Ordinul nr. nr. 

168/14/95/19 ianuarie 2011 comun, al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, 

al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Normelor tehnice privind Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi 

impozitelor utilizând cardul bancar aprobate prin Ordinul nr. nr. 173/19 ianuarie 2011 al 

ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale. 

În temeiul art. 182 alin. 1 și 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 și completările ulterioare, 

adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

            Art. 1. Se aprobă înregistrarea UAT - Județul Alba în „Sistemul național electronic de 

Plată online” a obligațiilor de plată către bugetul județului utilizând cardul bancar, conform 

prevederilor H.G. nr. 1235/2010 privind Sistemul naţional electronic de plată online, cu 

modificările și completările ulterioare și implicit se aprobă înrolarea în sistemul „Ghișeul.ro”. 

Art. 2. Se aprobă plata din bugetul local al Județului Alba a următoarelor comisioane: 

a.) comisionul perceput de instituţia de credit acceptatoare, aferent efectuării plăţii 

electronice, se va oferta procentual, iar nivelul maximal al acestuia, indicat în documentaţia de 

atribuire, nu va depăşi 1% din valoarea tranzacţiei, dar nu va fi mai mare de 30 de lei în situaţia 

în care prin aplicarea cotei de 1% rezultă o sumă mai mare de 30 de lei; 

https://idrept.ro/00136584.htm
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b.) comisionul plătibil instituției de credit acceptatoare de plăți electronice pentru 

verificarea conformității transferului de date, cu specificațiile standard ale „Sistemului național 

electronic de Plată online” se va percepe o singură dată, la înregistrarea instituției publice în 

„Sistemul național electronic de Plată online”, și nu va depăși echivalentul în lei a 300 euro, 

calculat la cursul de schimb comunicat de BNR, valabil în ziua plății; 

c.) singurul alt tip de comision ofertat și acceptat va fi în afara celor specificate la lit. a și 

lit. b, cel aferent transferurilor efectuate de instituțiile de credit acceptatoare de plăți electronice, 

iar nivelul acestuia nu va depăși nivelul comisionului standard practicat de instituțiile de credit 

pentru decontarea ordinelor de plată de mică valoare și mare valoare în relația cu alte instituții de 

credit. 

Art. 3. Se aprobă instalarea unui terminal de plată, dispozitiv electronic care poate prelua, 

stoca și transmite informații despre plata prin card (POS), la casieria Consiliului Judeţean Alba, 

pentru colectarea obligațiilor de plată către bugetul județului. 

Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, direcţiile de 

specialitate, prin compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Alba, 

instituţiile şi serviciile publice de interes judeţean, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

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

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

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

Direcției dezvoltare și bugete, Direcției juridică și administrație publică 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. 143 

Alba Iulia, 17 iunie 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 



ROMÂNIA          

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 

Nr.  13390/17 iunie 2021 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind înregistrarea UAT - Județul Alba în  

„Sistemul național electronic de plată online” a obligațiilor de plată utilizând  

cardul bancar, instalarea unui terminal de plată (POS), precum și stabilirea  

modului în care este suportat comisionul bancar 

 

 

 Expunere de motive 

Prin H.G. nr. 285/2020 pentru  modificarea și completarea Hotărârii nr. 1235/2010 

privind aprobarea realizării Sistemului Național Electronic de plată online a taxelor și 

impozitelor utilizând cardul bancar precum şi prin normele de aplicare aprobate prin Ordinul nr. 

nr. 168/14/95/19 ianuarie 2011 comun, al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, 

al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor public se creează 

persoanelor fizice și juridice posibilitatea de  achitare on-line a obligațiilor de plată prin 

utilizarea cardului bancar. Acest „ghișeu virtual de plăți” poartă denumirea de „Sistemul național 

electronic de plată on-line a obligațiilor de plată către bugetul general consolidat” (SNEP), 

administrat de Autoritatea pentru Digitalizarea României. 

 Conform art. 1 pct. 4 din actul normativ mentionat mai sus, „în vederea plăţii de către 

contribuabilii persoane fizice, persoane fizice autorizate, persoane juridice sau alte entităţi fără 

personalitate juridică a obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat prin utilizarea 

mijloacelor electronice de plată sau altor mijloace de plată, (...), instituţiile publice care 

desfăşoară activităţi de încasare a acestor obligaţii se vor înregistra în SNEP pentru furnizarea 

informaţiilor privind cuantumul acestora şi pentru asigurarea accesului la o soluţie de plată 

electronică a respectivelor obligaţii”. 

 Utilizarea Sistemul Național Electronic de Plată online permite in principal creșterea 

încrederii cetățenilor în administrația locală, vizualizarea și plata debitelor unui contribuabil la 

nivel național, reducerea cheltuielilor operaționale, generarea de dovezi de plată, mărirea 

volumului de taxe colectate si disponibilitatea 24ore/zi, 7 zile/săptămână. 

