ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
PREȘEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Statului de funcții al
Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinarăˮ în luna iulie 2021;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Statului
de funcții al Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia;
- solicitarea nr. 603 din 23 iunie 2021 a Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia,
înregistrată cu nr. 13858 din 23 iunie 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, art. 173 alin. 5 lit. d şi art. 554 din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 31 alin. 2 şi art. 31 alin. 4 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- O.G. nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi
desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 41 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor de
promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, 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, cu modificările şi completările ulterioare,
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă modificarea Statului de funcții al Teatrului de Păpuși „Prichindel”
Alba Iulia, după cum urmează:
 la Compartimentul artistic se transformă un post de actor (teatru, mânuitor păpuși–
marionete) gradul II în actor (teatru, mânuitor păpuși–marionete) gradul I ca urmare a
promovării de către titularul postului a examenului de promovare în gradul profesional imediat
superior.
Art. 2. Statul de funcţii al Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, cu modificările
prevăzute la art. 1, va avea structura prevăzută în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 3. Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 82 din 12 aprilie 2021 își
încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Biroului resurse umane
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și a Managerului Teatrului de
Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 5. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică
în Monitorul Oficial Local al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba
Iulia, administratorului public al Județului Alba, Direcţiei juridică şi administraţie publică,
Direcției dezvoltare și bugete, Serviciului investiţii, dezvoltare, promovare patrimonială şi
managementul unităţilor de cultură și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
Avizat pentru legalitate
PREŞEDINTE,
SECRETAR GENERAL,
Ion DUMITREL
Vasile BUMBU
Nr. 147
Alba Iulia, 5 iulie 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 - Comisia juridică, administrație publică locală, etică și
apărarea ordinii publice
Comisia de specialitate nr. 4 - Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG uri și sport

Anexa la Proiectul de hotărâre
a Consiliului Județean Alba nr. 147/5 iulie 2021
STAT DE FUNCȚII
AL TEATRULUI DE PĂPUȘI „PRICHINDEL” ALBA IULIA

Nr.
crt.
1

Denumirea funcției

Nivelul
studiilor
S

Număr
posturi
1
1
1
9
4
1
3
1
6
1
1
1
1

Contabil șef grad II
SERVICIUL ARTISTIC-SCENA
Șef serviciu artistic-scena grad II
S
2
COMPARTIMENTUL ARTISTIC
Actor (teatru, mânuitor păpuși–marionete) gradul IA
S
3-6
Actor (teatru, mânuitor păpuși–marionete) gradul I
S
7
S
8-10 Actor (teatru, mânuitor păpuși–marionete) gradul II
Actor treapta III
11
COMPARTIMENTUL SCENA
Regizor scena (culise) gradul IA
S
12
*)
Operator lumini gradul IA
S
13
Maestru lumini treapta I
14
Maestru sunet treapta I
15
Muncitor din activitatea specifică instituţiilor de spectacole
M;G
1
16
sau concerte treapta I
Muncitor din activitatea specifică instituţiilor de spectacole
M;G
1
17
sau concerte treapta III
COMPARTIMENT MARKETING CULTURAL
4
Secretar literar gradul IA
S
1
18
S
2
19-20 Impresar artistic gradul IA
Referent de specialitate gradul I
S
1
21
COMPARTIMENTUL PRODUCŢIE,
5
ADMINISTRATIV
Referent de specialitate gradul II
S
1
22
Artist plastic debutant
S
1
23
Muncitor din activitatea specifică instituţiilor de spectacole
M;G
1
24
sau concerte treapta I
Muncitor calificat I
M;G
1
25
Plasator sala
1
26
COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABILITATE,
2
RESURSE UMANE, JURIDIC
Referent de specialitate gradul IA
S
1
27
Consilier juridic gradul I
S
1
28
TOTAL
28
*
În cazul în care persoana, pentru care s-a primit aprobarea nominală de la Ministerul
Culturii şi Identităţii Naţionale pentru a ocupa o funcţie corespunzătoare nivelului de studii
superioare, nu mai îndeplineşte criteriile stabilite prin Ordinul ministrului culturii şi identităţii
naţionale nr. 2883/2017, Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia va solicita, în acest sens,
modificarea statului de funcţii. Funcţia de bază este maestru lumini treapta I.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 14886/5 iulie 2021

REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea modificării Statului de funcții
al Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia

I. Expunere de motive
Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, prin adresa nr. 603 din 23 iunie 2021,
înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 13858 din 23 iunie 2021, a solicitat
modificarea statului de funcţii prin transformarea unui post ca urmare a promovării în gradul
profesional imediat superior a unei persoane din cadrul teatrului.
Potrivit prevederilor art. 191 alin. 2 lit. a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, președintele consiliului județean
„întocmeşte şi supune spre aprobare consiliului judeţean regulamentul de organizare şi
funcţionare a acestuia, organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare
a aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale
societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean”.
II. Descrierea situaţiei actuale
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 82 din 12 aprilie 2021 a fost aprobat Statul
de funcţii al Teatrului de Păpuși “Prichindel” Alba Iulia.
III. Reglementări anterioare
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 82 din 12 aprilie 2021 privind aprobarea
modificării Organigramei şi a Statului de funcții ale Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. a și lit. d, art. 173 alin. 2 lit. c, art. 173 alin. 5 lit. d şi art. 554 din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 31 alin. 2 şi art. 31 alin. 4 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 41 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor de
promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările și
completările ulterioare;
- O.G. nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi
desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare;
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Nu este cazul
VI. Avize necesare
Nu este cazul
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului

Încadrare în prevederile 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, cu modificările şi completările ulterioare.
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
Nu este cazul
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre
Nu este cazul
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi
funcţionale preconizate
Nu este cazul
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia proiectele de
hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului judeţean, de
vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de
hotărâre înregistrat cu nr. 147 din 5 iulie 2021.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii
nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 14888/5 iulie 2021

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
BIROUL RESURSE UMANE
Domnului Horaţiu Zaharia SUCIU – şef birou
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Statului de funcții al
Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 14 iulie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 29 iulie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 147 din 5 iulie 2021 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Statului
de funcții al Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia;
- solicitarea nr. 603 din 23 iunie 2021 a Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia,
înregistrată cu nr. 13858 din 23 iunie 2021 la registratura Consiliului Județean Alba.
Cu deosebită consideraţiune,
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Biroul resurse umane
Nr. 14911/5 iulie 2021

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea modificării Statului de funcții
al Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia
Conform art. 173 alin. 1 lit. a şi art. 173 alin. 2 lit. c din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
Consiliul județean îndeplinește: “atribuţii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor publice de interes judeţean şi
ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean”, respectiv “aprobă, în condiţiile legii,
la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, regulamentul de organizare şi funcţionare a
consiliului judeţean, organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare
ale aparatului de specialitate al consiliului judeţean, precum şi ale instituţiilor publice de interes
judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean”.
Teatrul de Păpuși “Prichindel” Alba Iulia a solicitat, prin adresa nr. 603 din 23 iunie
2021, aprobarea modificării Statului de funcţii, în sensul transformării unui post de actor (teatru,
mânuitor păpuși–marionete) gradul II în actor (teatru, mânuitor păpuși–marionete) gradul I, ca
urmare a finalizării examenului de promovare în gradul profesional imediat superior.
Articolul 31 alin. 4 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precizează faptul că: ”În situaţia în
care nu există un post vacant, promovarea personalului plătit din fonduri publice în funcţii,
grade sau trepte profesionale se va face prin transformarea postului din statul de funcţii în care
acesta este încadrat într-unul de nivel imediat superior.”
Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător
funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, prevede la
art. 41 alin. 2 din Regulament: „Promovarea personalului contractual din sectorul bugetar în
grade sau trepte profesionale se face, de regulă, pe un post vacant, iar, în situaţia în care nu
există un asemenea post, se face prin transformarea postului din statul de funcţii în care acesta
este încadrat într-unul de nivel imediat superior.”
Potrivit art. 4 alin. 1 și 2 din O.G. nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de
spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările
şi completările ulterioare, ”Instituţiile de spectacole sau concerte se înfiinţează, se organizează
şi funcţionează în subordinea autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale,” respectiv,
”Instituţiile de spectacole sau concerte elaborează propriile regulamente de organizare şi
funcţionare, care se aprobă, potrivit legii, de autorităţile în subordinea cărora se află”.
Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul
raport de specialitate, propun aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea modificării
Statului de funcţii al Teatrului de Păpuși “Prichindel” Alba Iulia.
Şef birou,
Horaţiu Zaharia SUCIU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
PREȘEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Statului de funcții al
Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinarăˮ în luna iulie 2021;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Statului
de funcții al Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia;
- solicitarea nr. 603 din 23 iunie 2021 a Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia,
înregistrată cu nr. 13858 din 23 iunie 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, art. 173 alin. 5 lit. d şi art. 554 din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 31 alin. 2 şi art. 31 alin. 4 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- O.G. nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi
desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 41 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor de
promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, 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, cu modificările şi completările ulterioare,
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă modificarea Statului de funcții al Teatrului de Păpuși „Prichindel”
Alba Iulia, după cum urmează:
 la Compartimentul artistic se transformă un post de actor (teatru, mânuitor păpuși–
marionete) gradul II în actor (teatru, mânuitor păpuși–marionete) gradul I ca urmare a
promovării de către titularul postului a examenului de promovare în gradul profesional imediat
superior.
Art. 2. Statul de funcţii al Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, cu modificările
prevăzute la art. 1, va avea structura prevăzută în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 3. Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 82 din 12 aprilie 2021 își
încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Biroului resurse umane
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și a Managerului Teatrului de
Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 5. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică
în Monitorul Oficial Local al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba
Iulia, administratorului public al Județului Alba, Direcţiei juridică şi administraţie publică,
Direcției dezvoltare și bugete, Serviciului investiţii, dezvoltare, promovare patrimonială şi
managementul unităţilor de cultură și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
Avizat pentru legalitate
PREŞEDINTE,
SECRETAR GENERAL,
Ion DUMITREL
Vasile BUMBU
Nr. 147
Alba Iulia, 5 iulie 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 - Comisia juridică, administrație publică locală, etică și
apărarea ordinii publice
Comisia de specialitate nr. 4 - Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG uri și sport

Anexa la Proiectul de hotărâre
a Consiliului Județean Alba nr. 147/5 iulie 2021
STAT DE FUNCȚII
AL TEATRULUI DE PĂPUȘI „PRICHINDEL” ALBA IULIA

Nr.
crt.
1

Denumirea funcției

Nivelul
studiilor
S

Număr
posturi
1
1
1
9
4
1
3
1
6
1
1
1
1

Contabil șef grad II
SERVICIUL ARTISTIC-SCENA
Șef serviciu artistic-scena grad II
S
2
COMPARTIMENTUL ARTISTIC
Actor (teatru, mânuitor păpuși–marionete) gradul IA
S
3-6
Actor (teatru, mânuitor păpuși–marionete) gradul I
S
7
S
8-10 Actor (teatru, mânuitor păpuși–marionete) gradul II
Actor treapta III
11
COMPARTIMENTUL SCENA
Regizor scena (culise) gradul IA
S
12
*)
Operator lumini gradul IA
S
13
Maestru lumini treapta I
14
Maestru sunet treapta I
15
Muncitor din activitatea specifică instituţiilor de spectacole
M;G
1
16
sau concerte treapta I
Muncitor din activitatea specifică instituţiilor de spectacole
M;G
1
17
sau concerte treapta III
COMPARTIMENT MARKETING CULTURAL
4
Secretar literar gradul IA
S
1
18
S
2
19-20 Impresar artistic gradul IA
Referent de specialitate gradul I
S
1
21
COMPARTIMENTUL PRODUCŢIE,
5
ADMINISTRATIV
Referent de specialitate gradul II
S
1
22
Artist plastic debutant
S
1
23
Muncitor din activitatea specifică instituţiilor de spectacole
M;G
1
24
sau concerte treapta I
Muncitor calificat I
M;G
1
25
Plasator sala
1
26
COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABILITATE,
2
RESURSE UMANE, JURIDIC
Referent de specialitate gradul IA
S
1
27
Consilier juridic gradul I
S
1
28
TOTAL
28
*
În cazul în care persoana, pentru care s-a primit aprobarea nominală de la Ministerul
Culturii şi Identităţii Naţionale pentru a ocupa o funcţie corespunzătoare nivelului de studii
superioare, nu mai îndeplineşte criteriile stabilite prin Ordinul ministrului culturii şi identităţii
naţionale nr. 2883/2017, Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia va solicita, în acest sens,
modificarea statului de funcţii. Funcţia de bază este maestru lumini treapta I.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 14886/5 iulie 2021

REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea modificării Statului de funcții
al Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia

I. Expunere de motive
Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, prin adresa nr. 603 din 23 iunie 2021,
înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 13858 din 23 iunie 2021, a solicitat
modificarea statului de funcţii prin transformarea unui post ca urmare a promovării în gradul
profesional imediat superior a unei persoane din cadrul teatrului.
Potrivit prevederilor art. 191 alin. 2 lit. a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, președintele consiliului județean
„întocmeşte şi supune spre aprobare consiliului judeţean regulamentul de organizare şi
funcţionare a acestuia, organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare
a aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale
societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean”.
II. Descrierea situaţiei actuale
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 82 din 12 aprilie 2021 a fost aprobat Statul
de funcţii al Teatrului de Păpuși “Prichindel” Alba Iulia.
III. Reglementări anterioare
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 82 din 12 aprilie 2021 privind aprobarea
modificării Organigramei şi a Statului de funcții ale Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. a și lit. d, art. 173 alin. 2 lit. c, art. 173 alin. 5 lit. d şi art. 554 din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 31 alin. 2 şi art. 31 alin. 4 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 41 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor de
promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările și
completările ulterioare;
- O.G. nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi
desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare;
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Nu este cazul
VI. Avize necesare
Nu este cazul
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului

Încadrare în prevederile 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, cu modificările şi completările ulterioare.
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
Nu este cazul
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre
Nu este cazul
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi
funcţionale preconizate
Nu este cazul
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia proiectele de
hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului judeţean, de
vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de
hotărâre înregistrat cu nr. 147 din 5 iulie 2021.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii
nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 14888/5 iulie 2021

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
BIROUL RESURSE UMANE
Domnului Horaţiu Zaharia SUCIU – şef birou
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Statului de funcții al
Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 14 iulie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 29 iulie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 147 din 5 iulie 2021 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Statului
de funcții al Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia;
- solicitarea nr. 603 din 23 iunie 2021 a Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia,
înregistrată cu nr. 13858 din 23 iunie 2021 la registratura Consiliului Județean Alba.
Cu deosebită consideraţiune,
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Biroul resurse umane
Nr. 14911/5 iulie 2021

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea modificării Statului de funcții
al Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia
Conform art. 173 alin. 1 lit. a şi art. 173 alin. 2 lit. c din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
Consiliul județean îndeplinește: “atribuţii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor publice de interes judeţean şi
ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean”, respectiv “aprobă, în condiţiile legii,
la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, regulamentul de organizare şi funcţionare a
consiliului judeţean, organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare
ale aparatului de specialitate al consiliului judeţean, precum şi ale instituţiilor publice de interes
judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean”.
Teatrul de Păpuși “Prichindel” Alba Iulia a solicitat, prin adresa nr. 603 din 23 iunie
2021, aprobarea modificării Statului de funcţii, în sensul transformării unui post de actor (teatru,
mânuitor păpuși–marionete) gradul II în actor (teatru, mânuitor păpuși–marionete) gradul I, ca
urmare a finalizării examenului de promovare în gradul profesional imediat superior.
Articolul 31 alin. 4 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precizează faptul că: ”În situaţia în
care nu există un post vacant, promovarea personalului plătit din fonduri publice în funcţii,
grade sau trepte profesionale se va face prin transformarea postului din statul de funcţii în care
acesta este încadrat într-unul de nivel imediat superior.”
Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător
funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, prevede la
art. 41 alin. 2 din Regulament: „Promovarea personalului contractual din sectorul bugetar în
grade sau trepte profesionale se face, de regulă, pe un post vacant, iar, în situaţia în care nu
există un asemenea post, se face prin transformarea postului din statul de funcţii în care acesta
este încadrat într-unul de nivel imediat superior.”
Potrivit art. 4 alin. 1 și 2 din O.G. nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de
spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările
şi completările ulterioare, ”Instituţiile de spectacole sau concerte se înfiinţează, se organizează
şi funcţionează în subordinea autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale,” respectiv,
”Instituţiile de spectacole sau concerte elaborează propriile regulamente de organizare şi
funcţionare, care se aprobă, potrivit legii, de autorităţile în subordinea cărora se află”.
Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul
raport de specialitate, propun aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea modificării
Statului de funcţii al Teatrului de Păpuși “Prichindel” Alba Iulia.
Şef birou,
Horaţiu Zaharia SUCIU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
cu privire la înființarea Comisiei pentru Acord Unic în vederea emiterii avizelor
şi acordurilor necesare autorizării executării lucrărilor de construcţii
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna iulie 2021,
Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la
înființarea Comisiei pentru Acord Unic în vederea emiterii avizelor şi acordurilor necesare
autorizării executării lucrărilor de construcţii;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
- art. 45 alin. 11, alin. 13-17 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr.
839 din 12 octombrie 2009 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 înființarea Comisiei de Acord Unic în vederea emiterii avizelor şi
acordurilor necesare autorizării executării lucrărilor de construcţii, în structura Direcției
amenajarea teritoriului și urbanism din cadrul aparatului de specialitate a Consiliului Județean
Alba, în vederea obținerii contra cost, în condițiile legii, la cererea solicitantului, a avizelor și
acordurilor necesare autorizării executării lucrărilor de construcții prin emiterea acordului unic,
în baza documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construire/desființare, însoțită
de documentațiile tehnice de avizare, depuse în format electronic. ;
Art. 2. (1) Componența Comisiei de Acord Unic în vederea emiterii avizelor şi
acordurilor necesare autorizării executării lucrărilor de construcţii este următoarea:
 specialiști provenind din structura proprie a aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Alba, care asigură și secretariatul comisiei;
 reprezentanții delegați ai tuturor administratorilor/furnizorilor de utilități publice
urbane - avizatori;
 reprezentanți împuterniciți ai serviciilor descentralizate ale administrației publice
centrale în domeniile prevenirii și stingerii incendiilor, apărării civile și sănătății populației,
prevăzute de lege;
 reprezentanți ai altor instituții emitente de avize și acorduri relevante, după caz.
(2) Componența nominală a Comisiei de Acord Unic în vederea emiterii avizelor
şi acordurilor necesare autorizării executării lucrărilor de construcţii se stabilește prin
Dispoziție a Președintelui Consiliului Județean Alba, în baza comunicărilor transmise de
entitățile prevazute la alin. 1.
Art. 3. (1) Comisia de Acord Unic în vederea emiterii avizelor şi acordurilor necesare
autorizării executării lucrărilor de construcţii are următoarele atribuții principale:
 primește prin intermediul secretariatului comisiei, documentațiile tehnice de avizare
specifice, depuse în format electronic;
 analizează documentațiile în conformitate cu legislația specifică în vederea emiterii
avizelor / acordurilor;

 în situațiile în care emitenții de avize/acorduri consideră necesare completări sau
modificări ale documentației, Comisia de Acord Unic în vederea emiterii avizelor şi acordurilor
necesare autorizării executării lucrărilor de construcţii analizează solicitările în cauză și modul
în care acestea infuențează condițiile tehnice impuse prin alte avize/acorduri și conduc la
modificarea soluției, comunicând aceste aspecte atât solicitantului, cât și avizatorilor afectați;
 transmite secretariatului atât avizele obținute prin Comisia de Acord Unic în vederea
emiterii avizelor şi acordurilor necesare autorizării executării lucrărilor de construcţii, cât şi
propunerea de acord unic, în vederea informării solicitantului și continuării procedurii de
autorizare a executării lucrărilor de construire.
(2) Comisia de Acord Unic în vederea emiterii avizelor şi acordurilor necesare
autorizării executării lucrărilor de construcţii are caracter permanent și își desfășoare
activitatea, de regulă, prin procedură scrisă electronică, prin intermediul punctului unic de
contact http://www.edirect.e-guvernare.ro, iar în situațiile în care se impune, prin reuniuni de
lucru la sediul Consiliului Județean Alba.
(3) Comisia de Acord Unic în vederea emiterii avizelor şi acordurilor necesare
autorizării executării lucrărilor de construcţii se întrunește ori de câte ori este nevoie pentru
emiterea acordurilor unice, cu respectarea termenelor legale.
(4) Secretariatul Comisiei de Acord Unic în vederea emiterii avizelor şi
acordurilor necesare autorizării executării lucrărilor de construcţii are următoarele atribuții
principale:
 preia documentațiile și verifică respectarea condițiilor impuse în certificatul de
urbanism depus de solicitanți. În situația în care documentația depusă nu respectă cerințele
urbanistice care să permită continuarea procedurii de avizare-autorizare, returnează solicitantului
documentația neconformă. În situația respectării condițiilor urbanistice, transmite documentațiile
de avizare, prin intermediul punctului unic de contact http://www.edirect.e-guvernare.ro, către
fiecare reprezentant al avizatorilor menționat în certificatul de urbanism;
 urmărește emiterea avizelor în termenul prevăzut de lege, iar în cazul depășirii
acestora sesizează Inspectoratul de Stat în Construcții în vederea aplicării sancțiunilor, conform
legislaţiei în vigoare;
 transmite solicitantului avizele obținute prin intermediul Comisiei de Acord Unic în
vederea emiterii avizelor şi acordurilor necesare autorizării executării lucrărilor de construcţii,
în vederea continuării procedurii.
Art. 4. (1) Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de Acord Unic în
vederea emiterii avizelor şi acordurilor necesare autorizării executării lucrărilor de construcţii
se aprobă prin dispoziție a Președintelui Consiliului Județean Alba.
(2) Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de Acord Unic în
vederea emiterii avizelor şi acordurilor necesare autorizării executării lucrărilor de construcţii
va include și Protocolul de colaborare cadru încheiat cu autoritățile, instituțiile și alte
entităţi/persoane juridice avizatoare în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcţii.
Art. 5. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcției amenajarea
teritoriului și urbanism şi al Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 6. Prin intermediul Direcției amenajarea teritoriului și urbanism e din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba prezenta hotărâre se comunică
autorităților, instituțiile și celorlalte entităţi/persoane juridice avizatoare în domeniul autorizării
executării lucrărilor de construcţii. .
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 Judeţul Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba,
Direcţiei juridică și administrație publică, Direcției dezvoltare și bugete şi Direcției amenajarea
teritoriului și urbanism 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. 150
Alba Iulia, 13 iulie 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 amenajarea teritoriului şi urbanism din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare către
următoarele comisii de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 1 - Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare
rurală, prognoze şi strategii
Comisia de specialitate nr. 2 - Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi
urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al
județului
Comisia de specialitate nr. 3 - Comisia juridică, administrație publică locală, etică și
apărarea ordinii publice

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 15622/13 iulie 2021

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre cu privire la înființarea Comisiei pentru Acord Unic în vederea
emiterii avizelor şi acordurilor necesare autorizării executării lucrărilor de construcţii

I. Expunere de motive
Potrivit dispozițiilor Legii nr. 7 din 6 ianuarie 2020 de modificare și completare a Legii
nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, autoritățiile administratiei
publice la nivel județean au obligația de a organiza în cadrul structurilor de specialitate Comisia
de Acord Unic în vederea emiterii avizelor şi acordurilor necesare autorizării executării
lucrărilor de construcţii, care are rolul de a obține, contra cost, în condițiile legii, la cererea
solicitantului, a avizelor și acordurilor necesare autorizării executării lucrărilor de
construire/desființare.
Comisia de Acord Unic în vederea emiterii avizelor şi acordurilor necesare autorizării
executării lucrărilor de construcţii se constituie din specialiști proveniți din structura proprie din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Alba care asigură și secretariatul
comisiei, cât și din :
 reprezentanții delegați ai tuturor administratorilor/furnizorilor de utilități publice
urbane - avizatori;
 reprezentanți împuterniciți ai serviciilor descentralizate ale administrației publice
centrale în domeniile prevenirii și stingerii incendiilor, apărării civile și sănătății populației,
prevăzute de lege;
 reprezentanți ai altor instituții emitente de avize și acorduri relevante, după caz.
Comisia de Acord Unic în vederea emiterii avizelor şi acordurilor necesare autorizării
executării lucrărilor de construcţii va funcționa în baza unui Regulament de organizare și
funcțiionare aprobat prin Dispoziție a președintelui Consiliului Județean, după aprobarea de
către Consiliul Judeţean Alba hotărârii privind înființarea acesteia.
II. Descrierea situaţiei actuale
În prezent obținerea avizelor și acordurilor necesare emiterii autorizației de construire se
realizeaza prin obligația investitorului în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, situație care prezintă desfășurarea dificilă a procedurii și unele necorelări între
măsurile și condițiile impuse de avizatori.
III. Reglementări anterioare
Nu sunt
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
- art. 45 alin. 11, alin. 13-17 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr.
839 din 12 octombrie 2009 cu modificările şi completările ulterioare;
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Nu este cazul

VI. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Nu este cazul
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. 150 din 13 iulie 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.
În considerarea celor prezentate mai sus, am inițiat proiectul de hotărâre alăturat, pe care îl
supun dezbaterii și adoptării.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 15626/16 iulie 2021

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
Doamna Voichiţa Maria COMAN - Arhitect şef al Judeţului Alba
DIRECŢIA AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
cu privire la înființarea Comisiei pentru Acord Unic în vederea emiterii avizelor
şi acordurilor necesare autorizării executării lucrărilor de construcţii

Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 22 iulie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 29 iulie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 150/13 iulie 2021 şi are ataşat referatul de
aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la înființarea Comisiei pentru Acord Unic în
vederea emiterii avizelor şi acordurilor necesare autorizării executării lucrărilor de construcţii.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM
Nr. 16358 din 22.07.2021
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre cu privire la înființarea Comisiei pentru Acord Unic în vederea
emiterii avizelor şi acordurilor necesare autorizării executării lucrărilor de construcţii
În baza prevederilor art. 45 alin. (1^1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construire modificată prin Legea nr. 7 din 6 ianuarie 2020, a fost
instituită obligația autoritățiilor administratiei publice de la nivel județean de a organiza în cadrul
structurilor de specialitate Comisia pentru Acord Unic, denumită în continuare C.A.U., în
vederea obținerii, contra cost, în condițiile legii, la cererea solicitantului, a avizelor și acordurilor
necesare autorizării executării lucrăruilor de construcții prin emiterea acordului unic, pe baza
documentației pentru autorizarea executării lucrarilor de construire/desființare, însoțită de
documentațiile tehnice de avizare specifice, depuse în format electronic.
Astfel, pe baza de protocoale încheiate între autoritățiile publice locale și emitenții de
avize și acorduri, C.A.U. se compune din:
- specialiști provenind din structuria proprie a aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Alba, care asigură și secretariatul comisiei;
- reprezentanții delegați ai tuturor societățiilor care administrează și sau furnizează
utilitățiile urbane – avizatori;
- reprezentanții împuterniciți ai serviciilor descentralizate ale administrației publice
centrale în domeniile prevenirii și stingerii incendiilor, apărării civile și al sănătății
populației , prevăzute de lege;
- reprezentanții altor instituții emitente de avize și acorduri relevante, după caz.
Componența nominală a Comisiei pentru Acord Unic se stabilește prin Dispoziție a
Președintelui consiliului Județean Alba, în baza comunicărilor transmise de instituțiile avizatoare
implicate.
Totodată, ținând cont de prevederile art. 45 alin. (1^10) din Legea nr. 50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările
ulterioare C.A.U. are următoarele atribuții principale:
- primește prin intermediul secretariatului comisiei, documentațiile tehnice de avizare
specifice, depuse în format electronic;
- analizează documentațiile în conformitate cu legislația specifică în vederea emiterii
avizelor / acordurilor;
- în situațile în care emitenții de avize/acorduri consideră necesare completări sau
modificări ale documentației, C.A.U. analizează solicitările în cauză și modul în care
acestea infuiențează condițiile tehnice impuse prin alte avize/acorduri și conduc la
modificarea soluției, comunicând aceste aspecte atât solicitantului, cât și avizatorilor
afectați;
- transmite secretariatului avizele obținute prin C.A.U. și propunerea de acord unic în
vederea informării solicitantului și continuării procedurii de autorizare a executării
lucrărilor de construire;
C.A.U. are caracter permanent și își desfășoare activitatea de regulă prin procedură scrisă
electronică , prin intermediul punctului unic de contact http://www.edirect.e-guvernare.ro iar
în situațiile în care se impune prin reuniuni de lucru la sediul Consiliului Județean Alba .
C.A.U. se întrunește ori de câte ori este nevoie pentru emiterea acordurilor unice, cu
respectarea termenelor legale.
Secretariatul C.A.U. este organizat în cadrul structurii de specialitate. Acesta preia
documentațiile depuse de solicitanți și verifică respectarea condițiilor și cerințelor impuse
prin certificatul de urbanism. În situația în care soluțiile date prin documentațiile tehnice
depuse respectă cerințele urbanistice, transmite documentațiile spre avizare prin intermediul

punctului unic de contact http://www.edirect.e-guvernare.ro către fiecare reprezentant al
instituțiilor avizatoare menționate în certificatul de urbanism.
Secretariatul C.A.U. urmărește emiterea avizelor/ acordurilor în termenele prevăzute de
lege, iar în cazul depășirii acestor termene sesizează Inspectoratul de Stat în Construcții
pentru aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege.
Comisia de Acord Unic va funcționa în baza unui Regulament de organizare și
funcționare aprobat prin Dispoziție a președintelui Consiliului Județean Alba, după aprobarea
Hotărârii privind înființarea acesteia. Regulamentul de organizare și funcționare al C.A.U. va
include și Protocolul de colaborare cadru încheiat cu autoritățiile, instituțiile și alte entități
avizatoare.
În consecință ținând cont de cele prezentate mai sus, în temeiul art. 182 alin. (4)
coroborat cu art. 136 alin. (8), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, s-a întocmit prezentul raport în scopul supunerii spre
aprobare, Consiliului Județean Alba, a proiectului de hotărâre privind înființarea Comisiei
pentru Acord Unic în cadrul structurii Direcției Amenajarea Teritoriului și Urbanism din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.

Arhitect Șef,
Voichița Maria Coman

Întocmit,
Consilier
Popa Nicolae

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei cadastrale de parcelare a imobilului
„curţi construcţii”, înscris în CF nr. 81087 Alba Iulia sub nr. cad/top. 81087,
situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 4,
judeţul Alba - proprietate publică a Judeţului Alba
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna iulie 2021;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei
cadastrale de parcelare a imobilului „curţi construcţii”, înscris în CF nr. 81087 Alba Iulia sub
nr.cad/top. 81087, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 4,
judeţul Alba - proprietate publică a Judeţului Alba;
- documentaţia tehnică cadastrală de dezmembrare a imobilului având numărul
cadastral 81087 în suprafaţă de 2779 mp., având ca proprietar pe teren Statul Român în
imobilele:
1.) 115130 situat în municipiul Alba Iulia, Cvartal Alba Iulia, str. Alexandru Ioan Cuza
nr. 4, judeţul Alba, UAT - Municipiul Alba Iulia, având suprafaţa măsurată de 347 mp.;
2.) 115131 situat în municipiul Alba Iulia, Cvartal Alba Iulia, str. Alexandru Ioan Cuza
nr. 4, judeţul Alba, UAT - Municipiul Alba Iulia, având suprafaţa măsurată de 2432 mp.;
.
Documentaţia este realizată de S.C. Mercury Geosystems srl, prin expert. topo. Răşinariu
Avram-Florin (aprobată prin referatul de admitere nr. 46330/2 iulie 2021 al Oficiului de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba prin Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba
Iulia), înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 15121 din 7 iulie 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. 81087 Alba Iulia sub nr. cad.
81087 „curţi construcţii” în suprafaţă totală de 2779 mp., având proprietar pe teren Statul
Român, în două loturi după cum urmează:

- Lotul nr. 1 compus din „curţi construcţii” în suprafaţă de 347 mp., având ca proprietar
Statul Român, în cotă de 1/1 părţi, imobil rezultat care va fi înscris în CF nou nr. 115130 Alba
Iulia sub nr. cad. nou 115130, atribuit de către Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Alba;
- Lotul nr. 2 compus din „curţi construcţii” în suprafaţă de 2432 mp., având ca proprietar
Statul Român, în cotă de 1/1 părţi imobil rezultat care va fi înscris în CF nou nr. 115131 Alba
Iulia sub nr. cad. nou 115131, atribuit de către Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Alba.
Art. 2. Se însuşeşte documentaţia cadastrală de dezmembrare a imobilului identificat la
art. 1, ce constituie anexă - parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Poziţia cu nr. crt. 132 din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
Judeţului Alba se modifică în mod corespunzător.
Art. 4. Se solicită Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba Iulia, înscrierea
operaţiunii de dezmembrare în cele 2 loturi.
Art. 5. Se solicită Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba / Biroului de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba Iulia, înscrierea în Cartea Funciară a modificărilor
prevăzute în prezenta hotărâre.
Art. 6. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 7. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se
publică în Monitorul Oficial Local al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba,
Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcţiei gestionarea patrimoniului, Direcţiei
amenajarea teritoriului şi urbanism şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 151
Alba Iulia, 13 iulie 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. 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. 15650/13 iulie 2021

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale de parcelare a
imobilului „curţi construcţii”, înscris în CF nr. 81087 Alba Iulia sub nr. cad/top. 81087,
situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 4,
judeţul Alba - proprietate publică a Judeţului Alba

I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează însuşirea de către UAT - Județul Alba prin
Consiliul Judeţean Alba a documentaţiei cadastrale de dezmembrare a imobilului având numărul
cadastral 81087 în suprafaţă de 2779 mp., având ca proprietar pe teren Statul Român în
imobilele:
1) 115130 situat în municipiul Alba Iulia, Cvartal Alba Iulia, str. Alexandru Ioan Cuza
nr. 4, jud. Alba, UAT - Municipiul Alba Iulia, având suprafaţa măsurată de 347 mp.;
2) 115131 situat în municipiul Alba Iulia, Cvartal Alba Iulia, str. Alexandru Ioan Cuza
nr. 4, jud. Alba, UAT - Municipiul Alba Iulia, având suprafaţa măsurată de 2432 mp.;
II. Descrierea situaţiei actuale
Imobilul având categoria de folosinţă curţi construcţii este înscris în cartea funciară şi
anume CF 81087Alba Iulia, urmând a fi efectuată dezmembrarea în două parcele cu alocarea a
două numere cadastrale reprezentate prin CF 115130 Alba Iulia şi CF 115131 Alba iulia.
Imobilul este situat administrativ în municipiului Alba Iulia, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 4, 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. 132.
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 dreptului de proprietate între
Domeniului public al judeţului Alba, respectiv Statul Român, documentație depusă și înregistrată
la Consiliul Județean Alba cu nr. 15121/7 iulie 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 imobilului, aflat în municipiul Alba Iulia str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 4,
documentație depusă și înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 15121/7 iulie
2021.
În urma verificării, s-a constatat faptul că documentaţia tehnică topografică de
dezmembrare, este corect întocmită, drept urmare se recomandă efectuarea acestei operaţiuni cu
înscrierea celor două parcele în cartea funciară prin CF 115130 şi CF 115131 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. 151 din 13 iulie 2021.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 15651/13 iulie 2021

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Domnului director executive Ioan BODEA

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei cadastrale de parcelare a imobilului
„curţi construcţii”, înscris în CF nr. 81087 Alba Iulia sub nr. cad/top. 81087,
situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 4,
judeţul Alba - proprietate publică a Judeţului Alba

Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 20 iulie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 29 iulie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 151 din 13 iulie 2021 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei
cadastrale de parcelare a imobilului „curţi construcţii”, înscris în CF nr. 81087 Alba Iulia sub
nr.cad/top. 81087, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 4,
judeţul Alba - proprietate publică a Judeţului Alba;
- documentaţia tehnică cadastrală de dezmembrare a imobilului având numărul
cadastral 81087 în suprafaţă de 2779 mp., având ca proprietar pe teren Statul Român în
imobilele:
1.) 115130 situat în municipiul Alba Iulia, Cvartal Alba Iulia, str. Alexandru Ioan Cuza
nr. 4, judeţul Alba, UAT - Municipiul Alba Iulia, având suprafaţa măsurată de 347 mp.;
2.) 115131 situat în municipiul Alba Iulia, Cvartal Alba Iulia, str. Alexandru Ioan Cuza
nr. 4, judeţul Alba, UAT - Municipiul Alba Iulia, având suprafaţa măsurată de 2432 mp.;
Documentaţia este realizată de S.C. Mercury Geosystems srl, prin expert. topo. Răşinariu
Avram-Florin (aprobată prin referatul de admitere nr. 46330/02.07.2021 al Oficiului de Cadastru
şi Publicitate Imobiliară Alba prin Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba Iulia),
înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 15121 din 7 iulie 2021.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 15672/14 iulie 2021

RAPORT DE SPECIALITATE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale de parcelare a
imobilului curţi construcţii, înscris în CF nr. 81087 Alba Iulia sub nr. cad/top. 81087,
situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 4,
judeţul Alba - proprietate publică a Judeţului Alba

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 46/2001, s-a însuşit Inventarul bunurilor
care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, care a fost atestat prin H.G. nr. 974/2002
privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al municipiilor, oraşelor şi
comunelor din Judeţul Alba – Anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa
nr. 1;
Imobilul situat în municipiului Alba Iulia str. Alexandru Ioan Cuza nr. 4, având categoria
de folosinţă curţi construcţii este identificat prin CF 81087 şi a fost cuprins în Inventarul
bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, la poziţia cu nr. crt. 132.
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 81087 în suprafaţă de 2779
mp, având categoria de folosinţă curţi construcţii, având ca şi proprietar pe teren Statul Român,
vor rezulta două loturi după cum urmează:
- Lotul nr. 1 compus din "curţi construcţii" în suprafaţă de 347 mp., având ca proprietar
Statul Român, în cotă de 1/1 părţi, imobil rezultat care va fi înscris în CF nou nr. 115130, cu nr.
cad. nou 115130, atribuit de către Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba;
- Lotul nr. 2 compus din"curţi construcţii" în suprafaţă de 2432 mp., având ca proprietar
Statul Român, în cotă de 1/1 părţi imobil rezultat care va fi înscris în CF nou nr. 115131, cu nr.
cad. nou 115131, 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. 15121 din 7 iulie 2021.
Menţionăm faptul că proprietarul tabular asupra terenului în cauză având categoria de
folosinţă curţi construcţii este Statul Român. Dezmembrarea imobilului curti construcţii în două
parcele este necesară în scopul reglementării proprietăţii între Statul Român, respectiv Domeniul
public al judeţului Alba.
Se propune însuşirea de către Consiliul Judeţean Alba, a documentaţiei tehnice cadastrală
întocmită de expert topo. Răşinariu Avram-Florin, urmând a se solicita Oficiului de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Alba/Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba Iulia,
dezmembrarea parcelei identificate prin CF 81087 rezultând cele două parcele cu nr. cadastrale
nou alocate şi materializate în CF 115130 şi CF 115131.
Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) lit. c), art. 182 alin.(1),
alin. (4), art. 196 alin.(1) lit. a), art. 286 alin.(3), art. 289 alin.(4) din Ordonanţa de Urgenţă nr.

57/2019 privind Codul administrativ, în urma însușirii documentaţiei tehnice cadastrală
întocmită de expert topo., Răşinariu Avram-Florin, de către Consiliul Judeţean Alba va permite
depunerea documentaţiei la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba/Biroul de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba Iulia, în vederea dezmembrării imobilului curţi
construcţii mai sus menţionat în două parcele.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA

Şef serviciu,
Paul Silviu TODORAN

Întocmit, Florin GHILEA

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcții
ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinarăˮ în luna iulie 2021;
Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea
modificării Organigramei şi a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba.
Având în vedere prevederile art. 173 alin. 1 lit. a, art. 173 alin. 2 lit. c şi art. 407 din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba, după cum urmează:
a.) La Compartimentul autoritatea judeţeană de transport din cadrul Direcţiei juridică
şi administraţie publică se desfiinţează o funcţie publică vacantă de consilier, clasa I, grad
profesional superior;
b.) La Compartimentul administraţie publică din cadrul Direcţiei juridică şi
administraţie publică se înfiinţează o funcţie publică vacantă de consilier, clasa I, grad
profesional superior;
c.) La Compartimentul întreţinere drumuri judeţene – Serviciul programe, lucrări,
întreţinere drumuri din cadrul Direcţiei gestionarea patrimoniului, se transformă:
- un post vacant de muncitor calificat I în muncitor calificat III
- un post vacant de muncitor calificat I în muncitor calificat IV.
Art. 2. Organigrama aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, cu
modificările prevăzute la art. 1 va avea structura prevăzută în anexa nr. 1 - parte integrantă a
prezentei hotărâri.
Art. 3. Statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, cu
modificările prevăzute la art. 1 va avea structura prevăzută în anexa nr. 2 - parte integrantă a
prezentei hotărâri.
Art. 4. Anexele nr. 1 şi nr. 2 ale Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 123/27 mai
2021 își încetează aplicabilitatea începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 5. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Biroului resurse umane
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art. 6. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se publică
în Monitorul Oficial Local al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba,
direcţiilor, serviciilor şi birourilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Alba.
Avizat pentru legalitate
PREŞEDINTE,
SECRETAR GENERAL,
Ion DUMITREL
Vasile BUMBU

Nr. 153
Alba Iulia, 13 iulie 2021

Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat
cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, către
următoarea comisie de specialitate:
Comisia nr. 3 - Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii
publice

Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 153/13 iulie 2021

STAT DE FUNCȚII
AL APARATULUI DE SPECIALITATE
AL CONSILIULUI JUDEȚEAN ALBA

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

Nr. crt.
1
2-3
4

REGISTRATURĂ, ARHIVĂ
59
1
Consilier, grad profesional superior
60
1
Inspector de specialitate gradul IA
AUTORITATEA JUDEŢEANĂ DE TRANSPORT
61
1
Consilier, grad profesional superior
62
1
Consilier, grad profesional asistent
UNITĂȚI DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ, SOCIALĂ, ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL
63-64
2
Consilier, grad profesional superior
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
65
Director executiv
1
66
Director executiv adjunct
1
Contabilitate-financiar
67-71
Consilier, grad profesional superior
5
SERVICIUL DEZVOLTARE, PROGRAME ȘI GUVERNANȚA CORPORATIVĂ
72
Şef serviciu
1
Dezvoltare economică și rurală
73
Inspector, grad profesional superior
1
74-76
Consilier, grad profesional superior
3
Programe şi guvernanţa corporativă
Consilier, grad profesional superior
Consilier, grad profesional principal
SERVICIUL ACCESARE ȘI COORDONARE PROIECTE
80
Şef serviciu
81-86
Consilier, grad profesional superior
87
Inspector de specialitate gradul IA
SERVICIUL BUGET VENITURI
88
Şef serviciu
Buget
89-91
Consilier, grad profesional superior
Urmărire, încasare venituri şi executare silită
92-94
Consilier, grad profesional superior
95
Consilier juridic, grad profesional principal
SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE
ȘI MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII CONTRACTELOR
96
Şef serviciu
97-101
Consilier achiziţii publice, grad profesional superior
102
Consilier achiziţii publice, grad profesional principal
103
Consilier achiziţii publice, grad profesional asistent
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
104
Director executiv
SERVICIUL PROGRAME, LUCRĂRI, ÎNTREȚINERE DRUMURI
105
Şef serviciu
Administrare drumuri judeţene
106-109
Consilier, grad profesional superior
110
Consilier, grad profesional principal
111-112
Consilier, grad profesional asistent
Siguranţa circulaţiei pe drumurile judeţene
113-114
Consilier, grad profesional superior
115-116
Referent IA
77-78
79

2
1
1
6
1
1
3
3
1

1
5
1
1
1
1
4
1
2
2
2

Întreţinere drumuri judeţene
117
Inspector de specialitate gradul II
1
118-121
Muncitor calificat I
4
122
Muncitor calificat III
1
123
Muncitor calificat IV
1
SERVICIUL ADMINISTRARE DOMENIUL PUBLIC ŞI PRIVAT
124
Şef serviciu
1
125-129
Consilier, grad profesional superior
5
130
Inspector de specialitate gradul I
1
131
Referent IA
1
DIRECȚIA AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM
132
Arhitect şef
1
Amenajarea teritoriului, urbanism
133-136
Consilier, grad profesional superior
4
137-138
Consilier, grad profesional principal
2
139
Consilier, grad profesional debutant
1
Autorizare, disciplina în construcţii, cadastru, GIS
140-143
Consilier, grad profesional superior
4
144
Consilier, grad profesional principal
1
145-146
Consilier, grad profesional asistent
2
147
Consilier, grad profesional debutant
1
SERVICIUL INVESTIŢII, DEZVOLTARE, PROMOVARE PATRIMONIALĂ ŞI
MANAGEMENTUL UNITĂŢILOR DE CULTURĂ
148
Şef serviciu
1
Investiţii
149-151
Consilier, grad profesional superior
3
Dezvoltare promovare patrimonială şi Managementul unităţilor de cultură
152-155
Consilier, grad profesional superior
4
156
Inspector, grad profesional superior
1
BIROUL RELAŢII INTERNAŢIONALE, DIASPORA, RELAŢII PUBLICE ŞI
COMUNICARE
157
Şef birou
1
158-160
Consilier, grad profesional superior
3
161
Inspector de specialitate gradul IA
1
162
Inspector de specialitate gradul II
1
BIROUL TURISM
163
Şef birou
1
164-165
Consilier, grad profesional superior
2
166
Inspector, grad profesional superior
1
167
Inspector, grad profesional asistent
1
168
Inspector de specialitate gradul IA
1
Tineret, învățământ, sport și relaţii interinstituţionale
169
Consilier, grad profesional superior
1
SERVICIUL MEDIU
170
Șef serviciu
1
Strategii, programe, proiecte mediu
Consilier, grad profesional principal
171-172
2
Sistem de management integrat al deşeurilor
Consilier, grad profesional superior
173-175
3
Consilier,
grad
profesional
asistent
176
1

177
178
179-180

1-3
4

Consilier, grad profesional debutant

1

Factori de mediu şi schimbări climatice
Inspector de specialitate gradul IA
Inspector de specialitate gradul I
TOTAL
MANAGEMENTUL UNITĂȚILOR DE CULTURĂ
Director–manager gradul II
Director general–manager gradul II
TOTAL
TOTAL GENERAL

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

1
2
180
3
1
4
184

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 15655/13 iulie 2021

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

I. Expunere de motive
Prin proiectul de hotărâre iniţiat se propune modificarea Organigramei şi a Statului de
funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba în sensul înfiinţării şi respectiv
desfiinţării unei funcţii publice, pentru asigurarea realizării activităţilor din cadrul
compartimentului Administraţie publică, fără a se modifica numărul total de posturi aprobat
anterior, precum şi în sensul transformării unor posturi contractuale vacante pentru o mai mare
adresabilitate în momentul scoaterii la concurs.
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. 123/27 mai 2021 au fost aprobate
Organigrama şi Statul de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba
III. Reglementări anterioare
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 123/27 mai 2021 privind aprobarea
modificării Organigramei, Statului de funcții şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare
ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. a, art. 173 alin. 2 lit. c şi art. 407 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Nu este cazul
VI. Avize necesare
Nu este cazul
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Încadrare în prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 105 din 12 aprilie 2021
privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, a
bugetului creditelor interne, a bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor
instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul
2021, cu modificările şi completările ulterioare.

IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
Nu este cazul
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre
Nu este cazul
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi
funcţionale preconizate
Nu este cazul
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia proiectele de
hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului judeţean, de
vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de
hotărâre înregistrat cu nr. 153 din 13 iulie 2021.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, şi ale Legii nr. 24/2000
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.

PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 15656/13 iulie 2021

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
BIROUL RESURSE UMANE
Domnului Horaţiu Zaharia SUCIU - şef birou
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcții
ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 20 iulie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
estimate a avea loc în data de 29 iulie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 153/13 iulie 2021 şi are ataşat referatul de
aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de
funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
Biroul resurse umane
Nr. 15659/14 iulie 2021
Raport de specialitate
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de
funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba
Conform art. 173 alin. 1 lit. a şi art. 173 alin. 2 lit. c din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul județean îndeplinește: „atribuţii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor publice de interes judeţean şi
ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean”, respectiv “aprobă, în condiţiile legii,
la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, regulamentul de organizare şi funcţionare a
consiliului judeţean, organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare
ale aparatului de specialitate al consiliului judeţean, precum şi ale instituţiilor publice de interes
judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean”.
Prin Proiectul de hotărâre iniţiat, în urma propunerilor formulate de către directorii
executivi ai Direcţiei juridică şi administraţie publică şi Direcţiei gestionarea patrimoniului,
propuneri înregistrate cu nr. 15242/8 iulie 2021 şi nr. 15570/13 iulie 2021, Organigrama şi Statul
de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, se modifică astfel:
- La Compartimentul autoritatea judeţeană de transport din cadrul Direcţiei juridică şi
administraţie publică - se desfiinţează o funcţie publică vacantă de consilier, clasa I,
grad profesional superior;
- La Compartimentul administraţie publică din cadrul Direcţiei juridică şi administraţie
publică – se înfiinţeată o funcţie publică vacantă de consilier, clasa I, grad profesional
superior;
- La Compartimentul întreţinere drumuri judeţene – Serviciul programe, lucrări,
întreţinere drumuri din cadrul Direcţiei gestionarea patrimoniului – se transformă un
post contractual vacant de muncitor calificat I în muncitor calificat III.
- La Compartimentul întreţinere drumuri judeţene – Serviciul programe, lucrări,
întreţinere drumuri din cadrul Direcţiei gestionarea patrimoniului – se transformă un
post contractual vacant de muncitor calificat I în muncitor calificat IV.
În conformitate cu prevederile art. 407 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ „Funcţiile publice se stabilesc pe baza activităţilor
prevăzute la art. 370 alin. (1)-(3), pentru fiecare autoritate şi instituţie publică, prin act
administrativ al conducătorului acesteia, respectiv prin hotărâre a consiliului judeţean sau,
după caz, a consiliului local.”
Modificările intervenite asupra Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Alba nu conduc la modificarea numărului total de posturi față
de structura aprobată în organigrama anterioară.
Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul
raport de specialitate, propun aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea modificării
Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
Şef birou,
Horaţiu Zaharia SUCIU
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Anexa nr. 1 la Proiectul de Hotărâre a Consiliului Judeţean Alba nr. 153 din 13 iulie 2021
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PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

MANAGEMENTUL INSTITUTIILOR
PUBLICE DE CULTURA SUBORDONATE
CONSILIULUI JUDETEAN ALBA
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea componenței Autorității Teritoriale
de Ordine Publică a Județului Alba

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna iulie 2021;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind modificarea componenței
Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba;
- adresa din data de 13 iulie 2021 a Partidului Uniunea Salvaţi România (USR) - Filiala
Alba, înregistrată la registratura Consiliul Judeţean Alba cu nr. 15588/13 iulie 2021;
- adresa nr. 83736/20 iulie 2021 a Primăriei municipiului Alba Iulia (însoţită de
Dispoziţia Primarului municipiului Alba Iulia nr. 933/12 mai 2021), înregistrată la registratura
Consiliul Judeţean Alba cu nr. 16295/21 iulie 2021.
Luând în considerare prevederile:
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 289/27 noiembrie 2020 privind validarea
desemnării nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Alba, cu
modificările şi completările ulterioare;.
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 158/25 iunie 2021 privind constatarea
încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al
domnului NEMEŞ Gheorghe-Claudiu.
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
- art. 17-19 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 5, art. 7, art. 8, art. 9 și art. 17 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a
autorităţii teritoriale de ordine publică, aprobat prin H.G. nr. 787/2002;
- H.G. nr. 635 din 9 iunie 2021 privind numirea domnului Nemeș Gheorghe-Claudiu în
funcția de subprefect al județului Alba.
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se constată încetarea calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine
Publică a Județului Alba a domnului Nemeș Gheorghe-Claudiu, ca urmare a încetării, înainte
de termen, a mandatului de consilier judeţean.
Art. 2. Validează, în calitate de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba,
desemnarea domnului consilier judeţean Rof Marius-Nicolae.
Art. 3. Se constată încetarea calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine
Publică a Județului Alba a domnului ILCU Daniel Ioan, ca urmare a încetării raportului de
serviciu la Direcţia Poliţia Locală a Municipiului Alba Iulia.
Art. 4. Validează, în calitate de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba,
desemnarea domnului VODĂ Ioan, ca urmare a încetării calității de membru al Autorității
Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba a domnului ILCU Daniel Ioan.

Art. 5. Componenţa nominală actualizată a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba
este următoarea:
Președinte:
ALBANI-ROCCHETTI Simone - consilier judeţean
Membri:
CETERAŞ Marius-Nicolae
- consilier judeţean
TĂTAR Virgil
- consilier judeţean
HĂRĂGUŞ Silvia-Alina
- consilier judeţean
CRIŞAN Laurenţiu
- consilier judeţean
ROF Marius - Nicolae
- consilier judeţean
VINCZE Andrei
- subprefect al Judeţului Alba
Comisar şef DOGARU Florin Constantin - şeful Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba
Lt. col. COSTEA Ovidiu Nicolae - şeful Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea”
al Judeţului Alba
Col. GIUREA Marius Claudiu
- şeful Inspectoratului Judeţean de Jandarmi „Avram Iancu”
Alba
VODĂ Ioan
- Direcţia Poliţia Locală a Municipiului Alba Iulia
Colonel (r) ILEA Ioan Ilie
- Corpul Naţional al Poliţiştilor - Organizaţia teritorială
Alba
BĂRDAŞ Mihai-Horea
- reprezentant al comunităţii
IVINIŞ Gheorghe Ioan
- reprezentant al comunităţii
BUTA Lucian Florin
- reprezentant al comunităţii
Art. 6. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se publică
în Monitorul Oficial Local al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba,
Autorității Teritoriale de Ordine Publică Alba, domnului Nemeș Gheorghe-Claudiu, domnului
Rof Marius-Nicolae, Direcţiei juridică și administraţie publică, Direcției dezvoltare și bugete şi
Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 154
Alba Iulia, 14 iulie2021 (actualizat 22 iulie 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. 3 - Comisia juridică, administrație publică locală, etică și
apărarea ordinii publice

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 15768/14 iulie 2021 (actualizat 22 iulie 2021)

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind modificarea componenței
Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba
I. Expunere de motive
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică este organism cu rol consultativ, fără
personalitate juridică, care se constituie şi funcţionează pe lângă fiecare consiliu judeţean şi îşi
desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi
funcţionarea Poliţiei Române.
Scopul principal al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică constă în asigurarea bunei
desfăşurări şi sporirii eficienței serviciului poliţienesc din județul (unitatea administrativteritorială) în care funcţionează.
Mandatul membrilor autorităţii teritoriale de ordine publică este valabil până la
următoarele alegeri locale pentru consiliul judeţean, urmând ca după alegerile locale să fie
desemnată o altăcomponență pentru o perioadă de 4 ani.
Desemnarea nominală a membrilor autorităţii teritoriale de ordine publică este validată de
consiliul judeţean, conform art. 17 alin. 3 din Legea nr. 218/2002.
Având în vedere faptul că, de la data adoptării Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.
289/27 noiembrie 2020, prin carea fost validată desemnarea nominală a membrilor Autorității
Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba, au survenit modificări în ce privește conducerea
operativă a unor instituții publice, se impune modificarea acestei hotărâri, respectiv modificarea
componenţei Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba.
II. Descrierea situaţiei actuale
Prin H.G. nr. 635 din 9 iunie 2021 a fost numit domnul Nemeș Gheorghe-Claudiu în
funcția de subprefect al județului Alba (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
584 din 10 iunie 2021).
Prin adresa din data de 13 iulie 2021 a Partidului Uniunea Salvaţi România (USR) - Filiala
Alba, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba cu nr. 15588/13 iulie 2021 s-a propus numirea
domnului consilier judeţean Rof Marius Nicolae, membru al Autorității Teritoriale de Ordine
Publică a Județului Alba.
Prin adresa nr. 83736/20 iulie 2021 a Primăriei municipiului Alba Iulia (însoţită de
Dispoziţia Primarului municipiului Alba Iulia nr. 933/12 mai 2021), înregistrată la registratura
Consiliul Judeţean Alba cu nr. 16295/21 iulie 2021 se solicită înlocuirea domnului Ilcu Daniel
Ioan (ca urmare a încetării raportului de serviciu la Direcţia Poliţia Locală a Municipiului Alba
Iulia) cu domnul Vodă Ioan.
În aceste condiții, pentru desfășurarea activității Autorității Teritoriale de Ordine Publică a
Județului Alba în condiții de deplină legalitate și pentru a nu fi afectat cvorumul necesar pentru
desfășurarea ședințelor, este imperios necesar a fi efectuată modificarea acestei hotărâri,
respectiv modificarea componenţei acestei autorități.
III. Reglementări anterioare
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 289/27 noiembrie 2020 privind validarea
desemnării nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Alba.
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 61/25 martie 2021 privind modificarea
componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 85/12 aprilie 2021 cu privire la modificarea
Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 61/25 martie 2021 privind modificarea componenței
Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba

IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
şi completările ulterioare;
- art. 17-19 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 5, art. 7, art. 8, art. 9 și art. 17 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a
autorităţii teritoriale de ordine publică, aprobat prin H.G. nr. 787/2002.
- H.G. nr. 635 din 9 iunie 2021 privind numirea domnului Nemeș Gheorghe-Claudiu în
funcția de subprefect al județului Alba
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Nu este cazul
VI. Avize necesare
Nu este cazul
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Încadrare în prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.105 din data de
12.04.2021 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. 154 din 14 iulie 2021.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 15769/14 iulie 2021

APROB,
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
Doamnei Liliana NEGRUŢ – director executiv

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi
art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării
raportului de specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind modificarea componenței Autorității Teritoriale
de Ordine Publică a Județului Alba
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 20 iulie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 29 iulie 2021
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 154 din 14 iulie 2021.şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind modificarea componenței
Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba;
- adresa din data de 13 iulie 2021 a Partidului Uniunea Salvaţi România (USR) , Filiala
Alba, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. nr.15588/ 13 iulie 2021.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
COMPARTIMENT ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
Nr. 16424/22 iulie 2021

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind modificarea componenței
Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba
La nivelul fiecărui judeţ, în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind
organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, se organizează şi funcţionează Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, organism cu
rol consultativ, a cărui activitate se desfăşoară în interesul comunităţii.
Prin activitatea sa, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică asigură reprezentarea şi
promovarea intereselor comunităţii în scopul asigurării unui climat de siguranţă şi securitate
publică. Autoritatea Teritorială de Ordine Publică este organism cu rol consultativ, fără
personalitate juridică, care se constituie şi funcţionează pe lângă fiecare consiliu judeţean şi care
îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi
funcţionarea Poliţiei Române şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii
Teritoriale de Ordine Publică, aprobat prin H.G. nr. 787/2002, în scopul asigurării bunei
desfăşurări şi sporirii eficienței serviciului poliţienesc din unitatea administrativ-teritorială în
care funcţionează.
Componența Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică este stabilită conform art. 17 alin.
2 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, astfel: şeful inspectoratului de poliţie judeţean, un
reprezentant al Corpului Naţional al Poliţiştilor, subprefectul judeţului, 6 consilieri desemnaţi de
consiliul judeţean, 3 reprezentanţi ai comunităţii desemnaţi de preşedintele consiliului judeţean,
şeful inspectoratului judeţean de jandarmi, şeful inspectoratului pentru situaţii de urgenţă
judeţean şi şeful poliţiei locale din municipiul reşedinţă de judeţ.
Mandatul membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică este valabil până la
următoarele alegeri locale pentru Consiliul Județean Alba.
În acest sens, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 289/27 noiembrie 2020, a fost
validată desemnarea nominală a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului
Alba, în următoarea componență: Președinte: ALBANI-ROCCHETTI Simone-consilier
judeţean; Membri: CETERAŞ Marius-Nicolae-consilier judeţean, TĂTAR Virgil-consilier
judeţean, HĂRĂGUŞ Silvia-Alina-consilier judeţean, CRIŞAN Laurenţiu-consilier judeţean,
NEMEŞ Gheorghe-Claudiu- consilier judeţean, ROF Ioana-Diane - subprefect al Judeţului Alba,
Comisar şef DOGARU Florin Constantin - şeful Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, Lt.
col. COSTEA Virgiliu Ovidiu Nicolae - împuternicit la comanda Inspectoratului pentru Situaţii
de Urgenţă „Unirea” al Judeţului Alba, Col. GIUREA Marius Claudiu-şeful Inspectoratului
Judeţean de Jandarmi „Avram Iancu” Alba, ILCU Daniel Ioan-director executiv, şeful Poliţiei
Locale Alba Iulia, Colonel (r) ILEA Ioan Ilie- Corpul Naţional al Poliţiştilor - Organizaţia
teritorială Alba, BĂRDAŞ Mihai-Horea-reprezentant al comunităţii, IVINIŞ Gheorghe Ioanreprezentant al comunităţii şi BUTA Lucian Florin-reprezentant al comunităţii.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 61/25 martie 2021 s-a modificat
componența Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba, ulterior modificată prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 85/ 12 aprilie 2021.
Prin H.G. nr. 635 din 9 iunie 2021 a fost numit domnul Nemeș Gheorghe-Claudiu în
funcția de subprefect al județului Alba (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
584 din 10 iunie 2021).
Prin adresa din data de 13 iulie 2021 a Partidului Uniunea Salvaţi România (USR) - Filiala
Alba, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba cu nr. 15588/13 iulie 2021 s-a propus numirea
domnului consilier judeţean Rof Marius Nicolae, membru al Autorității Teritoriale de Ordine
Publică a Județului Alba.

Prin adresa nr. 83736/20 iulie 2021 a Primăriei municipiului Alba Iulia (însoţită de
Dispoziţia Primarului municipiului Alba Iulia nr. 933/12 mai 2021), înregistrată la registratura
Consiliul Judeţean Alba cu nr. 16295/21 iulie 2021 se solicită înlocuirea domnului Ilcu Daniel
Ioan (ca urmare a încetării raportului de serviciu la Direcţia Poliţia Locală a Municipiului Alba
Iulia) cu domnul Vodă Ioan.
În aceste condiții, pentru desfășurarea activității Autorității Teritoriale de Ordine Publică a
Județului Alba în condiții de deplină legalitate și pentru a nu fi afectat cvorumul necesar pentru
desfășurarea ședințelor, este imperios necesar a fi efectuată modificarea Hotărârii Consiliului
Judeţean Alba nr. 85 din 12 aprilie 2021, respectiv modificarea componenţei acestei autorități în
sensul că domnul consilier judeţean Rof Marius Nicolae intră în ATOP Alba în locul domnului
Nemeș Gheorghe-Claudiu, iar domnul Vodă Ioan în locul domnului Ilcu Daniel, permiţând
autorităţii să funcţioneze în structura completă, conform legii.
Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul
Raport de specialitate, considerăm a fi oportună și legală inițierea și aprobarea proiectului de
hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului
Alba, în forma prezentată de inițiator.
p.DIRECTOR EXECUTIV,
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

Întocmit,
Nicoleta LAZĂR
Viorel LUCULESCU
Comp. Administraţie Publică

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea încetării dreptului de concesiune instituit în favoarea
SC APA CTTA SA Alba asupra bunului imobil - teren, înscris în
CF nr. 114700 Alba Iulia - proprietate publică a Județului Alba

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna iulie 2021;
Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea
încetării dreptului de concesiune instituit în favoarea SC APA CTTA SA Alba asupra bunului
imobil - teren, înscris în CF nr. 114700 Alba Iulia - proprietate publică a Județului Alba;
Luând în considerare prevederile:
- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 80/2015 privind aprobarea modificării valorii
de inventar a unor bunuri imobile, proprietate publică a Județului Alba, concesionate către S.C.
APA-CTTA S.A., ca urmare a realizării unor lucrări de investiții din Fondul de Întreținere,
Înlocuire, Dezvoltare;
- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 135/2020 privind modificarea, completarea și
actualizarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba;
- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 118/2021 privind aprobarea documentaţiei
cadastrale de dezmembrare a imobilului teren, aferent fostei Captări apă dren Bărăbanţ, înscris în
CF nr. 82900 Alba Iulia, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, judeţul Alba - proprietate
publică a Judeţului Alba;
- Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de
canalizare nr. 1969-12770/2008, încheiat între Consiliul Județean Alba și Societății Comerciale
„APA CTTA” S.A. Alba.
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. c, art. 297 și 327 alin. 1 lit. c din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 861, art. 871 - 873 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 16/1996, privind Arhivelor Naționale, republicată,art. 12
- Legii nr. 290/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 2/1968 privind organizarea
administrativă a teritoriului României;
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare adoptă
următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă încetarea dreptului de concesiune constituit în favoarea SC APA CTTA SA
Alba asupra bunului imobil - teren, situat în extravilanul municipiului Alba Iulia, zona Bărăbanț,
înscris în CF nr. 114700 Alba Iulia în suprafaţă de 2.972 mp, județul Alba.
Art. 2. Se aprobă constituirea dreptului de administrare în favoarea Consiliului Județean
Alba asupra bunului imobil identificat la art. 1, în vederea construirii imobilului în care vor
funcționa Depozitul logistic și Arhiva Consiliului Județean Alba.

Art. 3. Se aprobă cuprinderea imobilului, identificat la art. 1 din prezenta hotărâre, în
Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului public al Județului Alba și înregistrarea la poziţia
cu nr. crt. 235, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1 - parte integrantă a prezentei
hotărâri.
Art. 4. Se aprobă modificarea poziţiei cu nr. crt. 105 din Inventarul bunurilor care alcătuiesc
domeniului public al Județului Alba care va avea datele prevăzute în anexa nr. 2 - parte integrantă a
prezentei hotărâri.
Art. 5. Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de
canalizare nr. 1969-12770/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se va modifica în mod
corespunzător.
Art. 6. Predarea preluarea imobilului menționat la art. 1 se va face pe bază de Protocol de
predare - primire, încheiat între Consiliul Județean Alba și SC APA CTTA SA Alba.
Art. 7. Președintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Direcției gestionarea
patrimoniului și Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Alba, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 8. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial Local al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „APA ALBA”, Societăţii APA-CTTA S.A Alba, Direcției juridică şi
administraţie publică, Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism, Direcției gestionarea
patrimoniului şi Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 155
Alba Iulia, 14 iulie 2021
Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat cu
art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu prevederile
art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare: Direcţiei gestionarea
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat
cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, către următoarele comisii de
specialitate:
Comisia de specialitate nr. 1 - Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală,
prognoze şi strategii
Comisia de specialitate nr. 2 - Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism,
investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului

Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 155 din 14 iulie 2021

Datele de identificare
a bunului imobil care se cuprinde la pozițiile cu nr. crt. 235 în
Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului public al Judeţului Alba

Nr.
crt.

Codul
de
clasificare

0
235

1
1.8.1.

Denumirea
bunului

2
Teren extravilan
Bărăbanț

Secţiunea I
Bunuri imobile
Elementele de identificare

3
Teren împrejmuit, situat în extravilanul municipiului
Alba Iulia, amplasat pe malul drept al Râului Ampoi,
zona Bărăbanţ, înscris în C.F. nr. 114700 Alba Iulia, cu
nr. cad. 114700, în suprafaţă totală de 2.972 mp

Situaţia
juridică
actuală
Denumire act
proprietate sau
alte acte
doveditoare
5
6
20.521,13 Domeniul
public al
Judeţului Alba
potrivit
Hotărârii
Consiliului
Judeţean Alba
nr. ../2021

Anul dobândirii Valoarea de
sau, după caz, al
inventar
dării în folosinţă
-lei -

4
1974

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

Secretar general al judeţului:
Vasile BUMBU

Membri:
Voichița Maria COMAN
Ioan BODEA
Liliana NEGRUȚ

Secretarul comisiei: Andreea Maria BABIN
Radu Octavian NEAG

Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 155 din 14 iulie 2021
Datele de identificare
a bunului imobil care se modifică la pozițiile cu nr. crt. 105 în
Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului public al Judeţului Alba

Nr.
crt.

Codul
de
clasificare

0
105.

1
1.8.1.

Denumirea
bunului

2
Teren aferent fostei
Captări apă dren
Bărăbanţ

Secţiunea I
Bunuri imobile
Elementele de identificare

3
Teren împrejmuit, situat în extravilanul municipiului
Alba Iulia, amplasat pe malul drept al Râului Ampoi,
zona Bărăbanţ, înscris în C.F. nr. 114701 Alba Iulia, cu
nr. cad. 114701, în C.F. nr. 82536 Alba Iulia, cu nr.
cad. 82536, în C.F. nr. 82479 Alba Iulia, cu nr. cad.
82479 şi în C.F. nr. 82216 Alba Iulia, cu nr. cad.
82216, în suprafaţă totală de 7.643 mp.
Racord electric sursă Bărăbanț dren – Județul Alba

Anul
dobândirii
sau, după
caz, al dării
în folosinţă
4
1974

Valoarea de
inventar
-lei -

5
52.773,54

15.672,31
total
68.445,85

Situaţia juridică
actuală
Denumire act
proprietate sau alte
acte doveditoare
6
Domeniul public al
Judeţului Alba potrivit
H.G. nr. 974/2002, cu
modificările și
completările ulterioare
şi Hotărârii Consiliului
Judeţean Alba nr.
135/2020 și nr. …/2021

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

Secretar general al judeţului:
Vasile BUMBU

Membri:
Voichița Maria COMAN
Ioan BODEA
Liliana NEGRUȚ

Secretarul comisiei: Andreea Maria BABIN
Radu Octavian NEAG

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 15772/14 iulie 2021

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea încetării dreptului de concesiune instituit
în favoarea SC APA CTTA SA Alba asupra bunului imobil - teren, înscris în
CF nr. 114700 Alba Iulia - proprietate publică a Județului Alba

I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea încetării dreptului de concesiune
instituit în favoarea SC APA CTTA SA Alba asupra bunului imobil – teren, înscris în CF nr.
114700 Alba Iulia - proprietate publică a Județului Alba, precum și constituirea dreptului de
administrare în favoarea Consiliului Județean Alba asupra acestui imobil, în vederea construirii
imobilului în care vor funcționa Depozitul logistic și Arhiva Consiliului Județean Alba.
II. Descrierea situaţiei actuale
Menținerea integrității arhivei Consiliului Județean Alba trebuie să fie o prioritate, deoarece
deteriorarea acesteia sub orice formă, atrage pierderi de bani și de timp nepermis de mari.
Legea nr. 16/1996 privind Arhivelor Naționale, republicată, stabilește în sarcina creatorilor
şi deţinătorilor de documente obligaţia de a păstra documentele create sau deţinute în spații special
amenajate pentru arhivă, care să le protejeze împotriva distrugerii, degradării, sustragerii sau
comercializării în alte condiții decât cele prevăzute de lege și gestionate de personal specializat în
managementul arhivelor.
Pentru a îndeplini aceste cerințe, creatorii și deținătorii de documente pot fie să își amenajeze
spații proprii unde să păstreze documentele în condițiile prevăzute de lege sau să externalizeze
managementul arhivelor către un furnizor de servicii de arhivare acreditat să presteze astfel de
servicii.
Astfel, pe o posibilă listă a investițiilor inițiale recomandate, ar trebui să se regăsească:
spațiul fizic dedicat pentru depozitarea arhivei, sisteme de prevenire a incendiilor, sistem antiefracție
și/sau de control al accesului, etc.
În acest sens a fost identificată imobil - teren înscris în CF nr. 114700 Alba Iulia, proprietate
publică a Județului Alba, situat în extravilanul municipiului Alba Iulia, amplasat pe malul drept al
Râului Ampoi, zona Bărăbanţ.
Acest teren, conform Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare
cu apă şi de canalizare nr. 1969-12770/2008, cu modificările şi completările ulterioare, este în
concesiune la SC APA-CTTA SA, făcând parte din teren aferent fostei Captări apă dren Bărăbanţ,
având suprafaţă totală de 10.615 mp. Întrucât SC APA-CTTA SA nu folosește întreaga suprafață de
teren, prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 118/2021 privind aprobarea documentaţiei
cadastrale de dezmembrare a imobilului teren, aferent fostei Captări apă dren Bărăbanţ, înscris în CF
nr. 82900 Alba Iulia, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, judeţul Alba - proprietate publică
a Judeţului Alba, terenul mai sus identificat a fost parcelar, iar pe suprafața de 2.972 mp. se va
construi imobilului în care vor funcționa Depozitul logistic și Arhiva Consiliului Județean Alba.
Pentru evidențierea clară în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului public al
Judeţului Alba a imobilului în care va funcționa Arhiva și Depozitul logistic al Consiliului Județean
Alba acesta va fi cuprins la poziția cu nr. crt. 235 în Inventar, având datele de identificare conform
anexei nr. 1 la prezentul Proiect de hotărâre.