 De asemenea, potrivit prevederilor legale în vigoare, în vederea facilitării încasării 

obligațiilor de plată la bugetul județului utilizând cardul bancar, se propune instalarea unui 

terminal de plata POS (Point Of Sale) la casieria instituției. 

 În conformitate cu prevederile legale menționate, este necesară înregistrarea Județului 

Alba în SNEP pentru a veni în sprijinul contribuabilor, în vederea optimizării procesului de 

colectare a obligațiilor de plată  către bugetul  județului utilizând mijloacele elecronice de plată. 

 

 Descrierea situației actuale 

 Consiliul Județean Alba, în data de 22 decembrie 2020, a adoptat Hotărârea nr. 300 

privind stabilirea de taxe și tarife datorate bugetului general al județului Alba, în anul 2021. 

 Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii se propune aprobarea înregistrării UAT -

Județul Alba în „Sistemul național electronic de plată online” a obligațiilor de plată către bugetul 

județului utilizând mijloacele electronice de plată utilizând cardul bancar, instalarea unui 

terminal de plată (POS) precum și stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar. 

  

 Baza legală 

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

modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1235/2010 privind Sistemul naţional electronic de plată online, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1070/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 

1.235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului naţional electronic de plată online a taxelor 

şi impozitelor utilizând cardul bancar; 

https://idrept.ro/00136584.htm


- H.G. nr. 285/2020 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 

1.235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului naţional electronic de plată online a taxelor 

şi impozitelor utilizând cardul bancar; 

- O.U.G. nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările 

și completările ulterioare; 

- Normelor metodologice pentru implementarea Sistemului Național Electronic de plată 

online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar aprobate prin Ordinul nr. nr. 

168/14/95/19 ianuarie 2011 comun, al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, 

al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Normelor tehnice privind Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi 

impozitelor utilizând cardul bancar aprobate prin Ordinul nr. nr. 173/19 ianuarie 2011 al 

ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale. 

 

 

În sensul celor precizate mai sus, 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. 143 din 17 iunie  2021. 

Față de cele prezentate mai sus, supun spre dezbatere și aprobare prezentul proiect de 

hotărâre, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba. 

 

 PREŞEDINTE, 

ION DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://idrept.ro/00136584.htm
https://idrept.ro/00137748.htm


ROMÂNIA             APROB 

JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 

SECRETAR GENERAL 

Nr.  13391/17 iunie 2021 

 

 

 

 

Către 

DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE   

Domnului director executiv Marian Florin AITAI 

 

 

  

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

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese 

în vederea analizării şi redactării raportului de specialitate,  

 

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind înregistrarea UAT - Județul Alba în „Sistemul național electronic de plată online” 

a obligațiilor de plată utilizând cardul bancar, instalarea unui terminal de plată (POS), 

precum și stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar 

 

 

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

până în data de 17 iunie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi  a a şedinţei „ordinară” 

care vaavea loc în data de 25  iunie  2021. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 143/17 iunie 2021 şi are ataşat referatul de 

aprobare a proiectului de hotărâre privind înregistrarea UAT - Judeţul Alba în „Sistemul 

naţional electronic de plată online” a obligațiilor de plată utilizând cardul bancar, instalarea unui 

terminal de plată (POS), precum şi stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar. 

  Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

SECRETAR GENERAL 

Vasile Bumbu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 

Nr. 13424/17 iunie 2021   

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind înregistrarea UAT - Județul Alba în „Sistemul național 

electronic de plată online” a obligațiilor de plată utilizând cardul bancar, instalarea unui 

terminal de plată (POS), precum și stabilirea modului în care este suportat comisionul 

bancar 

 

 

 

 Prin proiectul de hotărâre se propune aprobarea înregistrării UAT Județul Alba în 

Sistemul Național Electronic de Plată (SNEP) a obligațiilor de plată către bugetul județului 

utilizând mijloace electronice de plată, instalarea unui terminal de plată (POS) precum și 

stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar, în conformitate cu prevederile 

legislației în vigoare. 

 Prin Hotărârea Guvernului nr. 1235/2010 privind Sistemul naţional electronic de plată 

online, cu modificările și completările ulterioare, se instituie realizarea ”ghișeului virtual de 

plăți”, numit ”Sistemul Național Electronic de Plată Online cu Cardul Bancar”, denumit 

S.N.E.P., ca parte componentă a Sistemului Electronic Național (S.E.N.). 

 Hotărârea Guvernului nr. 285/2020 pentru modificarea şi completarea Hotărârii 

Guvernului nr. 1.235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului naţional electronic de plată 

online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, modifică și completează HG nr. 

1235/2010, stabilește prin art. 8 alin. 2 următoarele: ”instituţiile publice care desfăşoară 

activităţi de încasare a obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat acceptă toate 

mijloacele electronice de plată online (internet banking, mobile banking, fără a se limita la 

acestea), iar în cazul în care optează pentru plata respectivelor obligaţii utilizând cardul bancar 

este necesar să îşi selecteze furnizorul de servicii de acceptare de plăţi electronice, conform 

legislaţiei în vigoare”. 