Poziția cu nr. crt. nr. 105 din Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului public al
Judeţului Alba se va modifica în sensul că suprafața se va diminua la 7.643 mp.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 80/2015 s-a aprobat modificarea valorii de
inventar a unor bunuri imobile, proprietate publică a Județului Alba, concesionate către S.C. APACTTA S.A., ca urmare a realizării unor lucrări de investiții din Fondul de Întreținere, Înlocuire,
Dezvoltare. Unul dintre imobilele a căror valoare a fost modificată se afla și „Fosta captare cu apă
Dren Bărăbanț”. În consecință valoarea de inventar a poziției cu nr. crt. 105 este de 68.445,85 lei,
compusă din valoarea terenului de 52.773,54 lei și valoarea investiției „Racord electric sursa
Bărăbanț Dren – Județul Alba” de 15.672,31lei, conform anexei nr. 2 la prezentul Proiect de
hotărâre
Față de cele prezentate este necesar încetarea dreptului de concesiune instituit în favoarea
SC APA CTTA SA Alba și constituirea dreptului de administrare în favoarea Consiliului Județean
Alba asupra terenului, înscris în CF nr. 114700 Alba Iulia, aparţinând domeniului public al Judeţului
Alba, în vederea edificării imobilului – construcție în care vor funcționa Depozitul logistic și Arhiva
Consiliului Județean Alba.
III. Reglementări anterioare
Nu este cazul.
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. c, art. 297 și 327 alin.1 lit. c). din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 861, art. 871 - 873 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 16/1996, privind Arhivelor Naționale, republicată,art. 12
- Legii nr. 290/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 2/1968 privind organizarea
administrativă a teritoriului României;
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a Uniunii
Europene
Nu este cazul
VI. Avize necesare
Nu este cazul
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Nu este cazul
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
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. 155
din 14 iulie 2021.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare şi ale Legii nr.
24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 15773/14 iulie 2021

APROB,
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Domnului director executiv Ioan BODEA
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea încetării dreptului de concesiune instituit în favoarea
SC APA CTTA SA Alba asupra bunului imobil - teren, înscris în
CF nr. 114700 Alba Iulia - proprietate publică a Județului Alba
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 20 iulie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” estimată
a avea loc în data de 29 iulie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 155/14 iulie 2021 şi are ataşat referatul de
aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea încetării dreptului de concesiune instituit în
favoarea SC APA CTTA SA Alba asupra bunului imobil - teren înscris în CF nr. 114700 Alba Iulia,
proprietate publică a Județului Alba.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 15906/16 iulie 2021

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea încetării dreptului de concesiune instituit în
favoarea SC APA CTTA SA Alba asupra bunului imobil - teren înscris în CF nr. 114700 Alba
Iulia, proprietate publică a Județului Alba
Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea încetării dreptului de concesiune
instituit în favoarea SC APA CTTA SA Alba asupra bunului imobil - teren înscris în CF nr. 114700
Alba Iulia, proprietate publică a Județului Alba, precum și constituirea dreptului de administrare în
favoarea Consiliului Județean Alba asupra acestui imobil, în vederea construirii imobilului în care
vor funcționa Depozitul logistic și Arhiva Consiliului Județean Alba.
Menținerea integrității arhivei Consiliului Județean Alba trebuie să fie o prioritate, deoarece
deteriorarea acesteia sub orice formă, atrage pierderi de bani și de timp nepermis de mari.
Legea nr. 16/1996 privind Arhivelor Naționale, republicată, stabilește în sarcina creatorilor
şi deţinătorilor de documente obligaţia de a păstra documentele create sau deţinute în spații special
amenajate pentru arhivă, care să le protejeze împotriva distrugerii, degradării, sustragerii sau
comercializării în alte condiții decât cele prevăzute de lege și gestionate de personal specializat în
managementul arhivelor.
Pentru a îndeplini aceste cerințe, creatorii și deținătorii de documente pot fie să își amenajeze
spații proprii unde să păstreze documentele în condițiile prevăzute de lege sau să externalizeze
managementul arhivelor către un furnizor de servicii de arhivare acreditat să presteze astfel de
servicii.
Astfel, pe o posibilă listă a investițiilor inițiale recomandate, ar trebui să se regăsească:
spațiul fizic dedicat pentru depozitarea arhivei, sisteme de prevenire a incendiilor, sistem antiefracție
și/sau de control al accesului, etc.
În acest sens a fost identificată imobil - teren înscris în CF nr. 114700 Alba Iulia, proprietate
publică a Județului Alba, situat în extravilanul municipiului Alba Iulia, amplasat pe malul drept al
Râului Ampoi, zona Bărăbanţ.
Acest teren, conform Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare
cu apă şi de canalizare nr. 1969-12770/2008, cu modificările şi completările ulterioare, este în
concesiune la SC APA-CTTA SA, făcând parte din teren aferent fostei Captări apă dren Bărăbanţ,
având suprafaţă totală de 10.615 mp. Întrucât SC APA-CTTA SA nu folosește întreaga suprafață de
teren, prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 118/2021 privind aprobarea documentaţiei
cadastrale de dezmembrare a imobilului teren, aferent fostei Captări apă dren Bărăbanţ, înscris în CF
nr. 82900 Alba Iulia, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, judeţul Alba - proprietate publică
a Judeţului Alba, terenul mai sus identificat a fost parcelar, iar pe suprafața de 2.972 mp. se va
construi imobilului în care vor funcționa Depozitul logistic și Arhiva Consiliului Județean Alba.
Pentru evidențierea clară în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului public al
Judeţului Alba a imobilului în care va funcționa Arhiva și Depozitul logistic al Consiliului Județean
Alba acesta va fi cuprins la poziția cu nr. crt. 235 în Inventar, având datele de identificare conform
anexei nr. 1 la prezentul Proiect de hotărâre.
Poziția cu nr. crt. nr. 105 din Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului public al
Judeţului Alba se va modifica în sensul că suprafața se va diminua la 7.643 mp.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 80/2015 s-a aprobat modificarea valorii de
inventar a unor bunuri imobile, proprietate publică a Județului Alba, concesionate către S.C. APACTTA S.A., ca urmare a realizării unor lucrări de investiții din Fondul de Întreținere, Înlocuire,
Dezvoltare. Unul dintre imobilele a căror valoare a fost modificată se afla și „Fosta captare cu apă

Dren Bărăbanț”. În consecință valoarea de inventar a poziției cu nr. crt. 105 este de 68.445,85 lei,
compusă din valoarea terenului de 52.773,54 lei și valoarea investiției „Racord electric sursa
Bărăbanț Dren – Județul Alba” de 15.672,31lei, conform anexei nr. 2 la prezentul Proiect de
hotărâre
Încetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică, conform prevederilor art.
327 alin.1 lit. c). din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare, poate avea loc „în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea
unilaterală de către concedent”
Față de cele prezentate este necesar încetarea dreptului de concesiune instituit în favoarea
SC APA CTTA SA Alba și constituirea dreptului de administrare în favoarea Consiliului Județean
Alba asupra terenului, înscris în CF nr. 114700 Alba Iulia, aparţinând domeniului public al Judeţului
Alba, în vederea edificării imobilului – construcție în care vor funcționa Depozitul logistic și Arhiva
Consiliului Județean Alba.
Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) și art. 297 și 327 alin.1 lit.
c). din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare, prin proiectul de hotărâre inițiat de președintele Consiliului Județean Alba se
va aproba încetarea dreptului de concesiune instituit în favoarea SC APA CTTA SA Alba asupra
bunului imobil - teren înscris în CF nr. 114700 Alba Iulia, proprietate publică a Județului Alba,
precum și constituirea dreptului de administrare în favoarea Consiliului Județean Alba asupra
acestui imobil, în vederea construirii imobilului în care vor funcționa Depozitul logistic și Arhiva
Consiliului Județean Alba.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA

Șef serviciu,
Paul Silviu TODORAN

Întocmit, Radu Octavian NEAG

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al Judeţului Alba, a bugetului
creditelor interne, a bugetului fondurilor externe nerambursabile și a bugetelor instituţiilor
publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii
pentru trimestrul II al anului 2021
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna iulie 2021;
Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea
conturilor de execuţie ale bugetului local al Judeţului Alba, a bugetului creditelor interne, a
bugetului fondurilor externe nerambursabile și a bugetelor instituţiilor publice și activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii pentru trimestrul II al anului 2021
Având în vedere prevederile :
- art. 173 alin. 3 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu
completările ulterioare;
- art. 49 alin. 12 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. 1 și alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, adoptă următoarea

H O T Ă RÂ R E
Art. 1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al Judeţului Alba pentru
trimestrul II al anului 2021, conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Se aprobă contul de execuţie al bugetului creditelor interne pentru trimestrul II
al anului 2021, conform anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 3. Se aprobă contul de execuţie al bugetului fondurilor externe nerambursabile
pentru trimestrul II al anului 2021, conform anexei nr. 3 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 4. Se aprobă contul de execuţie al bugetelor instituţiilor publice finanţate din
venituri proprii și subvenţii din bugetul local pentru trimestrul II al anului 2021, conform
anexei nr. 4 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 5. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se
publică în Monitorul Oficial Local al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba,
Direcției juridică și administrație publică și Direcţiei dezvoltare și bugete din cadrul aparatului
de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Înregistrat cu nr. 156
Alba Iulia, 16 iulie 2021

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat
cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 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
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
Nr. 15861/16 iulie 2021
REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al
Judeţului Alba, a bugetului creditelor interne, a bugetului fondurilor externe
nerambursabile și a bugetelor instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau
parţial din venituri proprii pentru trimestrul II al anului 2021
Expunere de motive
În conformitate cu prevederile art. 49 alin. 12 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ordonatorii principali de credite au
obligaţia ca în lunile aprilie, iulie, octombrie pentru trimestrul expirat și cel mai târziu în luna
decembrie pentru trimestrul IV, de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către
autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu scopul de a
redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, astfel încât la sfârşitul
anului să nu înregistreze plăţi restante și diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul
anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma
plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.
Potrivit prevederilor art. 191 alin. 4 lit. b din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, președintele consiliului județean „întocmește proiectul bugetului județului și
contul de încheiere a exercițiului bugetar și le supune spre aprobare consiliului județean, în
condițiile și la termenele prevăzute de lege”.
Descrierea situației actuale
Executarea bugetului de venituri și cheltuieli începe odată cu aprobarea bugetului general
și a bugetelor componente respectiv: bugetul local al Judeţului Alba, bugetul creditelor interne,
bugetul fondurilor externe nerambursabile și bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate
integral sau parţial din venituri proprii.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 105 din 12 aprilie 2021 a fost aprobat
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, care ulterior a fost modificată și completată
prin rectificări bugetare.
Execuţia bugetară pentru trimestrul II al anului 2021, propusă spre aprobare, prezintă
informaţii referitoare la încasările realizate şi plăţile efectuate, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare, asigurându-se funcţionarea în bune condiţii a tuturor instituţiilor din subordine
precum și a acţiunilor, activităţilor și programelor gestionate de către Consiliul Judeţean Alba
astfel încât la până la sfârşitul anului să nu se înregistreze plăţi restante.
Baza legală
 art. 173 alin. 3, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 art. 49 alin. 12 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare.
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în
condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 156 din 16 iulie 2021.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 15862/16 iulie 2021

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
Domnului director executiv Marian Florin AITAI
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al Judeţului Alba, a bugetului
creditelor interne, a bugetului fondurilor externe nerambursabile și a bugetelor instituţiilor
publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii
pentru trimestrul II al anului 2021
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 20 iulie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 29 iulie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 156/16 iulie 2021 şi are ataşat următorul
document: referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea conturilor de
execuţie ale bugetului local al Judeţului Alba, a bugetul creditelor interne, bugetului fondurilor
externe nerambursabile și a bugetelor instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau
parţial din venituri proprii pentru trimestrul II al anului 2021.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
Nr. 15872/16 iulie 2021
Raport de specialitate
la proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al
Judeţului Alba, a bugetului creditelor interne, a bugetului fondurilor externe
nerambursabile și a bugetelor instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau
parţial din venituri proprii pentru trimestrul II al anului 2021
În conformitate cu prevederile art. 49 alin.(12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ordonatorii principali de credite au
obligaţia ca în lunile aprilie, iulie, octombrie pentru trimestrul expirat și cel mai târziu în luna
decembrie pentru trimestrul IV, să prezinte în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către
autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu scopul de a
redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, astfel încât la sfârşitul
anului:
 să nu înregistreze plăţi restante;
 diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru
finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor
restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.
În acest sens contul de execuţie al bugetului general al Judeţului Alba, întocmit pentru
trimestrul II al anului 2021, este prezentat mai jos pe cele patru tipuri de bugete care îl compun:
 bugetul local al Judeţului Alba;
 bugetul creditelor interne;
 bugetul fondurilor externe nerambursabile;
 bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri
proprii.
În cazul în care veniturile secțiunii de dezvoltare sunt mai mici decât cheltuielile aceleași
secțiuni, veniturile de dezvoltare se asigură din vărsăminte din veniturile secțiunii de funcționare
precum și din utilizarea excedentului anilor precedenți. În cazul în care secțiunea de funcționare
înregistrează deficit în cursul anului, se rectifică bugetul local prin diminuarea sumelor
reprezentând vărsăminte din secțiunea de funcționare către secțiunea de dezvoltare.
I. Contul de execuţie al bugetului local la 30.06.2021:
1.La venituri:
a) secţiunea de funcţionare:
Prevederi bugetare anuale
187.468.040 lei
Prevederi bugetare trimestriale cumulate
98.730.100 lei
Încasări realizate
101.974.575 lei
b) secţiunea de dezvoltare:
Prevederi bugetare anuale
Prevederi bugetare trimestriale cumulate
Încasări realizate
2. La cheltuieli:
a) secţiunea de funcţionare:
Credite bugetare anuale
Credite bugetare trimestriale cumulate
Plăţi efectuate
b) secţiunea de dezvoltare:
Credite bugetare anuale
Credite bugetare trimestriale cumulate
Plăţi efectuate

48.903.810 lei
22.290.200 lei
37.565.016 lei

189.700.810 lei
100.962.870 lei
77.825.417 lei
164.232.000 lei
90.004.050 lei
24.559.018 lei

3. Excedent / deficit:
Secţiunea de funcţionare - excedent: 24.149.158 lei
Secţiunea de dezvoltare - excedent: 13.005.999 lei
II. Contul de execuţie al bugetului creditelor interne la 30.06.2021:
1. La cheltuieli:
a) secţiunea de dezvoltare:
Credite bugetare anuale
Credite bugetare trimestriale cumulate
Plăti efectuate

14.797.480 lei
5.145.530 lei
1.189.397 lei

III. Contul de execuţie al bugetului fondurilor externe nerambursabile la
30.06.2021:
1. La venituri:
a) secţiunea de dezvoltare:
Prevederi bugetare anuale
Prevederi bugetare trimestriale cumulate
Încasări realizate

315.460 lei
315.460 lei
165.772 lei

2. La cheltuieli:
a) secţiunea de dezvoltare:
Credite bugetare anuale
Credite bugetare trimestriale cumulate
Plăti efectuate

315.460 lei
315.460 lei
31.592 lei

IV. Contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice și activităţilor finanţate
integral sau parţial din venituri proprii la 30.06.2021:
1. La venituri:
a) secţiunea de funcţionare:
Prevederi bugetare anuale
Prevederi bugetare trimestriale cumulate
Încasări realizate

285.798.650 lei
162.831.750 lei
143.270.276 lei

b) secţiunea de dezvoltare:
Prevederi bugetare anuale
Prevederi bugetare trimestriale cumulate
Încasări realizate

45.670.750 lei
41.077.370 lei
13.220.417 lei

2. La cheltuieli:
a) secţiunea de funcţionare:
Credite bugetare anuale
Credite bugetare trimestriale cumulate
Plăti efectuate

285.798.650 lei
162.831.750 lei
135.301.520 lei

b) secţiunea de dezvoltare:
Credite bugetare anuale
Credite bugetare trimestriale cumulate
Plăti efectuate

45.670.750 lei
41.077.370 lei
12.445.160 lei

Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete
prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 156 din data de 16 iulie 2021.
Director executiv,
Marian Aitai

JUDEȚUL ALBA
Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean
Alba nr. 15 6/16 iulie 2021
CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL AL JUDEȚULUI ALBA
PENTRU TRIMESTRUL II AL ANULUI 2021
lei
DENUMIRE
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCŢIONARE
I. VENITURI CURENTE
A. VENITURI FISCALE
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN
CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit
A2. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII
Sume defalcate din TVA
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe
desfășurarea de activități
B. VENITURI NEFISCALE (0013+0014)
B1. VENITURI DIN PROPRIETATE
Venituri din proprietate
B2. VÂNZARI DE BUNURI ȘI SERVICII
Venituri din prestări servicii și alte activități
Amenzi, penalități și confiscări
Diverse venituri
Donații și sponsorizări
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea
secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea
cheltuielilor secțiunii de funcționare
IV. SUBVENȚII
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI
PUBLICE
Subvenții de la bugetul de stat
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE
Autorități publice și acțiuni externe
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI
RECUPERATE ÎN ANUL CURENT
Plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent
Autorități executive și legislative
Autorități executive
Alte servicii publice generale
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI
RECUPERATE ÎN ANUL CURENT
Plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor
Alte servicii publice generale
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
TITLUL III DOBÂNZI
Apărare

Cod
indicator
000102

Prevederi
Prevederi
trimestriale
anuale
cumulate
187,468,040
98,730,100

Executie la
30.06.2021
101,974,575

0002
0003
0006

185,573,040
187,302,000
65,398,000

97,906,100
99,743,380
33,717,000

101,214,987
101,439,105
37,187,722

0402
0010
1102
1602

65,398,000
121,904,000
120,317,000
1,587,000

33,717,000
66,026,380
65,233,000
793,380

37,187,722
64,251,383
63,104,000
1,147,383

0012
0013
3002
0014
3302
3502
3602
370201
370203

-1,728,960
900,920
900,920
-2,629,880
1,640,000
82,000
98,000
0
-4,449,880

-1,837,280
525,920
525,920
-2,363,200
705,000
82,000
52,000
0
-3,202,200

-224,118
30,899
30,899
-255,017
776,659
145,500
68,824
0
-1,246,000

40.02

0

0

604,608

0017
0018

1,895,000
1,895,000

824,000
824,000

154,980
154,980

4202
5002
5102
5102.01
5102.10
5102.20
5102.55
5102.59
5102.84

1,895,000
189,700,810
24,337,370
24,337,370
19,000,000
5,122,370
45,000
170,000
0

824,000
100,962,870
14,689,420
14,689,420
12,000,000
2,534,420
45,000
110,000
0

154,980
77,825,417
10,440,246
10,578,353
9,066,006
1,418,897
24,800
68,650
-138,107

5102.8501
510201
51020103
5402
5402.01
5402.10
5402.20
5402.51

0
24,337,370
24,337,370
4,001,630
4,001,630
1,375,370
776,320
1,849,940

0
14,689,420
14,689,420
2,247,970
2,247,970
733,000
442,900
1,072,070

-138,107
10,440,246
10,440,246
1,678,504
1,678,504
580,392
234,895
863,217

5410.84

0

0

0

5408501
540210
540250
5502
5502.01
5502.20
5502.30
6002

0
1,849,940
2,151,690
2,972,000
2,972,000
100,000
2,872,000
441,000

0
1,072,070
1,175,900
1,180,000
1,180,000
80,000
1,100,000
201,820

0
863,217
815,287
691,777
691,777
46,470
645,307
157,438

CHELTUIELI CURENTE
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
Apărare națională
Ordine publică și siguranță națională
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
Protecție civilă și protecție contra incendiilor (protecție civilă
nonmilitară)
ÎNVĂȚĂMÂNT
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
TITLU VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI
RECUPERATE ÎN ANUL CURENT
Plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent
Învățământ preșcolar și primar
Învățământ primar
Învățământ nedefinibil prin nivel
Învățământ special
Alte cheltuieli în domeniul învățământului
SĂNĂTATE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi
Spitale generale
Cultură, recreere și religie
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI
RECUPERATE ÎN ANUL CURENT
Plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent
Servicii culturale
Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale
Muzee
Instituții publice de spectacole și concerte
Servicii recreative și sportive
Sport
Tineret
Servicii religioase
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei
Asigurări și asistență socială
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI
RECUPERATE ÎN ANUL CURENT
Plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent
Asistență socială în caz de boli și invalidități
Asistență socială în caz de invaliditate

6002.01
6002.20
600202
6102
6102.01
6102.20
610205

441,000
441,000
441,000
285,000
285,000
285,000
285,000

201,820
201,820
201,820
125,000
125,000
125,000
125,000

157,438
157,438
157,438
8,636
8,636
8,636
8,636

6502
6502.01
6502.10
6502.20
6502.51

8,155,650
8,155,650
123,250
1,096,200
1,091,000

4,650,000
4,650,000
68,800
595,200
553,950

1,786,165
1,786,461
26,045
68,438
338,066

6502.55
6502.57
6502.59
6502.84

0
5,737,500
107,700
0

0
3,361,750
70,300
0

0
1,337,412
16,500
-296

6502.8501
650203
65020302
650207
65020704
650250
6602
6602.01
6602.51

0
5,258,000
5,258,000
2,891,450
2,891,450
6,200
1,657,000
1,657,000
1,657,000

0
3,129,000
3,129,000
1,514,800
1,514,800
6,200
1,217,000
1,217,000
1,217,000

-296
1,144,827
1,144,827
635,280
635,280
6,058
268,074
268,074
268,074

660206
66020601
6702
6702.01
6702.10
6702.20
6702.51

1,657,000
1,657,000
41,258,570
41,258,570
1,969,950
1,953,240
16,234,380

1,217,000
1,217,000
20,805,680
20,805,680
1,123,700
744,940
8,124,040

268,074
268,074
17,293,722
17,294,129
903,064
169,371
6,296,855

6702.55
6702.59
6702.84

2,269,000
18,832,000
0

1,213,000
9,600,000
0

522,393
9,402,446
-407

6702.8501
670203
67020302
67020303
67020304
670205
67020501
67020502
670206
670250
6802
6802.01
6802.10
6802.20
6802.51

0
13,451,830
2,627,450
8,261,280
2,563,100
2,150,000
2,100,000
50,000
18,832,000
6,824,740
68,539,000
68,539,000
42,000,000
24,000,000
0

0
6,702,940
1,346,900
4,190,340
1,165,700
1,150,000
1,100,000
50,000
9,600,000
3,352,740
40,286,890
40,286,890
26,541,960
12,544,930
0

-407
5,294,283
808,146
3,405,762
1,080,375
500,000
500,000
0
9,402,446
2,096,993
35,559,489
35,813,290
23,857,047
11,606,288
0

6802.55
6802.57
6802.59
6802.84

0
1,891,000
648,000
0

0
820,000
380,000
0

0
108,599
241,356
-253,801

6802.8501
680205
68020502

0
40,115,500
40,115,500

0
23,388,900
23,388,900

-253,801
20,718,069
20,718,069

Asistență socială pentru familie și copii
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale
Protecția mediului
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
Reducerea și controlul poluării
Salubritate și gestiunea deșeurilor
Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor
Alte servicii în domeniul protecţiei mediului
Transporturi
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
OPERAȚIUNI FINANCIARE
TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE
TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI
RECUPERATE ÎN ANUL CURENT
Plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent
Transport rutier
Drumuri și poduri
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor
Alte acțiuni economice
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
Turism
Alte acțiuni economice
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE
VENITURI CURENTE
VENITURI NEFISCALE
C2. VÂNZARI DE BUNURI ȘI SERVICII
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile
Vărsăminte din secțiunea de funcționare
VENITURI DIN CAPITAL
Venituri din valorificarea unor bunuri
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea
cheltuielilor secțiunii de dezvoltare
IV. SUBVENȚII
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI
PUBLICE
Subvenții de la bugetul de stat
Alte sume primite de la UE
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și
prefinanțări aferente cadrului financiar
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE
Autorități publice și acțiuni externe
CHELTUIELI CURENTE
TITLU X PROIECTE CU FINANȚARE FEN AFERENTE
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI
Plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent
Autorități executive și legislative
Autorități executive
Alte servicii publice generale
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VI TRANSFERURI ÎINTRE UNITĂȚI ALE
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

680206
680250
7402
7402.01
7402.20
740203
740205
74020502
740250
8402
8402.01
8402.20
8402.79
8402.81
8402.84

28,423,500
184,000
1,939,670
1,939,670
1,939,670
21,850
1,862,820
1,862,820
55,000
35,850,920
31,250,920
31,250,920
4,600,000
4,600,000
0

16,897,990
0
1,154,850
1,154,850
1,154,850
21,850
1,113,000
1,113,000
20,000
14,231,240
11,858,240
11,858,240
2,373,000
2,373,000
0

14,841,420
0
966,680
966,680
966,680
4,819
961,861
961,861
0
8,854,686
6,610,693
6,610,693
2,243,993
2,243,993
0

8402.8501
840203
84020301
840250
8702
8702.01
8702.20
8702.51

0
35,848,920
35,848,920
2,000
263,000
263,000
143,000
120,000

0
14,230,240
14,230,240
1,000
173,000
173,000
53,000
120,000

0
8,853,686
8,853,686
1,000
120,000
120,000
0
120,000

870204
870250
9602

143,000
120,000
-2,232,770

53,000
120,000
-2,232,770

0
120,000
24,149,158

000102

48,903,810

22,290,200

37,565,016

0002
0012
0014
3702
370204
0015
3902
390201

4,449,880
4,449,880
4,449,880
4,449,880
4,449,880
0
0
0

3,202,200
3,202,200
3,202,200
3,202,200
3,202,200
0
0
0

1,246,000
1,246,000
1,246,000
1,246,000
1,246,000
0
0
0

4002
400214

0
0

0
0

20,000,000
20,000,000

0017
0018

4,000
4,000

4,000
4,000

54,798
54,798

42.02
46.02
48.02

4,000
0
44,449,930

4,000
0
19,084,000

54,798
0
16,264,218

5002
5102
5102.01
5102.58
5102.70
5102.71
5102.84
5102.8501
510201
51020103
5402
5402.01
5402.51

164,232,000
13,852,550
58,680
58,680
13,793,870
13,793,870
0
0
13,852,550
13,852,550
137,000
3,000
3,000

90,004,050
6,178,920
30,000
30,000
6,148,920
6,148,920
0
0
6,178,920
6,178,920
137,000
3,000
3,000

24,559,018
554,514
0
0
587,763
587,763
-33,249
-33,249
554,514
554,514
31,938
0
0

5402.70
5402.71

134,000
134,000

134,000
134,000

31,938
31,938

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor
Alte servicii publice generale
Apărare
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Apărare națională
Ordine publică și siguranță națională
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Protecţie civilă şi protecţia contra incendiilor (protecţie civilă
nonmilitară)
ÎNVĂȚĂMÂNT
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Învățământ nedefinibil prin nivel
Învățământ special
Alte cheltuieli în domeniul învăţământului
Sănătate
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE FEN AFERENTE
CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi
Spitale generale
Cultură, recreere și religie
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VI TRANSFERURI ÎINTRE UNITĂȚI ALE
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI
Plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent
Servicii culturale
Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale
Muzee
Instituții publice de spectacole și concerte
Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice
Servicii recreative și sportive
Sport
Alte servicii în domeniul culturii, recreerii și religiei
Asigurări și asistență socială
CHELTUIELI CURENTE
TITLU X PROIECTE CU FINANȚARE FEN AFERENTE
CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI
Plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent
Asistență socială în caz de boli și invalidități
Asistență socială în caz de invaliditate
Asistență socială pentru familie și copii
Locuințe, servicii și dezvoltare publică
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
TITLUL XVIII ACTIVE FINANCIARE
TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI
Plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent
Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice

540210
540250
6002
6002.70
6002.71
600202
6102
6102.70
6102.71
610205

3,000
134,000
110,550
110,550
110,550
110,550
59,400
59,400
59,400
59,400

3,000
134,000
40,550
40,550
40,550
40,550
59,400
59,400
59,400
59,400

0
31,938
0
0
0
0
0
0

6502
6502.70
6502.71
650207
65020704
650250
6602
6602.01
6602.51

150,400
150,400
150,400
50,400
50,400
100,000
24,162,050
24,162,050
23,699,280

150,400
150,400
150,400
50,400
50,400
100,000
19,867,110
19,867,110
19,404,340

0
0
0
0
0
7,882,398
7,882,398
7,882,398

6602.58

462,770

462,770

0

6602.70
6602.71
660206
66020601
6702
6702.01
6702.51

0
0
24,162,050
24,162,050
13,043,300
822,800
822,800

0
0
19,867,110
19,867,110
4,329,000
715,500
715,500

0
0
7,882,398
7,882,398
84,409
84,409
84,409

6702.55
6702.70
6702.71
6702.84
6702.8501
670203
67020302
67020303
67020304
67020312
670205
67020501
670250
6802
6802.01
6802.58

0
12,220,500
12,220,500
0
0
622,300
39,500
572,800
10,000
0
9,662,000
9,662,000
2,759,000
12,709,700
2,167,700
2,167,700

0
3,613,500
3,613,500
0
0
479,000
3,500
465,500
10,000
0
3,000,000
3,000,000
850,000
5,044,000
987,000
987,000

0
0
0
0
0
6,720
0
6,720
0
0
0
0
77,689
1,055,654
577,161
577,161

6802.70
6802.71
6802.84
6802.8501
680205
68020502
680206
7002
7002.01
7002.55
7002.70
7002.71
7002.72
7002.84
7002.8501
700205

10,542,000
10,542,000
0

4,057,000
4,057,000
0

4,603,740
4,603,740
1,328,720
2,392,000
1,438,000
1,438,000
954,000
954,000
0
0
0
1,438,000

2,371,000
2,371,000
635,720
1,681,000
1,438,000
1,438,000
243,000
243,000
0
0
0
1,438,000

478,493
478,493
0
0
604,819
604,819
450,835
-57,030
0
0
0
0
0
-57,030
-57,030
0

0

Alimentare cu apă
Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltarii
comunale
Protecția mediului
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE FEN AFERENTE
CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Reducerea și controlul poluării
Salubritate și gestiunea deșeurilor
Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor
Transporturi
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE FEN AFERENTE
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
TITLUL XVIII ACTIVE FINANCIARE
TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE
TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI
Plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent
Transport rutier
Drumuri și poduri
Alte acțiuni economice
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Turism
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

70020501
700250

1,438,000
954,000

1,438,000
243,000

0
-57,030

7402
7402.01
7402.56
7402.58

134,500
59,500
0
59,500

134,500
59,500
0
59,500

14,253
8,556
0
8,556

7402.70
7402.71
740203
740205
74020502
8402
8002.01
8402.58
8402.70
8402.71
8402.72
8402.81
8402.84
8402.8501
840203
84020301
8702
8702.70
8702.71
870204
9602

75,000
75,000
0
134,500
134,500
97,460,550
59,987,240
59,987,240
34,973,310
34,973,310
0
2,500,000
0
0
97,460,550
97,460,550
20,000
20,000
20,000
20,000
-115,328,190

75,000
75,000
0
134,500
134,500
52,382,170
34,621,310
34,621,310
16,479,860
16,479,860
0
1,281,000
0
0
52,382,170
52,382,170
0
0
0
0
-67,713,850

5,697
5,697
0
14,253
14,253
14,992,882
10,272,354
10,272,354
3,475,551
3,475,551
0
1,244,977
0
0
14,992,882
14,992,882
0
0
0
0
13,005,998

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

JUDEȚUL ALBA
Anexa nr. 2 l a Proiectul de hotărâre a Consiliului
Judeţean Alba nr. 156/16 iulie 2021

CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI CREDITELOR INTERNE
PENTRU TRIMESTRUL II AL ANULUI 2021
lei
DENUMIRE
CHELTUIELI TOTAL :
Cheltuieli curente
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE
FEN AFERENTE CADRULUI
FINANCIAR 2014-2020
SĂNĂTATE
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE
FEN AFERENTE CADRULUI
FINANCIAR 2014-2020
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi
Spitale generale
TRANSPORTURI
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE
FEN AFERENTE CADRULUI
FINANCIAR 2014-2020
Transport rutier
Drumuri și poduri

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Cod
indicator

Prevederi
anuale

Prevederi
trimestriale
cumulate

Execuție la
30.06.2021

07.01

14,797,480
14,797,480

5,145,530
5,145,530

1,189,397
1,189,397

07.58

14,797,480

5,145,530

1,189,397

6607

2,237,230

500,000

0

6607.58

2,237,230

500,000

0

660706
66070601

2,237,230
2,237,230

500,000
500,000

0
0

8407

12,560,250

4,645,530

1,189,397

8407.01

12,560,250

4,645,530

1,189,397

8407.58
840703
84070301

12,560,250
12,560,250
12,560,250

4,645,530
4,645,530
4,645,530

1,189,397
1,189,397
1,189,397

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

JUDEȚUL ALBA
Anexa nr. 3 la Proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Alba
nr. 156/16 iulie 2021

CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE PENTRU
TRIMESTRUL II AL ANULUI 2021
lei
DENUMIRE
TOTAL VENITURI ALE SECȚIUNII DE
DEZVOLTARE
I. VENITURI CURENTE
C.VENITURI NEFISCALE
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII
Transferuri voluntare, altele decât
subvențiile
Sume primite de la administrațiile locale în
cadrul unor programe cu finanțare
nerambursabilă
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE
Încasări din rambursarea împrumuturilor
acordate
Sume utilizate din excedentul anului
precedent pentru efectuarea de cheltuieli

Cod
indicator
000108

Prevederi
anuale

Prevederi
trimestriale
cumulate

Executie la
30.06.2021

0
00

315,460.00
100,450.00
100,450.00
100,450.00

315,460.00
100,450.00
100,450.00
100,450.00

165,772.00
0.00
0.00
0.00

3708

100,450.00

100,450.00

0.00

370806

100,450.00
86,660.00

100,450.00
86,660.00

0.00
86,227.00

4008

86,660.00

86,660.00

86,227.00

400815

86,660.00

86,660.00

86,227.00

7,110.00

7,110.00

631.00

IV. SUBVENȚII
Subvenții de la alte nivele ale administrației
publice

0018

7,110.00

7,110.00

631.00

Subvenții de la bugetul de stat

4208

7,110.00

7,110.00

631.00

420860

650.00

650.00

556.00

420875

6,460.00

6,460.00

75.00

4808
480816

121,240.00
80,940.00

121,240.00
80,940.00

78,914.00
78,914.00

480831
5008

40,300.00
315,460.00

40,300.00
315,460.00

0.00
31,592.00

08.01
08.55

315,460.00
100,450.00

315,460.00
100,450.00

31,592.00
0.00

08.5501

100,450.00

100,450.00

0.00

Cofinanțare publică acordată în cadrul
mecanismului SEE
Cofinanțare publică acordată în cadrul
Mecanismelor financiare Spatiul Economic
European si Norvegian 2014-2021
Sume primite de la UE/alți donatori în contul
plăților efectuate și prefinanțări aferente
cadrului financiar 2014-2021
Alte facilități și instrumente postaderare
Mecanismele financiare Spațiul Economic
European și Norvegian 2014-2021
TOTAL CHELTUIELI
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
Transferuri interne
Programe comunitare

08.550107

100,450.00

100,450.00

0.00

Titlul X Proiecte cu finanțare din FEN
aferente cadrului financiar 2014-2020
Alte facilități și instrumente postaderare

08.58
08.5816

215,010.00
167,170.00

215,010.00
167,170.00

31,592.00
31,521.00

Mecanismele financiare Spațiul Economic
European și Norvegian 2014-2021

08.5831

47,840.00

47,840.00

71.00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL
CULTURALE
ÎNVĂȚĂMÂNT
CHELTUIELI CURENTE
Titlu VII Alte transferuri
Titlul X Proiecte cu finanțare din FEN
aferente cadrului financiar 2014-2020

6308
6508
6508.01
6508.55
6508.58

104,790.00
104,790.00
104,790.00
100,450.00
4,340.00

104,790.00
104,790.00
104,790.00
100,450.00
4,340.00

71.00
71.00
71.00

Învățământ nedefinibil prin nivel

650807

104,790.00

104,790.00

71.00

71.00

Învățământ special

65080704

104,790.00

104,790.00

71.00

CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE
CHELTUIELI CURENTE
Titlul X Proiecte cu finanțare din FEN
aferente culturale
cadrului financiar 2014-2020
Servicii
Muzee

6708
6708.01
6708.58
670803
67080303

210,670.00
210,670.00
210,670.00
210,670.00
210,670.00

210,670.00
210,670.00
210,670.00
210,670.00
210,670.00

31,521.00
31,521.00
31,521.00
31,521.00
31,521.00

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

Anexa nr. 4 la Proiectul de hotărâre a Consiliului
Judeţean Alba nr. 156/16 iulie 2021

JUDEȚUL ALBA

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE
INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PENTRU TRIMESTRUL II AL ANULUI 2021
lei

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

000110

285,798,650

Prevederi
trimestriale
cumulate
162,831,750

I. VENITURI CURENTE
C.VENITURI NEFISCALE
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE
Venituri din proprietate
Venituri din concesiuni și închirieri
C2. VÂNZARI DE BUNURI ȘI SERVICII
Venituri din prestări de servicii și alte activități
Venituri din prestări de servicii
Venituri din cercetare
Venituri din contractele încheiate cu casele de
asigurări sociale de sănătate
Venituri din contracte încheiate cu direcțiile de
sănătate publică alocate de la bugetul de stat
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de
sănătate publică alocate din venituri proprii ale
Min.Sănătății
Venituri din contractele încheiate cu institutele de
medicină legală
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități
Diverse venituri
Alte venituri
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile
Donații și sponsorizări
Vărsăminte din secțiunea de funcționare ptr finanțarea
secțiunii de dezvoltare a bugetului local
OPERAȚIUNI FINANCIARE
Operațiuni financiare
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru
efectuarea de cheltuieli
IV. SUBVENȚII
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE
ADMNISTRAȚIEI PUBLICE
Subventii de la bugetul de stat
Sume alocate pentru stimulentul de risc
Subvenții de la alte administrații
Subvenții pentru instituții publice
Subvenții din bug local pentru finanțarea cheltuielilor
curente din domeniul sănătății
Subvenții din bugetul Fondului național unic de
asigurări sociale de sănătate pentru acoperiarea
creșterilor salariale

0010
0012
0013
3010
301005
0014
3310
331008
331020
331021

182,665,990
182,665,990
30,000
30,000
30,000
182,635,990
182,973,460
1,350
151,400
127,665,960

110,251,890
110,251,890
19,000
19,000
19,000
110,232,890
110,397,620
1,350
151,400
78,000,860

93,576,654
93,576,654
13,232
13,232
13,232
93,563,422
93,563,312
0
117,801
65,333,374

331030

46,101,240

26,555,620

23,113,788

331031

70,000

70,000

0

331032

2,832,000

1,448,000

1,339,000

331050
3610
361050
3710
371001
371003

6,151,510
0
0
-337,470
0
-337,470

4,170,390
0
0
-164,730
0
-164,730

3,659,349
110
110
0
0
0

0016
4010
401015

420,980
420,980
420,980

420,390
420,390
420,390

212,731
212,731
212,731

17
18

102,711,680
102,711,680

52,159,470
52,159,470

49,480,891
49,480,891

4210
421082
4310
431009
431010

0
0
102,711,680
18,204,320
1,657,000

0
0
52,159,470
9,316,110
1,217,000

0
0
49,480,891
7,280,072
268,074

431033

82,850,360

41,626,360

41,932,745

Sume alocate pentru stimulentul de risc

431040

0

0

0

4910

285,798,650

162,831,750

135,301,520

5410
541001

1,968,660
1,968,660

1,176,070
1,176,070

886,647

DENUMIRE

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE
FUNCȚIONARE
Alte servicii publice generale
CHELTUIELI CURENTE

Cod
Prevederi anuale
indicator

Executie la
30.06.2021
143,270,276

871,790

Titlul I Cheltuieli de personal
Titlul II Bunuri și servicii
Titlul XIX Plati efectuate în anii anteriori și încasați în
anul curent
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

5410.10
5410.20
541085

1,695,960
272,700
0

969,570
206,500
0

798,636
88,011
-14,857

541010

1,968,660

1,176,070

871,790

Sănătate
CHELTUIELI CURENTE
Titlul I Cheltuieli de personal
Titlul II Bunuri și servicii
Titlul X Alte cheltuieli
OPERAȚIUNI FINANCIARE
TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE
Titlul XIX Plăți efectuate în anii anteriori și încasați în
anul curent
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi
Spitale generale
Cultură, recreere și religie
CHELTUIELI CURENTE
Titlul I Cheltuieli de personal
Titlul II Bunuri și servicii
Titlu X Alte cheltuieli
PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI
RECUPERATE ÎN ANUL CURENT
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul
curent
Servicii culturale
Muzee
Instituții publice de spectacole și concerte
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei
Alte acțiuni economice
CHELTUIELI CURENTE
Titlul I Cheltuieli de personal
Titlul II Bunuri și servicii
PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI
RECUPERATE ÎN ANUL CURENT
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul
curent
Alte acțiuni economice
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

6610
6610.01
6610.10
6610.20
6610.59
6610.79
6610.81
6610.85

265,506,390
265,506,390
165,143,820
99,865,570
497,000
0
0
0

151,992,670
151,992,670
82,338,160
69,388,510
266,000
0
0
0

127,132,575
127,493,004
78,538,704
48,702,165
252,135
0
0
-360,429

661006
66100601
6710
6710.01
6710.10
6710.20
67.10.59
6710.84

265,506,390
265,506,390
16,995,950
16,999,950
11,537,670
5,388,280
74,000
-4,000

151,992,670
151,992,670
8,639,360
8,643,360
5,852,380
2,753,970
37,010
-4,000

127,132,575
127,132,575
6,637,738
6,642,111
5,576,565
1,035,515
30,031
-4,373

67108501

-4,000

-4,000

-4,373

671003
67100303
67100304
671050
8710
8710.01
8710.10
8710.20
8710.84

11,465,950
8,886,050
2,579,900
5,530,000
1,327,650
1,327,650
493,000
834,650
0

5,815,360
4,649,660
1,165,700
2,824,000
1,023,650
1,023,650
249,000
774,650
0

4,784,898
3,696,978
1,087,920
1,852,840
659,417
659,417
244,373
415,044
0

87108501

0

0

0

871050
9610
000110

1,327,650
0
45,670,750

1,023,650
0
41,077,370

659,417
7,968,756
13,220,417

0012
0014
3710
371004
0015
3910
391001

337,470
337,470
337,470
337,470
0
0
0

164,730
164,730
164,730
164,730
0
0
0

0
0
0
0
11,513
11,513
0

391050
0016
4010
401015

0
536,420
536,420
536,420

0
536,420
536,420
536,420

11,513
14,726
14,726
14,726

401016

0

0

0

0017
4210

27,689,050
3,163,970

23,286,810
3,163,970

8,467,551
500,744

Venituri nefiscale
Vânzari de bunuri și servicii
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile
Vărsăminte din secțiunea de funcționare
Venituri din capital
Venituri din valorificarea unor bunuri
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor
publice
Alte venituri din valorificarea unor bunuri
OPERAȚIUNI FINANCIARE
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru
efectuarea de cheltuieli
Sume primite in cadrul mecanismului decontarii
cererilor de plata
Subvenții :
Subvenții de la bugetul de stat

421070
Subventii de la bugetul de stat
4310
Subvenții de la alte administrații
Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea 431014
cheltuielilor de capital din domeniul sănătății
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru 431016
finanţarea investiţiilor în sănătate
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății 431017
către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în
sănătate
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății 43101701
către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii
medicale și echipamentelor de comunicații în urgența
în sănătate
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de 431019
dezvoltare
4610
Alte sume primite de la UE
461004
Alte sume primite din fonduri de la UE pentru
programele operaționale finanțate din cadrul financiar
2014-2020
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților
4810

3,163,970
24,525,080
23,699,280

3,163,970
20,122,840
19,404,340

500,744
7,966,807
7,882,398

0

0

0

0

0

0

0

0

0

825,800

718,500

84,409

66,260
66,260

66,260
66,260

0
0

17,041,550

17,023,150

4,726,627

481001
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent 48100101
Sume primite în contul plăților efectuate în anii 48100102
anteriori
48100103
Prefinanţare
4910
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

17,041,550
14,200,920
1,386,890

17,023,150
14,200,920
1,386,890

4,726,627
1,715,502
1,558,594

1,453,740
45,670,750

1,435,340
41,077,370

1,452,531
12,445,160

Alte servicii publice generale

5410

CHELTUIELI DE CAPITAL
Titlul XII Active nefinanciare

5410.70
5410.71

3,000
3,000
3,000

3,000
3,000
3,000

0
0
0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

541010

3,000

3,000

0

Sănătate

6610
6610.58

44,461,950
23,398,280

40,167,010
23,398,280

12,360,752
5,241,484

6610.70

21,063,670

16,768,730

7,119,268

Titlul XII Active nefinanciare

6610.71

21,063,670

16,768,730

7,119,268

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi

661006

44,461,950

40,167,010

12,360,752

66100601

44,461,950

40,167,010

12,360,752

Cultură, recreere și religie

6710

1,205,800

907,360

84,408

CHELTUIELI CURENTE

6710.01

383,000

191,860

0

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE FEN
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
CHELTUIELI DE CAPITAL

6710.58

383,000

191,860

6710.70

822,800

715,500

84,408

6710.71
671003
67100303
67100304

822,800
965,800
955,800
10,000

715,500
667,360
657,360
10,000

84,408
6,720
6,720
0

671050

240,000

240,000

77,688

9610

0

0

775,257

efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar
2014-2020
Fondul European de Dezvoltare Regională

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE FEN
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
CHELTUIELI DE CAPITAL

Spitale generale

Titlul XII Active nefinanciare
Servicii culturale
Muzee
Instituții publice de spectacole și concerte
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL,
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului casa şi teren în suprafaţă
de 184 mp., înscris în CF nr. 75001 Roşia Montană sub nr. cad/top. 75001 - monument
istoric situat administrativ în comuna Roşia Montană, nr. 326, judeţul Alba
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna iulie 2021;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind neexercitarea dreptului de
preemţiune asupra imobilului casă şi teren în suprafaţă de 184 mp., înscris în CF nr. 75001 Roşia
Montană sub nr. cad/top. 75001 - monument istoric situat administrativ în comuna Roşia
Montană, nr. 326, judeţul Alba;
- adresa nr. 921/14 iulie 2021 a Direcţiei Judeţene pentru Cultură Alba, însoțită de nota
de informare, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 15673/14 iulie 2021.
Analizând raportul nr. 15799/15 iulie 2021 al Comisiei de stabilire a oportunităţii
achiziţionării imobilelor monumente istorice.
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- art. 1730 şi urm. din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Ordinului nr. 2314/2004 al ministrului culturii şi cultelor privind aprobarea Listei
monumentelor istorice şi Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările şi completările
ulterioare.
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă neexercitarea dreptului de preemţiune de către UAT - Judeţul Alba
asupra imobilului casă şi teren în suprafaţă de 184 mp., înscris în CF nr. 75001 Roşia Montană
sub nr. cad/top. 75001 Roşia Montană, situat administrativ în comuna Roşia Montană, nr. 326,
judeţul Alba, proprietar Bara Petru Marcel. Imobilul este înscris în Lista Monumentelor Istorice
2015, nr. crt. 483, cod AB-II-m-B-00281, conform documentaţiei transmise de către Direcţia
Judeţeană pentru Cultură Alba, care constituie anexă la prezenta hotărâre.
Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se
publică în Monitorul Oficial Local al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba,
Direcţiei Judeţene pentru Cultură Alba, Direcției juridică şi administraţie publică, Direcției
gestionarea patrimoniului şi Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL
Înregistrat cu nr. 157
Alba Iulia, 16 iulie 2021