 Totodată, prin Legea nr. 7/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 

privind calitatea în construcţii şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcţii se reglementează obligativitatea pentru 

autoritățile administrației publice de la nivelul județelor și a municipiilor reședință de județ, de a 

organiza, în cadrul structurilor de specialitate în domeniul urbanismului și a amenajării 

teritoriului, Comisia pentru Acord Unic, în vederea obținerii, contra cost, la cererea solicitantului 

a avizelor și acordurilor necesare autorizării lucrărilor de construcții prin emiterea acordului 

unic, pe baza documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de contruire/desființare, 

însoțită de documentațiile tehnice de avizare specifice, depuse în format electronic. Potrivit art. 

II și art. III din legea menționată mai sus, ”solicitantul achită la casieria primăriei/consiliului 

județean sau prin intermediul https:///www.ghiseul.ro/ghiseul public taxele pentru avizele și 

acordurile solicitate prin certificatul de urbanism în baza dispozițiilor de plată emise de către 

secretariatul C.A.U. în ziua depunerii documentelor, chitanțele atașându-se la cererea pentru 

obținerea avizelor și acordurilor prin intermediul C.A.U”. 

 Conform prevederilor legale, comisioanele percepute de furnizorii de servicii pentru 

operațiunile de tranzacționare online cu cardul bancar, aferente încasării obligațiilor de plată prin 

intermediul SNEP, nu vor depăși tarifele maximale aprobate prin ordin comun de către Ministrul 

comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, Ministrul administraţiei şi internelor şi Ministrul 

finanţelor. 

https://idrept.ro/00136584.htm
https://idrept.ro/00180755.htm
https://idrept.ro/00077704.htm


 Potrivit art. 10 alin. 2 din HG nr. 1235/2010 ”comisionul aferent plăţii electronice cu 

cardul este suportat de către: 

 a) plătitor, pentru comisioanele aferente serviciilor de plată percepute de către 

furnizorul său de servicii de plată; 

 b) beneficiarul plăţii, pentru comisioanele aferente serviciilor de plată percepute de 

către furnizorul său de servicii”. 

  

 De asemenea capitolul 2 pct. 2.2.4. lit. a din Normele metodologice privind Sistemul 

național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar aprobate prin 

Ordinul MCSI//MAI/MFP nr. 168/14/95/2011, cu modificările și completările aduse de HG nr. 

285/2020  prevede ca ”în documentaţiile de atribuire elaborate de instituţiile publice în vederea 

selectării instituţiei de credit acceptatoare de plăţi electronice se vor avea în vedere următoarele 

cerinţe minime şi obligatorii: 

 a) comisionul perceput de instituţia de credit acceptatoare, aferent efectuării plăţii 

electronice, se va oferta procentual, iar nivelul maximal al acestuia, indicat în documentaţia de 

atribuire, nu va depăşi 1% din valoarea tranzacţiei, dar nu va fi mai mare de 30 de lei în situaţia 

în care prin aplicarea cotei de 1% rezultă o sumă mai mare de 30 de lei; 

 b) comisionul plătibil instituţiei de credit acceptatoare de plăţi electronice pentru 

verificarea conformităţii transferului de date cu specificaţiile standard ale SNEP se va percepe o 

singură dată, la înregistrarea instituţiei publice în SNEP, şi nu va depăşi echivalentul în lei a 

300 euro, calculat la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil în 

ziua plăţii; 

 c) singurul alt tip de comision ofertat şi acceptat va fi, în afara celor specificate la lit. a) 

şi b), cel aferent transferurilor efectuate de instituţiile de credit acceptatoare de plăţi 

electronice, iar nivelul acestuia nu va depăşi nivelul comisionului standard practicat de 

instituţiile de credit pentru decontarea ordinelor de plată de mică şi mare valoare în relaţia cu 

alte instituţii de credit; 

 d) instituţia de credit acceptatoare de plăţi electronice selectată efectuează tranzacţiile 

din SNEP utilizând standardul de securitate 3D-SECURE; 

 e) plata comisioanelor suportate de instituţia publică beneficiară se va efectua lunar, în 

baza documentelor justificative emise de instituţia de credit acceptatoare de plăţi electronice; 

 g) instituţiile de credit selectate în urma achiziţiei au obligaţia de a fi înregistrate în 

SNEP la momentul depunerii ofertei.” 

 De asemenea, potrivit prevederilor legale în vigoare, în vederea facilitării încasării 

obligațiilor de plată la bugetul județului utilizând cardul bancar, se propune instalarea unui 

terminal de plata POS (Point Of Sale) la casieria instituției. 

 

   

* 

*              * 

 

Faţă de cele prezentate mai sus, precum și necesitatea de a veni  în sprijinul optimizării 

procesului de colectare a obligațiilor de plată către bugetul local al județului, Direcţia Dezvoltare 

şi Bugete prezintă spre analiză şi aprobare prezentului proiect de hotărâre, în conformitate cu 

actele normative în vigoare. 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Marian Florin Aitai 
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