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

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

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 15864/16 iulie 2021
REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune
asupra imobilului casa şi teren în suprafaţă de 184 mp., înscris în
CF nr. 75001 Roşia Montană sub nr. cad/top. 75001 - monument istoric situat
administrativ în comuna Roşia Montană, nr. 326, judeţul Alba
I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează neexercitarea dreptului de preemţiune asupra
imobilului casă şi teren în suprafaţă de 184 mp., înscris în CF nr. 75001 Roşia Montană sub nr.
cad/top. 75001, situat administrativ în comuna Roşia Montană, nr. 326, judeţul Alba proprietar
Bara Petru Marcel. Imobilul este înscris în Lista Monumentelor Istorice 2015, nr. crt. 483, cod
AB-II-m-B-00281.
II. Descrierea situaţiei actuale
Prin adresa nr. 921/14 iulie 2021, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu
nr. 15673/14 iulie 2021, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba ne comunică solicitarea făcută
de d-l Bara Petru Marcel, privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemţiune asupra
imobilului, situat administrativ în comuna Roşia Montană, nr. 326, judeţul Alba.
D-l Bara Petru Marcel, are calitatea de proprietar asupra imobilului, casă şi teren în
suprafatţă de 184 mp. - monument istoric, situat administrativ în comuna Roşia Montană, nr.
326, judeţul Alba. Imobilul este înscris în Lista Monumentelor Istorice 2015, nr. crt. 483, cod
AB-II-m-B-00281, acesta exprimându-şi intenţia de a vinde imobilul respectiv.
Conform prevederilor art. 4 alin. 4 din Legea nr. 422/2001, privind protejarea
monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare, „monumentele istorice aflate
în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat pot fi vândute numai în condiţiile
exercitării dreptului de preemţiune ale statului român, prin Ministerul Culturii şi Patrimoniului
Naţional, pentru monumentele istorice clasate în grupa Aˮ. Alin. 7 al aceluiași articol prevede că
„termenul de exercitare a dreptului de preemţiune al statului este de maximum 25 de zile de la
data înregistrării înştiinţării, documentaţiei şi a propunerii de răspuns la Ministerul Culturii şi
Patrimoniului Naţional sau, după caz, la serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii
şi Patrimoniului Naţional; titularii dreptului de preemţiune vor prevedea în bugetul propriu
sumele necesare destinate exercitării dreptului de preemţiune; valoarea de achiziţionare se
negociază cu vânzătorulˮ.
În situaţia în care, conform art. 4 alin. 8 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea
monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare, „Ministerul Culturii şi
Patrimoniului Naţional sau serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi
Patrimoniului Naţional nu îşi exercită dreptul de preemţiune în termenul prevăzut la alin. 7, acest
drept se transferă autorităţilor publice locale, care îl pot exercita în maximum 15 zileˮ.
Prin adresa nr. 921/14 iulie 2021, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba, comunică
neexercitarea dreptul de preemțiune asupra imobilului identificat mai sus și transferă dreptul de
preemţiune pentru achiziţionarea imobilului în cauză, către autorităţile administraţiei publice
locale, respectiv Consiliului Judeţean Alba.
Comisia de stabilire a oportunităţii achiziţionării imobilelor monument istoric, constituită
prin Dispoziție a Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 383 din 14 iunie 2019, întrunită în
ședință în data de 15 iulie 2021, luând în discuție imobilul la care s-a făcut trimitere anterior, a
recomandat neexercitarea dreptului de preemțiune, prin Raportul nr. 15799/14 iulie 2021.
III. Reglementări anterioare
Nu este cazul.
IV. Baza legală

- art. 173 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- art. 1730 şi urm. din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul nr. 2314/2004 al ministrului culturii şi cultelor privind aprobarea Listei
monumentelor istorice şi Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările şi completările
ulterioare
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Nu este cazul
VI. Avize necesare
Nu este cazul
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Nu este cazul
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba nu exercită dreptul de preemțiune asupra imobilului
identificat mai sus și transferă dreptul de preemţiune pentru achiziţionarea imobilului în cauză,
către autorităţile administraţiei publice locale, respectiv Consiliului Judeţean Alba, fapt
comunicat prin adresa nr. 921/14 iulie 2021.
De asemenea Comisia de stabilire a oportunității achiziționării imobilelor monument
istoric a comunicat faptul că nu se recomandă achiziționarea imobilului menționat mai sus, fapt
comunicat prin raportul nr. 15799/14 iulie 2021.
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre
Nu este cazul
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi
funcţionale preconizate
Nu este cazul
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia proiectele de
hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului judeţean, de
vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de
hotărâre înregistrat cu nr. 157 din 16 iulie 2021.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare şi ale Legii
nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 15865/16 iulie 2021

APROB,
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Domnului director executiv Ioan BODEA
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului casa şi teren în suprafaţă
de 184 mp., înscris în CF nr. 75001 Roşia Montană sub nr. cad/top. 75001 - monument
istoric situat administrativ în comuna Roşia Montană, nr. 326, judeţul Alba
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 20 iulie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 29 iulie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 157/16 iulie 2021 şi are ataşate următoarele
documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind neexercitarea dreptului de
preemţiune asupra imobilului casă şi teren în suprafaţă de 184 mp., înscris în CF nr. 75001, nr.
cad/top. 75001 Roşia Montană - monument istoric situat administrativ în comuna Roşia
Montană, nr. 326, judeţul Alba;
- adresa nr. 921/14 iulie 2021 a Direcţiei Judeţene pentru Cultură Alba, însoțită de nota
de informare, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 15673/14 iulie 2021.
- raportul nr. 15799/15 iulie 2021 al Comisiei de stabilire a oportunităţii achiziţionării
imobilelor monumente istorice.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 15929/16 iulie 2021

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului
casa şi teren în suprafaţă de 184 mp., înscris în CF nr. 75001, nr. cad/top. 75001, Roşia
Montană - monument istoric situat administrativ în comuna Roşia Montană, nr. 326,
judeţul Alba
Proiectul de act administrativ inițiat vizează neexercitarea dreptului de preemţiune asupra
imobilului casă şi teren în suprafaţă de 184 mp., înscris în CF nr. 75001, nr. cad/top. 75001,
Roşia Montană,, situat administrativ în comuna Roşia Montană, nr. 326, judeţul Alba proprietar
Bara Petru Marcel. Imobilul este înscris în Lista Monumentelor Istorice 2015, nr. crt. 483, cod
AB-II-m-B-00281.
Conform prevederilor art. 4 alin. 4 din Legea nr. 422/2001, privind protejarea
monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare, „monumentele istorice aflate
în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat pot fi vândute numai în condiţiile
exercitării dreptului de preemţiune ale statului român, prin Ministerul Culturii şi Patrimoniului
Naţional, pentru monumentele istorice clasate în grupa Aˮ. Alin. 7 al aceluiași articol prevede că
„termenul de exercitare a dreptului de preemţiune al statului este de maximum 25 de zile de la
data înregistrării înştiinţării, documentaţiei şi a propunerii de răspuns la Ministerul Culturii şi
Patrimoniului Naţional sau, după caz, la serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii
şi Patrimoniului Naţional; titularii dreptului de preemţiune vor prevedea în bugetul propriu
sumele necesare destinate exercitării dreptului de preemţiune; valoarea de achiziţionare se
negociază cu vânzătorulˮ.
În situaţia în care, conform art. 4 alin. 8 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea
monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare, „Ministerul Culturii şi
Patrimoniului Naţional sau serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi
Patrimoniului Naţional nu îşi exercită dreptul de preemţiune în termenul prevăzut la alin. 7, acest
drept se transferă autorităţilor publice locale, care îl pot exercita în maximum 15 zileˮ.
Codul asociat monumentelor istorice (codul LMI) cuprinde:
- acronimul județului în care se află;
- un numeral roman ce grupează monumentele în funcție de natura lor:
o I - Monumente de arheologie;
o II - Monumente arhitectură;
o III - Monumente de for public;
o IV - Monumente memoriale și funerare;
- o minusculă (m pentru monument, a pentru ansamblu sau s pentru sit arheologic);
- o majusculă care descrie monumentul din punct de vedere valoric:
o A - monumente de interes național;
o B - monumente de interes local;
- un număr de ordine unic la nivelul întregii țări (ex. 00001.01). Cifrele de după
punct reprezintă indicele monumentului în cadrul unui ansamblu clasat.
Imobilul casă şi teren, identificat mai sus în suprafaţă totală de 184 mp., este înscris în
Lista Monumentelor istorice 2015- judeţul Alba, conform Ordinului nr. 2314/2004 al ministrului
culturii şi cultelor privind aprobarea Listei monumentelor istorice şi Listei monumentelor istorice
dispărute cu modificările şi completările ulterioare, având nr. crt. 483 şi cod de identificare ABII-m-B-00281.
Prin adresa nr. 921/14 iulie 2021, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba, comunică
neexercitarea dreptul de preemțiune asupra imobilului identificat mai sus și transferă dreptul de

preemţiune pentru achiziţionarea imobilului în cauză, către autorităţile administraţiei publice
locale, respectiv Consiliului Judeţean Alba.
Faţă de cele menționate mai sus, Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba trebuie să se
pronunţe dacă îşi exercită sau nu dreptul de preemţiune asupra imobilului mai sus menţionat.
În urma întrunirii Comisiei de stabilire a oportunităţii achiziţionării imobilului monument
istoric, s-a recomandat, prin Raportul nr. 15799/15 iulie 2021, anexat prezentului proiect de
hotărâre, că nu este oportună achiziţia imobilului în cauză - monument istoric, situat
administrativ în comuna Roşia Montană, nr. 326, judeţul Alba.
Considerăm că nu se justifică necesitatea şi oportunitatea achiziţiei imobilului mai sus
prezentat, prin urmare propunem adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat în considerarea
aspectelor mai sus menţionate, precum şi a dispoziţiilor 173 alin. 1 lit. f din Ordonanţa de
Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte
şi alte atribuţii prevăzute de lege şi a Legii nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor
istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA
Șef serviciu,
Paul Silviu TODORAN

Întocmit, Adrian Florin GHILEA

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
VICEPREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
cu privire la acordarea unui mandat special, reprezentantului Judeţului Alba în
Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna iulie 2021;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat
special reprezentatului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea
„Drumuri și Poduri Locale Alba” SA;
- adresa nr. 4426/13 iulie 2021 a Societății „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA privind
acordarea unui mandat special reprezentatului Judeţului Alba în Adunarea Generală a
Acționarilor la Societatea „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA, înregistrată la registratura
Consiliului Județean Alba cu nr. 15616/13 iulie 2021;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 64/25 martie
2021 privind desemnarea reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor
la Societatea Drumuri şi Poduri Locale Alba SA şi aprobarea mandatului acestuia;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 2 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se acordă mandat special domnului COMȘA Cătălin Răzvan în calitate de
reprezentant al Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „Drumuri şi
Poduri Locale Alba” SA pentru a aproba modificarea primului aliniat al Articolului 3 din Actul
constitutiv. Sediul societății, astfel:
„Articolul 3. Sediul societății: Sediul societății este în municipiul Alba Iulia (localitatea
Bărăbanț), str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 31, județul Alba”
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează reprezentantul
Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor a Societăţii „Drumuri şi Poduri Locale
Alba” SA, domnul COMȘA Cătălin Răzvan.
Art. 3. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se publică
în Monitorul Oficial Local al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează și se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba,
Societății „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA, domnului COMȘA Cătălin Răzvan, Direcției
juridică și administraţie publică, Direcției dezvoltare și bugete şi Biroului resurse umane din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba
VICEPREŞEDINTE,
Marius Nicolae HAȚEGAN

Înregistrat cu nr. 158
Alba Iulia, 16 iulie 2021

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat
cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 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. 3 - Comisia juridică, administrație publică locală, etică și
apărarea ordinii publice
Comisia de specialitate nr. 5 - Comisia servicii publice de interes judeţean, cooperare
interinstituțională, turism şi relaţii internaţionale, agricultură și mediu de afaceri

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
VICEPREŞEDINTE
Nr. 15866/16 iulie 2021
REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special,
reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la
Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA
Expunere de motive
Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA funcţionează ca persoană juridică cu
capital integral deţinut de Judeţul Alba şi are ca obiect de activitate principal executarea
lucrărilor specifice de drumuri şi poduri (construcţia, întreţinerea, repararea, modernizarea şi
exploatarea acestora).
Potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățiile, cu modificările și completările
ulterioare și a Actului Constitutiv al Societăţii, „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA,
Adunarea Generală a Acţionarilor aprobă situațiile financiare anuale, aprobă repartizarea
profitului, monitorizează și evaluează performanța consiliului de adminsitrație.
Consiliul Județean Alba în calitate de acționar unic, exercită toate drepturile acţionarului
în numele Judeţului Alba, prin reprezentant mandatat potrivit Hotărârii Consiliului Județean
Alba nr. 64/25 martie 2021 privind desemnarea reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea
Generală a Acţionarilor la Societatea Drumuri şi Poduri Locale Alba SA şi aprobarea
mandatului acestuia.
Descrierea situației actuale
Prin adresa nr. 4426/13 iulie 2021 înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu
nr. 15616/13 iulie 2021, Societatea „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA, solicită acordarea
unui mandat special domnului Comșa Cătălin Răzvan, în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce
decurg din calitatea de mandatar desemnat să reprezinte interesele Județului Alba în Adunarea
Generală a Acționarilor, pentru schimbarea sediului social al societății„Drumuri și Poduri Locale
Alba” SA.
Societatea are în prezent sediul social în municipiul Alba Iulia, str. Frederik Mistral, nr.
3, spațiu închiriat de la Camera de Comerț și Industrie Alba, conform contractului de închiriere
nr. 1443/2818/A/2005, prelungit prin act adițional până la data de 31.07.2021. Societatea a
achiziționat un imobil situat în municipiul Alba Iulia (localitatea Bărăbanț), str. Alexandru Ioan
Cuza, nr. 31, în care intenționează să se mute începând cu data de 01.08.2021, astfel că se
impune actualizarea Articolului 3 din Actul constitutiv - Sediul societății. Conform prevederilor
art.11, pct. II, lit. b) din Actul constitutiv, modificarea sediului societății, este atributul Adunării
Generala a Actionarilor.
Baza legală
- art. 173 alin. 2 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57 /2019 privind
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în
condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 158 din 16 iulie 2021.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
VICEPREŞEDINTE
Marius Nicolae HAȚEGAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 15867 /16 iulie 2021

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
Domnului director executiv Marian Florin AITAI
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
cu privire la acordarea unui mandat special, reprezentantului Judeţului Alba în
Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 20 iulie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 29 iulie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 158/16 iulie 2021 şi are ataşate următoarele
documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat
special reprezentatului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea
„Drumuri și Poduri Locale Alba” SA;
- adresa nr. 4426/13 iulie 2021 a Societății „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA privind
acordarea unui mandat special reprezentatului Judeţului Alba în Adunarea Generală a
Acționarilor la Societatea „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA, înregistrată la registratura
Consiliului Județean Alba cu nr. 15616/13 iulie 2021.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
Nr. 16069/19.07.2021

Raport de specialitate
la proiectul de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special,
reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la
Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA
Societatea „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA funcţionează ca persoană juridică cu
capital integral deţinut de Judeţul Alba şi are ca obiect de activitate principal: construcția,
întreținerea, reparare și modernizarea drumurilor și podurilor.
Consiliul Județean Alba exercită toate drepturile acţionarului în numele Judeţului Alba,
prin reprezentantul mandatat potrivit Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 64/25 martie 2021
privind desemnarea reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la
Societatea Drumuri şi Poduri Locale Alba SA şi aprobarea mandatului acestuia.
Prin adresa nr.4426/13 iulie 2021 înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu
nr. 15616/13 iulie 2021, Societatea „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA, solicită acordarea
unui mandat special Domnului Comșa Cătălin Răzvan, în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce
decurg din calitatea de mandatar desemnat să reprezinte interesele Județului Alba în Adunarea
Generală a Acționarilor, pentru schimbarea sediului societății.
Societatea are în prezent sediul social în municipiul Alba Iulia, str. Frederik Mistral, nr.
3, spațiu închiriat de la Camera de Comerț și Industrie Alba, conform contractului de închiriere
nr. 1443/2818/A/2005, prelungit prin act aditional până la data de 31.07.2021. Societatea a
achiziționat în baza contractului de vânzare autentificat sub nr.1584 din 17.08.2020, imobilul
situat în municipiul Alba Iulia (localitatea Bărăbanț), str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 31, format
din teren în suprafață de 1600 mp și construcție de tip sediu administrativ P+1E întăbulat în
cartea funciară sub nr. 79927. Începând cu data de 01.08.2021, sediul social se va muta la
imobilul menționat, astfel ca se impune actualizarea Articolului 3 din Actul constitutiv - Sediul
societății. Conform prevederilor art.11, pct. II, lit. b) din Actul constitutiv, modificarea sediului
societății, este atributul Adunării Generale a Acționarilor a societății „Drumuri și Poduri Locale
Alba” SA.
Potrivit prevederilor contractului de mandat nr.7221 din 29 martie 2021, mandantul
înţelege a împuternici mandatarul pentru a îndeplini atribuţiile stabilite, pe baza unui mandat
special prealabil din partea mandantului pentru schimbarea sediului societății din: „municipiul
Alba Iulia, str. Frederik Mistral, nr. 3”, în “municipiul Alba Iulia (localitatea Barabant), str.
Alexandru Ioan Cuza, nr. 31”.
Având în vedere aspectele de mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete prezintă spre
aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Director executiv,
Marian Florin AITAI

Întocmit,
Ana Androne

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea
Procesului verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul situat administrativ în comuna
Întregalde, sat Ivăniş, judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 70241 Întregalde
sub nr. cad/top 169, 170, 171, 173, 175, 178, 179
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna iulie 2021;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind exprimarea acordului cu privire
la aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul situat administrativ în comuna Întregalde,
sat Ivăniş, judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 70241 Întregalde sub nr. cad/top 169, 170, 171, 173,
175, 178, 179;
- solicitarea beneficiarei Clamba Maria, prin mandatar ing. Suciu Alin Dumitru privind
semnarea Procesului verbal de vecinătate asupra imobilului, situat în comuna Întregalde, sat
Ivăniş, județul Alba care se învecinează la nord cu drumul judeţean DJ 107K proprietate publică
a UAT - Judeţul Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 15603/13 iulie
2021;
- procesul-verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K proprietate publică a UAT-Judeţul Alba şi imobilul situat administrativ în comuna Întregalde, sat
Ivăniş, judeţul Alba;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 18/1991 a fondului funciar republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor
publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, anexa nr. 2;
- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba - anexa nr. 1, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte
funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se exprimă acordul cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru
stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K - proprietate publică a UAT-Judeţul Alba, cu
imobilul în suprafaţă totală măsurată de 2410 mp., situat administrativ în comuna Întregalde, sat
Ivăniş, judeţul Alba, înscris C.F. nr. 70241 Întregalde sub nr. cad/top 169, 170, 171, 173, 175,

178, 179, solicitat în vederea primei înscrieri a imobilului cu notarea posesiei, prezentat în anexa
- parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se
publică în Monitorul Oficial Local al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba,
beneficiarului Petric Vasile prin mandatar, ing. Suciu Alin Dumitru, Direcției juridică şi
administraţie publică, Direcției gestionarea patrimoniului şi Direcției amenajarea teritoriului și
urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 159
Alba Iulia, 16 iulie 2021
Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat
cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, către
următoarea comisie de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi
lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 15912/16 iulie 2021

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea
Procesului verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul situat administrativ în comuna
Întregalde, sat Ivăniş, judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 70241 Întregalde
sub nr. cad/top 169, 170, 171, 173, 175, 178, 179

I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează exprimarea acordului de către Consiliul
Judeţean Alba cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor
comune asupra imobilului, situat în comuna Întregalde, sat Ivăniş, judeţul Alba, înscris în C.F.
nr. 70241 Întregalde, nr. cad/top 169, 170, 171, 173, 175, 178, 179, imobil care se învecinează cu
drumul judeţean DJ 107K.
II. Descrierea situaţiei actuale
Prin adresa înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 15603/13 iulie
2021, beneficiarul Petric Vasile, prin mandatar ing. Suciu Alin Dumitru în calitate de expert.
topograf, transmite spre aprobare Procesul verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor
comune dintre DJ 107K - proprietate publică a UAT - Judeţul Alba şi imobilul, în suprafaţă
totală de 2410 mp., situat în comuna Întregalde, sat Ivăniş, judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 70241
Întregalde, nr. cad/top 169, 170, 171, 173, 175, 178, 179, solicitat în vederea Primei înscrieri
imobil cu notarea posesiei, aferent imobilului în cauză.
În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei
Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea Regulamentului de avizare,
recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, în vederea reglementării situației
de carte funciară, expertul topograf convoacă toţi proprietarii din vecinătatea imobilului pentru
care s-a executat documentaţia cadastrală, pentru identificarea limitei comune dintre vecini şi
pentru semnarea Procesului-verbal de vecinătate.
Menţionăm faptul că asupra drumului judeţean DJ 107K, care este în curs de întabulare,
având ca şi proprietar Domeniul Public al Judeţului Alba, s-a făcut compararea punctelor de
coordonate, a eventualelor suprapuneri de suprafeţe, în format electronic şi cu refacerea
documentaţiei dacă există aceste suprapuneri. În urma verificărilor efectuate documentaţia
cadastrală respectă limitele proprietăţilor, acestea nefiind afectate şi prin urmare se recomandă
semnarea procesului verbal de vecinătate.
III. Reglementări anterioare
Nu există
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- Legea nr. 18/1991 a fondului funciar republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor
publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2
- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba - anexa nr. 1 cu modificările şi completările
ulterioare;

- Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte
funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare.
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Nu este cazul
VI. Avize necesare
Nu este cazul
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Nu este cazul
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
Domnul ing. Suciu Alin Dumitru în calitate de expert topograf, executant al măsurătorilor
a înaintat documentaţia cadastrală în vederea identificării limitei comune dintre vecini şi pentru
semnarea Procesului-verbal de vecinătate.
În urma verificării documentaţiei de către specialiştii din cadrul Direcţiei Gestionarea
Patrimoniului, respectiv Serviciul administrarea domeniului public şi privat a Consiliului
Judeţean Alba, s-a constatat faptul că documentaţia cadastrală întocmită respectă limitele
proprietăţilor, acestea nefiind afectate.
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre
Nu este cazul
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi
funcţionale preconizate
Nu este cazul
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în
condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 159 din 16 iulie 2021.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 15914/16 iulie 2021

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Domnului director executiv Ioan BODEA

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea
Procesului verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul situat administrativ în comuna
Întregalde, sat Ivăniş, judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 70241 Întregalde
sub nr. cad/top 169, 170, 171, 173, 175, 178, 179
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 20 iulie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 29 iulie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 159/16 iulie 2021 şi are ataşate următoarele
documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind exprimarea acordului cu privire
la aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul situat administrativ în comuna Întregalde,
sat Ivăniş, judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 70241 Întregalde sub nr. cad/top 169, 170, 171, 173,
175, 178, 179;
- solicitarea beneficiarei Clamba Maria, prin mandatar ing. Suciu Alin Dumitru privind
semnarea Procesului verbal de vecinătate asupra imobilului, situat în comuna Întregalde, sat
Ivăniş, județul Alba care se învecinează la sud cu drumul judeţean DJ 107K proprietate publică a
UAT - Judeţul Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 15603/13 iulie
2021;
- procesul-verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K proprietate publică a UAT-Judeţul Alba şi imobilul situat administrativ în comuna Întregalde, sat
Ivăniş, judeţul Alba.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 15925/16 iulie 2021

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea
Procesului verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul situat administrativ în comuna
Întregalde, sat Ivăniş, judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 70241 Întregalde
sub nr. cad/top 169, 170, 171, 173, 175, 178, 179

Prin adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 15603/13.07.2021, Clamba
Maria, prin mandatar ing. Suciu Alin Dumitru, transmite spre aprobare procesul verbal de
vecinătate asupra imobilului, care se învecinează la nord cu DJ 107K în scopul întocmirii
documentaţiei tehnice topo - cadastrale necesare Primei înscrieri imobil cu notarea posesiei,
aferent imobilului în cauză.
Procesul verbal de vecinătate, stabileşte limitele comune dintre DJ 107K: Galda de Jos
(DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş
- Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), proprietate publică a Judeţului Alba cu imobilul curţi construcţii
în suprafaţă totală de 2410 mp., situat în comuna Întregalde, sat Ivăniş, judeţul Alba.
Procesul verbal de vecinătate încheiat între proprietarii imobilului şi deţinătorii
imobilelor învecinate este actul de constatare a situaţiei din teren, prin care se exprimă acordul
cu privire la identificarea corectă a limitelor comune recunoscute de către aceştia, întocmit de
ing. Suciu Alin Dumitru, cu prilejul identificării şi măsurării imobilului care face obiectul
documentaţiei tehnico topografice de identificare imobil.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 46/2001, s-a însuşit Inventarul bunurilor
care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, acesta fiind atestat prin Hotărârea Guvernului
României nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din Judeţul Alba – Anexa nr. 1. Drumul judeţean DJ 107K a
fost cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, la poziţia
cu nr. crt. 55.
În conformitate cu Ordinul nr. 700/2014 cu modificările şi completările ulterioare al
directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea
Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, în
vederea reglementării situatiei de carte funciară, expertul topograf convoacă toţi proprietarii din
vecinătatea imobilului pentru care s-a executat documentaţia cadastrală. Proprietarii sunt
convocaţi pentru identificarea limitei comune dintre vecini şi pentru semnarea Procesului-verbal
de vecinătate.
În urma verificării documentaţiei depuse, a punctelor de coordonate, a existenţei unor
posibile suprapuneri cu DJ 107K, care este în curs de întăbulare, s-a constatat faptul că
documentaţia tehnică topografică, respectă limitele proprietăţilor, nefiind afectată limita de
siguranţă a drumului judeţean, prin urmare se recomandă semnarea procesului verbal de
vecinătate din partea Judeţului Alba.
Faţă de cele menționate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre în forma
prezentată.
Proiectul de hotărâre iniţiat în considerarea aspectelor mai sus menţionate precum şi a
dispoziţiilor art. 173, alin 1, lit. c din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii privind gestionarea
patrimoniului judeţului, ale art. 173, alin 1, lit. f din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de

lege, va permite semnarea Procesului verbal de vecinătate pentru întocmirea documentaţiei
tehnice topo - cadastrale în vederea Primei înscrieri imobil cu notarea posesiei asupra imobilului
mai sus menţionat.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA
Şef serviciu,
Paul Silviu TODORAN

Întocmit, Adrian Florin GHILEA

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea
Procesului verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune
dintre DJ 107K - proprietate publică a UAT - Judeţul Alba,
cu imobilul situat administrativ în comuna Întregalde, sat Ivăniş, judeţul Alba,
înscris în C.F. nr. 70204 Întregalde sub nr. cad/top 182/a, 182/b, 183/1, 183/2/1

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna iulie 2021;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind exprimarea acordului cu privire
la aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul situat administrativ în comuna Întregalde,
sat Ivăniş, judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 70204 Întregalde sub nr. cad/top 182/a, 182/b, 183/1,
183/2/1;
- solicitarea beneficiarului Petric Vasile, prin mandatar ing. Suciu Alin Dumitru privind
semnarea Procesului verbal de vecinătate asupra imobilului, situat în comuna Întregalde, sat
Ivăniş, județul Alba care se învecinează la sud cu drumul judeţean DJ 107K proprietate publică a
UAT - Judeţul Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 15602/13 iulie
2021;
- procesul-verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K proprietate publică a UAT-Judeţul Alba şi imobilul situat administrativ în comuna Întregalde, sat
Ivăniş, judeţul Alba;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 18/1991 a fondului funciar republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor
publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, anexa nr. 2;
- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba - anexa nr. 1, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte
funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se exprimă acordul cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru
stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K - proprietate publică a UAT-Judeţul Alba, cu
imobilul în suprafaţă totală măsurată de 1565 mp., situat administrativ în comuna Întregalde, sat
Ivăniş, judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 70204 Întregalde sub nr. cad/top 182/a, 182/b, 183/1,

183/2/1, solicitat în vederea primei înscrieri a imobilului cu notarea posesiei, prezentat în anexa parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se
publică în Monitorul Oficial Local al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba,
beneficiarului Petric Vasile prin mandatar, ing. Suciu Alin Dumitru, Direcției juridică şi
administraţie publică, Direcției gestionarea patrimoniului şi Direcției amenajarea teritoriului și
urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 160
Alba Iulia, 16 iulie 2021
Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat
cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, către
următoarea comisie de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi
lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 15926/16 iulie 2021

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea
Procesului verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune
dintre DJ 107K - proprietate publică a UAT - Judeţul Alba,
cu imobilul situat administrativ în comuna Întregalde, sat Ivăniş, judeţul Alba,
înscris în C.F. nr. 70204 Întregalde sub nr. cad/top 182/a, 182/b, 183/1, 183/2/1

I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează exprimarea acordului de către Consiliul
Judeţean Alba cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor
comune asupra imobilului, situat în comuna Întregalde, sat Ivăniş, identificat prin C.F. nr. 70204,
nr. cad/top 182/a, 182/b, 183/1, 183/2/1, imobil care se învecinează cu drumul judeţean DJ
107K.
II. Descrierea situaţiei actuale
Prin adresa înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 15602/13 iulie
2021, beneficiarul Petric Vasile, prin mandatar ing. Suciu Alin Dumitru în calitate de expert.
topograf, transmite spre aprobare Procesul verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor
comune dintre DJ 107K - proprietate publică a UAT - Judeţul Alba şi imobilul, în suprafaţă
totală de 1565 mp., situat în comuna Întregalde, sat Ivăniş, identificat prin C.F. nr. 70204, nr.
cad/top 182/a, 182/b, 183/1, 183/2/1, solicitat în vederea Primei înscrieri imobil cu notarea
posesiei aferent imobilului în cauză.
În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei
Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea Regulamentului de avizare,
recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, în vederea reglementării situației
de carte funciară, expertul topograf convoacă toţi proprietarii din vecinătatea imobilului pentru
care s-a executat documentaţia cadastrală, pentru identificarea limitei comune dintre vecini şi
pentru semnarea Procesului-verbal de vecinătate.
Menţionăm faptul că asupra drumului judeţean DJ 107K, care este în curs de întabulare,
având ca şi proprietar Domeniul Public al Judeţului Alba, s-a făcut compararea punctelor de
coordonate, a eventualelor suprapuneri de suprafeţe, în format electronic şi cu refacerea
documentaţiei dacă există aceste suprapuneri. În urma verificărilor efectuate documentaţia
cadastrală respectă limitele proprietăţilor, acestea nefiind afectate şi prin urmare se recomandă
semnarea procesului verbal de vecinătate.
III. Reglementări anterioare
Nu există
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- Legea nr. 18/1991 a fondului funciar republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor
publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2
- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba - anexa nr. 1 cu modificările şi completările
ulterioare;

- Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte
funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare.
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Nu este cazul
VI. Avize necesare
Nu este cazul
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Nu este cazul
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
Domnul ing. Suciu Alin Dumitru în calitate de expert topograf, executant al măsurătorilor
a înaintat documentaţia cadastrală în vederea identificării limitei comune dintre vecini şi pentru
semnarea Procesului-verbal de vecinătate.
În urma verificării documentaţiei de către specialiştii din cadrul Direcţiei Gestionarea
Patrimoniului, respectiv Serviciul administrarea domeniului public şi privat a Consiliului
Judeţean Alba, s-a constatat faptul că documentaţia cadastrală întocmită respectă limitele
proprietăţilor, acestea nefiind afectate.
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre
Nu este cazul
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi
funcţionale preconizate
Nu este cazul
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în
condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 160 din 16 iulie 2021.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 15931/16 iulie 2021

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Domnului director executiv Ioan BODEA

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea
Procesului verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune
dintre DJ 107K - proprietate publică a UAT - Judeţul Alba,
cu imobilul situat administrativ în comuna Întregalde, sat Ivăniş, judeţul Alba,
înscris în C.F. nr. 70204 Întregalde sub nr. cad/top 182/a, 182/b, 183/1, 183/2/1
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 20 iulie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 29 iulie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 160/16 iulie 2021 şi are ataşate următoarele
documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind exprimarea acordului cu privire
la aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul, situat administrativ în comuna Întregalde,
sat Ivăniş, judeţul Alba înscris în C.F. nr. 70204 Întregalde sub nr. cad/top 182/a, 182/b, 183/1,
183/2/1;
- solicitarea beneficiarului Petric Vasile, prin mandatar ing. Suciu Alin Dumitru privind
semnarea Procesului verbal de vecinătate asupra imobilului, situat în comuna Întregalde, sat
Ivăniş, județul Alba care se învecinează la sud cu drumul judeţean DJ 107K proprietate publică a
UAT - Judeţul Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 15602/13 iulie
2021;
- procesul-verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K proprietate publică a UAT-Judeţul Alba şi imobilul situat administrativ în comuna Întregalde, sat
Ivăniş, judeţul Alba.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 16244/21 iulie 2021
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea
Procesului verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul situat administrativ în comuna
Întregalde, sat Ivăniş, judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 70204 Întregalde sub nr. cad/top
182/a, 182/b, 183/1, 183/2/1
Prin adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 15602/13.07.2021, Petric Vasile, prin
mandatar ing. Suciu Alin Dumitru, transmite spre aprobare procesul verbal de vecinătate asupra
imobilului, care se învecinează la sud cu DJ 107K în scopul întocmirii documentaţiei tehnice topo cadastrale necesare Primei înscrieri imobil cu notarea posesiei aferent imobilului în cauză.
Procesul verbal de vecinătate, stabileşte limitele comune dintre DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I
(Bîrleşti), proprietate publică a Judeţului Alba cu imobilul curţi construcţii în suprafaţă totală de 1565
mp., situat în comuna Întregalde, sat Ivăniş, judeţul Alba.
Procesul verbal de vecinătate încheiat între proprietarii imobilului şi deţinătorii imobilelor
învecinate este actul de constatare a situaţiei din teren, prin care se exprimă acordul cu privire la
identificarea corectă a limitelor comune recunoscute de către aceştia, întocmit de ing. Suciu Alin
Dumitru, cu prilejul identificării şi măsurării imobilului care face obiectul documentaţiei tehnico
topografice de identificare imobil.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 46/2001, s-a însuşit Inventarul bunurilor care aparţin
domeniului public al Judeţului Alba, acesta fiind atestat prin Hotărârea Guvernului României nr.
974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al municipiilor, oraşelor şi
comunelor din Judeţul Alba – Anexa nr. 1. Drumul judeţean DJ 107K a fost cuprins în Inventarul
bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, la poziţia cu nr. crt. 55.
În conformitate cu Ordinul nr. 700/2014 cu modificările şi completările ulterioare al directorului
general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea Regulamentului de
avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, în vederea reglementării situatiei
de carte funciară, expertul topograf convoacă toţi proprietarii din vecinătatea imobilului pentru care s-a
executat documentaţia cadastrală. Proprietarii sunt convocaţi pentru identificarea limitei comune dintre
vecini şi pentru semnarea Procesului-verbal de vecinătate.
În urma verificării documentaţiei depuse, a punctelor de coordonate, a existenţei unor posibile
suprapuneri cu DJ 107K, care este în curs de întăbulare, s-a constatat faptul că documentaţia tehnică
topografică, respectă limitele proprietăţilor, nefiind afectată limita de siguranţă a drumului judeţean, prin
urmare se recomandă semnarea procesului verbal de vecinătate din partea Judeţului Alba.
Faţă de cele menționate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Proiectul de hotărâre iniţiat în considerarea aspectelor mai sus menţionate precum şi a dispoziţiilor art.
173, alin 1, lit. c din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit cărora
consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului, ale art. 173, alin 1, lit.
f din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit cărora consiliul judeţean
îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege, va permite semnarea Procesului verbal de vecinătate pentru
întocmirea documentaţiei tehnice topo - cadastrale în vederea Primei înscrieri imobil cu notarea posesiei
asupra imobilului mai sus menţionat.
DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA
Şef serviciu,
Paul Silviu TODORAN
Întocmit,
Radu NEAG

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
cu privire la actualizarea valorii de inventar a bunurilor imobile rezultate din
implementarea Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor”,
precum și aprobarea completării
Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna iulie 2021;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la actualizarea valorii de
inventar a bunurilor imobile rezultate din implementarea Proiectului „Sistem de Management
Integrat al Deșeurilor”, precum și aprobarea completării Inventarului bunurilor care aparţin
domeniului public al Județului Alba;
- nota nr. 15512/DDB/VII.G.12/12 iulie 2021 a Direcției dezvoltare și bugete din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba;
Luând în considerare:
- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 209/2019 privind însuşirea documentaţiei
cadastrale de actualizare date imobil, în vederea înscrierii în CF nr. 109315 Alba Iulia a
dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba, ca bun aparţinând domeniului
public, a construcţiilor din incinta obiectivului „Închiderea depozitului neconform de deşeuri
Alba Iulia”, situat în municipiul Alba Iulia, judeţul Alba;
- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 135/2020 privind modificarea, completarea și
actualizarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. c, art. 286 alin. 3 și art. 289 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 863 din Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- Legii nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale aprobate prin
H.G. nr. 1031/1999;
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă actualizarea valorii de inventar a bunurilor imobile rezultate din
implementarea Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor”, pentru următoarele
imobile:
1.1. Depozit de deșeuri neconform închis Abrud de la valoarea de 1.203.710,67 lei la
valoarea de 1.265.403,89 lei, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al
Judeţului Alba, potrivit Hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 210/2019, nr. 135/2020 și nr.
…/2021”;
1.2. Depozit de deșeuri neconform închis Aiud de la valoarea de 3.816.813,55 lei la
valoarea de 4.000.860,21 lei, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al
Judeţului Alba, potrivit Hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 210/2019, nr. 135/2020 și nr.
…/2021” ;
1.3. Depozit de deșeuri neconform închis Blaj de la valoarea de 3.329.624,33 lei la

valoarea de 3.462.172,86 lei, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al
Judeţului Alba, potrivit Hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 210/2019, nr. 135/2020 și nr.
…/2021” ;
1.4. Depozit de deșeuri neconform închis Câmpeni de la valoarea de 881.712,71 lei la
valoarea de 917.017,67 lei, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al
Judeţului Alba, potrivit Hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 210/2019, nr. 135/2020 și nr.
…/2021”;
1.5. Depozit de deșeuri neconform închis Cugir de la valoarea de 2.274.979,99 lei la
valoarea de 2.363.025,24 lei, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al
Judeţului Alba, potrivit Hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 210/2019, nr. 135/2020 și nr.
…/2021”;
1.6. Depozit de deșeuri neconform închis Ocna Mureș de la valoarea de 7.522.659,50 lei
la valoarea de 7.996.115,55 lei, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al
Judeţului Alba, potrivit Hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 210/2019, nr. 135/2020 și nr.
…/2021”;
Art. 2. Se aprobă completarea și actualizarea valorii de inventar a bunurilor imobile
rezultate din implementarea Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor”, pentru
următoarele imobile:
2.1.) poziţia nr. 221, coloana nr. 3 se va completa după cum urmează: „Branșamente
electrice, Drum de acces CMID, echipamente colectare deșeuri”, coloana nr. 5 se va completa
după cum urmează: „110.522.741,61 ; 923.245,59 ; 4.686.427,88 ; 10.542.877,96 total
126.675.293,04”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului
Alba, potrivit Hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020 și nr. …/2021”;
2.1.) poziţia nr. 222, coloana nr. 3 se va completa după cum urmează: „Drum de
acces”, coloana nr. 5 se va completa după cum urmează: „8.423.162.14; 3.462.172,86;
940.151,84; total 12.825.486,84”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public
al Judeţului Alba, potrivit Hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020 și nr. …/2021”;
2.1.) poziţia nr. 223, coloana nr. 3 se va completa după cum urmează: „Drum de
acces”, coloana nr. 5 se va completa după cum urmează: „9.761.413,51; 372.031,70; total
10.133.445,21”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba,
potrivit Hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020 și nr. …/2021”;
Art. 3. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba, pozițiile
având nr. crt. de la 221 la 228 se modifică în mod corespunzător, conform anexei nr. 1 - parte
integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 4. Se aprobă completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al
Județului Alba, cu poziția având nr. crt. 236, având datele de identificare prezentate în anexa
nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 5. Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 271/2019 cu privire la completarea
Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 210/24 octombrie 2019 privind aprobarea completării
Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba îşi încetează efectele la
data adoptării prezentei hotărâri.
Art. 6. Președintele Consiliului Județean Alba, prin Direcţia gestionarea patrimoniului și
Direcția dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba,
va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 7. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se
publică în Monitorul Oficial Local al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba,
Direcției juridică și administraţie publică, Direcției gestionarea patrimoniului şi Direcţiei
dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Înregistrat cu nr. 161
Alba Iulia, 19 iulie 2021

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

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

Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 161/19 iulie 2021
Datele de identificare
ale bunurilor imobile cuprinse la pozițiile cu nr. crt. 221 – 228 în
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba

Nr.
crt.

Codul
de
clasificare

0
221

1
1.6.2.

Secţiunea I
Bunuri imobile
Elementele de identificare

Anul
Valoarea de
Situaţia
dobândirii
inventar juridică actuală
sau, după
-lei Denumire act
caz, al dării
proprietate sau
în folosinţă
alte acte
doveditoare
2
3
4
5
6
Centru de Management Imobil – construcții - situat administrativ în UAT Galda de Jos, nr.58,
2016
110.522.741, Domeniul public
Integrat al Deșeurilor județul Alba, înscris în CF nr. 70275 Galda de Jos, cu nr. cadastral
61
al Judeţului
în Județul Alba
70275-C1, 70275-C2, 70275-C3, 70275-C4, 70275-C5, 70275-C6,
Alba, potrivit
70275-C7, 70275-C8, 70275-C9, 70275-C10, 70275-C11, 70275-C12,
Hotărârilor
70275-C13, 70275-C14, 70275-C15, 70275-C16, 70275-C17, 70275Consiliului
C18, 70275-C19, 70275-C20, 70275-C21, 70275-C22 și 70275-C23,
Judeţean Alba
compus din:
nr. 135/2020 și
nr. …/2021
- C1 - Biocelule - 1676 mp;
- C2 - Biocelule - 1340 mp;
- C3 - Şopron pentru rafinare şi maturare - 4735 mp;
- C4 - Bazin recirculare - 221 mp;
- C5 - Biofiltru - 204 mp;
- C6 - Hală pentru tratare mecanică TMB - 1255 mp;
- C7 - Şopron primire - TMB - 1425 mp;
- C8 - Şopron - depozitare - sortare - 1101 mp;
- C9 - Hală pentru sortare - 5194 mp;
- C10 - Post Trafo - 15 mp;
- C11 - Tablou electric general – 10mp;
- C12 - Facla/arzător – stație de colectare și ardere - 16 mp;
- C13 - Staţie de epurare - 60 mp;
- C14 - Bazin levigat - 296 mp;
- C15 - Bazin permeat - 122 mp;
- C16 - Clădire administrativă - 199 mp;
- C17 - Clădire întreţinere - 304 mp;
Denumirea
bunului

Nr.
crt.

Codul
de
clasificare

Denumirea
bunului

0

1

2

222

1.6.2.

Secţiunea I
Bunuri imobile
Elementele de identificare

3
- C18 - Rezervor intervenţii - 50 mp;
- C19 - Casă pompe - 42 mp;
- C20 - Spălător cauciucuri - 42 mp;
- C21 - Cântar auto - 90 mp;
- C22 - Cabină portar - 29 mp;
- C23 - Depozit ecologic - Celula 1 - 51613 mp.
- Totalul suprafeţei construită la sol este de 70039 mp.
- Branșamente electrice
- Drum acces
- Echipamente colectare deșeuri
Cota actuală de proprietate asupra imobilului – construcții - compus din
împrejmuire din plasă de sârmă și fundație de beton, drumuri și
platforme interne, rigole, spații verzi, porți de acces, stație de carburant
mobilă, puțuri monitorizare pânză freatică și rețea distribuție energie
electrică, suprafaţa construită la sol de 70039 mp este de 1/1 în
favoarea Județului Alba.
Vecinătăți:
Nord: UAT Galda de Jos
Sud: IE 70274
Est: UAT Galda de Jos
Vest: IE 70274
Staţie de transfer
Imobil –construcții - situat administrativ în UAT Sâncel, județul Alba,
Deşeuri Blaj și
înscris în CF nr. 70573 Sâncel, cu nr. cadastral 70573 -C1, 70573 -C2,
Depozit de deșeuri
70573 -C3, 70573 -C4, 70573 -C5, 70573 -C6 și 70573 –C7 compus
neconform închis Blaj din:
C1 - Cântar auto - 95 mp;
C2 - Container administrativ - 15 mp;
C3 - Container sanitar - 15 mp;
C4 - Staţie de pompare - 15 mp;
C5 - Pâlnie de alimentare prescontainer - 17 mp;
C6 - Pâlnie de alimentare prescontainer - 17 mp;

Anul
Valoarea de
Situaţia
dobândirii
inventar juridică actuală
sau, după
-lei Denumire act
caz, al dării
proprietate sau
în folosinţă
alte acte
doveditoare
4
5
6

923.245,59
4.686.427,88
10.542.877,
96
Total
126.675.293,
04

2016

8.423.162.14 Domeniul public
al Judeţului
Alba, potrivit
Hotărârilor
Consiliului
Judeţean Alba
nr. 135/2020 și
nr. …/2021

Nr.
crt.

Codul
de
clasificare

Denumirea
bunului

0

1

2

223

1.6.2.

Stație de transfer
Deșeuri sat Tărtăria,
comuna Săliștea

Secţiunea I
Bunuri imobile
Elementele de identificare

3
C7 – Depozit neconform închis lot 4 Blaj – 7765 mp
Totalul suprafeţei construită la sol este de 7.939 mp.
- Drum acces
Cota actuală de proprietate asupra imobilului – construcții - compus din
împrejmuire din plasă de sârmă, drumuri perimetral de inspecție, rigole
perimetrale ape pluviale, poartă de acces, puțuri monitorizare ape
subterane și instalație gestionare levigat, suprafaţa construită la sol de
7.939 mp este de 1/1 în favoarea Județului Alba.
Cota actuală de proprietate asupra terenului, în suprafață de 23.591 mp,
este de 1/1 în favoarea UAT Municipiul Blaj
Vecinătăți:
Nord: IE 70294
Sud: A 1033
Vest: Drum
Est: Vn 1122, A 1033
Imobil –construcții - situat administrativ în UAT Săliștea, sat Tărtăria,
județul Alba, înscris în CF nr. 70176 Săliștea, cu nr. cadastral 70176 C1, 70176 -C2, 70176 -C3, 70176 -C4 și 70176 -C5 compus din:
C1 - Pâlnie de alimentare prescontainer - 17 mp;
C2 - Pâlnie de alimentare prescontainer - 17 mp;
C3 - Staţie de pompare - 15 mp;
C4 - Container administrativ şi container sanitar - 30 mp;
C5 Cântar auto - 94 mp;
Totalul suprafeţei construită la sol este de 173 mp.
- Drum de acces
Cota actuală de proprietate asupra imobilului – construcții - compus din
împrejmuire din plasă de sârmă, drumuri de inspecție, rigole
perimetrale ape pluviale, poartă de acces, puțuri monitorizare ape
subterane și instalație gestionare levigat, suprafaţa construită la sol de
173 mp este de 1/1 în favoarea Județului Alba.
Cota actuală de proprietate asupra terenului, în suprafață de 13.000 mp,

Anul
Valoarea de
Situaţia
dobândirii
inventar juridică actuală
sau, după
-lei Denumire act
caz, al dării
proprietate sau
în folosinţă
alte acte
doveditoare
4
5
6
3.462.172,86

940.151,84
Total
12.825.486,
84

2016

9.761.413,51 Domeniul public
al Judeţului
Alba, potrivit
Hotărârilor
Consiliului
Judeţean Alba
nr. 135/2020 și
nr. …/2021

372.031,70
Total
10.133.445,
21

Nr.
crt.

Codul
de
clasificare

Denumirea
bunului

0

1

2

224

1.6.2.

225

1.6.2.

Secţiunea I
Bunuri imobile
Elementele de identificare

3
este de 1/1 în favoarea UAT Săliștea
Vecinătăți:
Nord: canal
Sud: comuna Săliștea
Vest: De 22
Est: comuna Săliștea
Depozit de deșeuri
Imobil –construcție - situat administrativ în oraș Abrud, județul Alba,
neconform închis
înscris în CF nr. 72080 Abrud, cu nr. cadastral 72080 -C1 compus din:
Abrud
C1 - depozit de deşeuri neconform închis Abrud - 5.576 mp;
Cota actuală de proprietate asupra imobilului – construcții - compus din
împrejmuire din plasa de sârmă şi poartă de acces, depozit neconform
închis, puţuri de monitorizare ape subterane, instalaţie gestionare
levigat, rigolă perimetrală ape pluviale, drum perimetral de inspecţie,
suprafaţa construită la sol de 5.576 mp este de 1/1 în favoarea
Județului Alba.
Cota actuală de proprietate asupra terenului, în suprafață de 7.450 mp,
este de 1/1 în favoarea Orașul Abrud
Vecinătăți:
Nord: drum
Sud: IE 72079
Vest: drum
Est: Pârâu
Depozit de deșeuri
Imobil –construcții - situat administrativ în oraș Aiud, județul Alba,
neconform închis Aiud înscris în CF nr. 86890 Aiud, cu nr. cadastral 86890 -C1 și 86890 –C2
compus din:
C1 - depozit de deşeuri neconform închis Aiud - 20.976 mp construit
la sol – suprafața desfășurată 21.855 mp;
C2 – unitate de incinerare a gazelor – 12 mp
Cota actuală de proprietate asupra imobilului – construcții - compus din
împrejmuire din plasa de sârmă şi poartă de acces, depozit neconform
închis, puţuri de monitorizare ape subterane, unitate de incinerare a

Anul
Valoarea de
Situaţia
dobândirii
inventar juridică actuală
sau, după
-lei Denumire act
caz, al dării
proprietate sau
în folosinţă
alte acte
doveditoare
4
5
6

2015

1.265.403,89 Domeniul public
al Judeţului
Alba, potrivit
Hotărârilor
Consiliului
Judeţean Alba
nr. 135/2020 și
nr. …/2021

2015

4.000.860,21 Domeniul public
al Judeţului
Alba, potrivit
Hotărârilor
Consiliului
Judeţean Alba
nr. 135/2020 și
nr. …/2021

Nr.
crt.

Codul
de
clasificare

Denumirea
bunului

0

1

2

226

1.6.2.

227
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Secţiunea I
Bunuri imobile
Elementele de identificare

3
gazelor, instalaţie gestionare levigat, rigolă perimetrală ape pluviale,
drum perimetral de inspecţie, suprafaţa construită la sol de 20.976 mp –
suprafața desfășurată 21.855 mp este de 1/1 în favoarea Județului
Alba.
Cota actuală de proprietate asupra terenului, în suprafață de 27.865 mp,
este de 1/1 în favoarea Municipiul Aiud
Vecinătăți:
Nord: IE 91242
Sud: drum
Vest: A 1700/3, drum, A 1703
Est: A 1700/1
Depozit de deșeuri
Imobil –construcție - situat administrativ în oraș Câmpeni, județul
neconform închis
Alba, înscris în CF nr. 70869 Câmpeni, cu nr. cadastral 70869 -C1
Cîmpeni
compus din:
C1 - depozit de deşeuri neconform închis Câmpeni - 4.162 mp;
Cota actuală de proprietate asupra imobilului – construcții - compus din
împrejmuire din plasa de sârmă şi poartă de acces, depozit neconform
închis, puţuri de monitorizare ape subterane, instalaţie gestionare
levigat, rigolă perimetrală ape pluviale, drum perimetral de inspecţie,
suprafaţa construită la sol de 4.162 mp este de 1/1 în favoarea
Județului Alba.
Cota actuală de proprietate asupra terenului, în suprafață de 5.452 mp,
este de 1/1 în favoarea Orașului Câmpeni
Vecinătăți:
Nord: pârâu
Sud: drum
Vest: pădure
Est: drum
Depozit de deșeuri
Imobil –construcție - situat administrativ în oraș Cugir localitate
neconform închis Cugir componentă Vinerea, județul Alba, înscris în CF nr. 73725 Cugir, cu
nr. cadastral 73725 - C1 compus din:

Anul
Valoarea de
Situaţia
dobândirii
inventar juridică actuală
sau, după
-lei Denumire act
caz, al dării
proprietate sau
în folosinţă
alte acte
doveditoare
4
5
6

2015

917.017,67 Domeniul public
al Judeţului
Alba, potrivit
Hotărârilor
Consiliului
Judeţean Alba
nr. 135/2020 și
nr. …/2021

2016

2.363.025,24 Domeniul public
al Judeţului
Alba, potrivit

Nr.
crt.

Codul
de
clasificare

0

1

228

1.6.2.

Secţiunea I
Bunuri imobile
Elementele de identificare

Anul
Valoarea de
Situaţia
dobândirii
inventar juridică actuală
sau, după
-lei Denumire act
caz, al dării
proprietate sau
în folosinţă
alte acte
doveditoare
2
3
4
5
6
C1 - depozit de deşeuri neconform închis Cugir - 12.762 mp;
Hotărârilor
Cota actuală de proprietate asupra imobilului – construcție - compus
Consiliului
din împrejmuire din plasa de sârmă şi poartă de acces, depozit
Judeţean Alba
neconform închis, puţuri de monitorizare ape subterane, instalaţie
nr. 135/2020 și
gestionare levigat, rigolă perimetrală ape pluviale, drum perimetral de
nr. …/2021
inspecţie, suprafaţa construită la sol de 12.762 mp este de 1/1 în
favoarea Județului Alba.
Cota actuală de proprietate asupra terenului, în suprafață de 17.222 mp,
este de 1/1 în favoarea Orașului Cugir
Vecinătăți:
Nord: drum
Sud: Pdt 671
Vest: P 688
Est: IE 73145, P 701
Depozit de deșeuri
Imobil –construcții - situat administrativ în oraș Ocna Mureș, județul
2015
7.996.115,55 Domeniul public
neconform închis Ocna Alba, înscris în CF nr. 70890 Ocna Mureș, cu nr. cadastral 70890 al Judeţului
Mureș
C1, 70890 - C2, 70890 - C3 și 70890 - C4 compus din:
Alba, potrivit
C1 - depozit de deşeuri neconform închis Ocna Mureș - 26.859 mp;
Hotărârilor
C2 – unitate de incinerare a gazelor de depozit – 20 mp
Consiliului
C3 – unitate de incinerare a gazelor de depozit – 20 mp
Judeţean Alba
C4 – unitate de incinerare a gazelor de depozit – 12 mp
nr. 135/2020 și
Totalul suprafeţei construită la sol este de 26.909 mp.
nr. …/2021
Cota actuală de proprietate asupra imobilului – construcții - compus din
împrejmuire din plasa de sârmă şi poartă de acces, depozit neconform
închis, puţuri de monitorizare ape subterane, unitate de incinerare a
gazelor de depozit, instalaţie gestionare levigat, rigolă perimetrală ape
pluviale, drum perimetral de inspecţie, suprafaţa construită la sol de
26.909 mp este de 1/1 în favoarea Județului Alba.
Cota actuală de proprietate asupra terenului, în suprafață de 51.100 mp,
este de 1/1 în favoarea Orașului Ocna Mureș
Denumirea
bunului

Nr.
crt.

Codul
de
clasificare

Denumirea
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0

1

2
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Anul
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Situaţia
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sau, după
-lei Denumire act
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Vecinătăți:
Nord: drum
Sud: A1251
Vest: A1251
Est: drum
Comisia specială de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Alba:
Preşedinte:
Ion DUMITREL

Secretar General:
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Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 161/19 iulie 2021

Datele de identificare
ale bunului imobil care se cuprinde la poziția cu nr. crt. 236 în
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba

Nr.
crt.

Codul
de
clasificare

0
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6
Depozit de deșeuri
Imobil – construcții - situat administrativ în extravilanul UAT –
2016
10.609.969, Domeniul public
neconform închis Alba Municipiul Alba Iulia, județul Alba, înscris în CF nr. 109315 Alba
64 al Judeţului
Iulia
Iulia, cu nr. cadastral 109315 -C1 și 109315 –C2 compus din:
Alba, potrivit
C1 - depozit de deşeuri neconform închis Alba Iulia - 36.525 mp
Hotărârilor
construit la sol – suprafața desfășurată 36.525 mp;
Consiliului
C2 – unitate de incinerare a gazelor – 55 mp
Judeţean Alba
Cota actuală de proprietate asupra imobilului – construcții - compus din
nr. 209/2019 și
împrejmuire din plasa de sârmă şi poartă de acces, depozit neconform
nr. …/2021
închis, puţuri de monitorizare ape subterane, unitate de incinerare a
gazelor, instalaţie gestionare levigat, rigolă perimetrală ape pluviale,
drum perimetral de inspecţie, suprafaţa construită la sol de 36.525 mp –
suprafața desfășurată 36.525 este de 1/1 în favoarea Județului Alba.
Cota actuală de proprietate asupra terenului, în suprafață de 95.579 mp,
este de 1/1 în favoarea Municipiul Alba Iulia
Vecinătăți:
Nord: proprietate privată
Sud: drum
Denumirea
bunului
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Vest: proprietate privată
Est: proprietate privată

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

Secretar General:
Vasile BUMBU

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

Secretarul comisiei: Andreea Maria BABIN
Radu Octavian NEAG

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 16051/19 iulie 2021

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre cu privire la actualizarea valorii de inventar
a bunurilor imobile rezultate din implementarea Proiectului
„Sistem de Management Integrat al Deșeurilor”, precum și aprobarea completării
Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba

I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează actualizarea valorii de inventar a bunurilor
imobile rezultate din implementarea Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor”
și edificate în baza Contractului de finanţare nr. 129035/2.05.2012, în cadrul Programului
Operaţional Sectorial Mediu, Axa Prioritară 2, precum şi în baza Contractului de finanţare nr.
28/14.02.2017, în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară
3 „Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor”,
Obiectivul specific 3.1. „Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de
pregătire pentru reciclarea deşeurilor în România”, precum și aprobarea completării Inventarului
bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba cu poziția cu nr. crt. 236.
II. Descrierea situaţiei actuale
Prin Contractul de finanţare nr. 129035/2.05.2012, în cadrul Programului Operaţional
Sectorial Mediu, Axa Prioritară 2, precum şi în baza Contractului de finanţare nr.
28/14.02.2017, în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară
3 „Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor”,
Obiectivul specific 3.1. „Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de
pregătire pentru reciclarea deşeurilor în România” au fost edificate în perioada 2015-2016
următoarele construcții:
- Centru de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba,
- Staţie de transfer Deşeuri Blaj,
- Stație de transfer Deșeuri sat Tărtăria, comuna Săliștea,
- Depozit de deșeuri neconform închis Alba Iulia,
- Depozit de deșeuri neconform închis Blaj,
- Depozit de deșeuri neconform închis Abrud,
- Depozit de deșeuri neconform închis Aiud,
- Depozit de deșeuri neconform închis Câmpeni,
- Depozit de deșeuri neconform închis Cugir,
- Depozit de deșeuri neconform închis Ocna Mureș.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 210/2019 privind aprobarea completării
Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba au fost cuprinse în
domeniul public al Județului Alba Centru de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba,
Staţiile de transfer Deşeuri Blaj și Săliștea, Depozitele de deșeuri neconforme închise Blaj,
Abrud, Aiud, Câmpeni, Cugir și Ocna Mureș.
Proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor” a avut termen de finalizare 30
iunie 2021. În luna iunie 2021 au fost inventariate și reactualizată valoarea de inventar a tuturor
construcțiile enumerate mai sus. Rezultatul inventarierii și reactualizării valorii de inventar a
fost consemnat în Nota, privind reactualizarea valorii de inventar ale bunurilor rezultate din
implementarea proiectului „Sistem de Management Integrat al deșeurilor” – Faza I și Faza II, la
30 iunie 2021, nr. 15512/DDB/VII.G.12/12 iulie 2021 de către Direcția Dezvoltare și bugete din
cadrul Consiliului Județean Alba.

Conform notei, mai sus menționate, valoarea de inventar a Depozitelor de deșeuri
neconforme închise, enumerate mai sus se modifică astfel:
1. Depozit de deșeuri neconform închis Abrud de la valoarea de 1.203.710,67 lei la
valoarea de 1.265.403,89 lei;
2. Depozit de deșeuri neconform închis Aiud de la valoarea de 3.816.813,55 lei la
valoarea de 4.000.860,21 lei ;
3. Depozit de deșeuri neconform închis Blaj de la valoarea de 3.329.624,33 lei la valoarea
de 3.462.172,86 lei;
4. Depozit de deșeuri neconform închis Câmpeni de la valoarea de 881.712,71 lei la
valoarea de 917.017,67 lei;
5. Depozit de deșeuri neconform închis Cugir de la valoarea de 2.274.979,99 lei la
valoarea de 2.363.025,24 lei;
6. Depozit de deșeuri neconform închis Ocna Mureș de la valoarea de 7.522.659,50 lei la
valoarea de 7.996.115,55 lei;
Tot conform notei mai sus menționate se completează, cu alte bunuri imobile, și se
actualizează valoarea de inventar, pentru următoarele imobile:
1. Centru de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba se va completa cu:
„Branșamente electrice” – cu valoarea de 923.245,59 lei, „Drum de acces CMID„ – cu valoarea
de 4.686.427,88 lei, ”echipamente colectare deșeuri” – cu valoarea de 10.542.877,96 lei;
2. Staţie de transfer Deşeuri Blaj se va completa cu „Drum de acces” – cu valoarea de
940.151,84 lei ;
3. Stație de transfer Deșeuri sat Tărtăria, comuna Săliștea se va completa cu „Drum de
acces” – cu valoarea de 372.031,70 lei.
Coloana nr. 6 a imobilelor cuprinse în Inventarului bunurilor care aparţin domeniului
public al Județului Alba, la pozițiile cu nr. crt. de la 221 la 228 se va modifica și va avea
următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba, potrivit Hotărârilor Consiliului Judeţean
Alba nr. 135/2020 și nr. …/2021 ”;
În anul 2019, în baza Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 209/2019 privind
însuşirea documentaţiei cadastrale de actualizare date imobil, în vederea înscrierii în CF nr.
109315 Alba Iulia a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba, ca bun
aparţinând domeniului public, a construcţiilor din incinta obiectivului „Închiderea depozitului
neconform de deşeuri Alba Iulia”, în temeiul art. 863 din Legea 287/2009 privind Codul
administrativ, a fost întabulat dreptului de proprietate a Județului Alba asupra Depozit de deșeuri
neconform închis Alba Iulia, acesta fiind cuprins în Inventarului bunurilor care aparţin
domeniului public al Județului Alba la poziția cu nr. crt. 236.
III. Reglementări anterioare
Nu există
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. c, art. 286 alin. 3 și art. 289 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ;
- art. 863 din Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- Legii nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale aprobate prin
H.G. nr. 1031/1999;
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Nu este cazul
VI. 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
- nota nr. 15512/DDB/VII.G.12/12 iulie 2021 a Direcției Dezvoltare și Bugete din cadrul
Consiliului Județean Alba;
- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 209/2019 privind însuşirea documentaţiei
cadastrale de actualizare date imobil, în vederea înscrierii în CF nr. 109315 Alba Iulia a
dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba, ca bun aparţinând domeniului
public, a construcţiilor din incinta obiectivului „Închiderea depozitului neconform de deşeuri
Alba Iulia”, situat în municipiul Alba Iulia, judeţul Alba;
- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 135/2020 privind modificarea, completarea și
actualizarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba;
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre
Nu este cazul
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi
funcţionale preconizate
Nu este cazul
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia proiectele de
hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului judeţean, de
vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de
hotărâre înregistrat cu nr. 161 din 19 iulie 2021.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare şi ale Legii
nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 16053/19 iulie 2021

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Domnului director executiv Ioan BODEA

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
cu privire la actualizarea valorii de inventar a bunurilor imobile rezultate din
implementarea Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor”,
precum și aprobarea completării
Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 20 iulie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 29 iulie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 161/19 iulie 2021 şi are ataşate următoarele
documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la actualizarea valorii de
inventar a bunurilor imobile rezultate din implementarea Proiectului „Sistem de Management
Integrat al Deșeurilor” precum și aprobarea completării Inventarului bunurilor care aparţin
domeniului public al Județului Alba;
- nota nr. 15512/DDB/VII.G.12/12 iulie 2021 a Direcției dezvoltare și bugete din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba;
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 16066/19 iulie 2021

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre cu privire la actualizarea valorii de inventar a bunurilor
imobile rezultate din implementarea proiectului „Sistem de Management Integrat al
deșeurilor” precum și aprobarea completării Inventarului bunurilor care aparţin
domeniului public al Județului Alba
Proiectul de act administrativ inițiat vizează actualizarea valorii de inventar a bunurilor
imobile rezultate din implementarea proiectului „Sistem de Management Integrat al deșeurilor”
și edificate în baza Contractului de finanţare nr. 129035/2.05.2012, în cadrul Programului
Operaţional Sectorial Mediu, Axa Prioritară 2, precum şi în baza Contractului de finanţare nr.
28/14.02.2017, în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară
3 „Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor”,
Obiectivul specific 3.1. „Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de
pregătire pentru reciclarea deşeurilor în România”, precum și aprobarea completării Inventarului
bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba cu poziția cu nr. crt. 236.
Prin Contractul de finanţare nr. 129035/2.05.2012, în cadrul Programului Operaţional
Sectorial Mediu, Axa Prioritară 2, precum şi în baza Contractului de finanţare nr.
28/14.02.2017, în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară
3 „Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor”,
Obiectivul specific 3.1. „Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de
pregătire pentru reciclarea deşeurilor în România” au fost edificate în perioada 2015-2016
următoarele construcții:
- Centru de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba,
- Staţie de transfer Deşeuri Blaj,
- Stație de transfer Deșeuri sat Tărtăria, comuna Săliștea,
- Depozit de deșeuri neconform închis Alba Iulia,
- Depozit de deșeuri neconform închis Blaj,
- Depozit de deșeuri neconform închis Abrud,
- Depozit de deșeuri neconform închis Aiud,
- Depozit de deșeuri neconform închis Câmpeni,
- Depozit de deșeuri neconform închis Cugir,
- Depozit de deșeuri neconform închis Ocna Mureș.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 210/2019 privind aprobarea completării
Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba au fost cuprinse în
domeniul public al Județului Alba Centru de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba,
Staţiile de transfer Deşeuri Blaj și Săliștea, Depozitele de deșeuri neconforme închise Blaj,
Abrud, Aiud, Câmpeni, Cugir și Ocna Mureș.
Proiectul „Sistem de Management Integrat al deșeurilor” a avut termen de finalizare 30
iunie 2021. În luna Iunie 2021 au fost inventariate și reactualizată valoarea de inventar a tuturor
construcțiile enumerate mai sus. Rezultatul inventarierii și reactualizării valorii de inventar a
fost consemnat în Nota, privind reactualizarea valorii de inventar ale bunurilor rezultate din
implementarea proiectului „Sistem de Management Integrat al deșeurilor” – Faza I și Faza II, la
30 iunie 2021, nr. 15512/DDB/VII.G.12/12 iulie 2021 de către Direcția Dezvoltare și bugete din
cadrul Consiliului Județean Alba.
Conform notei, mai sus menționate, valoarea de inventar a Depozitelor de deșeuri
neconforme închise, enumerate mai sus se modifică astfel:
1. Depozit de deșeuri neconform închis Abrud de la valoarea de 1.203.710,67 lei la
valoarea de 1.265.403,89 lei;
2. Depozit de deșeuri neconform închis Aiud de la valoarea de 3.816.813,55 lei la
valoarea de 4.000.860,21 lei ;

3. Depozit de deșeuri neconform închis Blaj de la valoarea de 3.329.624,33 lei la valoarea
de 3.462.172,86 lei;
4. Depozit de deșeuri neconform închis Cîmpeni de la valoarea de 881.712,71 lei la
valoarea de 917.017,67 lei;
5. Depozit de deșeuri neconform închis Cugir de la valoarea de 2.274.979,99 lei la
valoarea de 2.363.025,24 lei;
6. Depozit de deșeuri neconform închis Ocna Mureș de la valoarea de 7.522.659,50 lei la
valoarea de 7.996.115,55 lei;
Tot conform notei mai sus menționate se completează, cu alte bunuri imobile, și se
actualizează valoarea de inventar, pentru următoarele imobile:
1. Centru de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba se va completa cu:
„Branșamente electrice” – cu valoarea de 923.245,59 lei, „Drum de acces CMID„ – cu valoarea
de 4.686.427,88 lei, ”echipamente colectare deșeuri” – cu valoarea de 10.542.877,96 lei;
2. Staţie de transfer Deşeuri Blaj se va completa cu „Drum de acces” – cu valoarea de
940.151,84 lei ;
3. Stație de transfer Deșeuri sat Tărtăria, comuna Săliștea se va completa cu „Drum de
acces” – cu valoarea de 372.031,70 lei.
Coloana nr. 6 a imobilelor cuprinse în Inventarului bunurilor care aparţin domeniului
public al Județului Alba, la pozițiile cu nr. crt. de la 221 la 228 se va modifica și va avea
următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba, potrivit Hotărârilor Consiliului Judeţean
Alba nr. 135/2020 și nr. …/2021 ”;
În anul 2019, în baza Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 209/2019 privind
însuşirea documentaţiei cadastrale de actualizare date imobil, în vederea înscrierii în CF nr.
109315 Alba Iulia a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba, ca bun
aparţinând domeniului public, a construcţiilor din incinta obiectivului „Închiderea depozitului
neconform de deşeuri Alba Iulia”, în temeiul art. 863 din Legea 287/2009 privind Codul
administrativ, a fost întabulat dreptului de proprietate a Județului Alba asupra Depozit de deșeuri
neconform închis Alba Iulia, acesta fiind cuprins în Inventarului bunurilor care aparţin
domeniului public al Județului Alba la poziția cu nr. crt. 236.
În temeiul art. 289 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, care prevede „Inventarul bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale se întocmeşte şi se actualizează de către o
comisie special constituită, condusă de autoritatea executivă ori de o altă persoană
împuternicită să exercite atribuţiile respective, după caz” bunul imobil, descris mai sus, edificat
de Consiliul Județean Alba și întăbulat în proprietate a Județului Alba ca bun aparținând
domeniului public, conform prevederilor art. 863 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil),
republicată, cu modificările și completările ulterioare, trebuie cuprins în Inventarul bunurilor
care alcătuiesc domeniul public al Județului Alba, la poziția având nr. crt. 236.
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.(2) din Ordonanţa de Urgenţă nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prin proiectul de
hotărâre inițiat de președintele Consiliului Județean Alba se va actualiza valorea de inventar a
bunurilor imobile rezultate din implementarea proiectului „Sistem de Management Integrat al
deșeurilor” precum și se va completa Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
Județului Alba cu poziția având nr. crt. 236.
DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA
Şef serviciu,
Paul Silviu TODORAN

Întocmit, Radu Octavian NEAG

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului verbal
de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 106I - proprietate publică
a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul, situat administrativ în comuna Șpring, sat Șpring,
judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 87951 Șpring sub nr. cad/top 87951

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna iulie 2021;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind exprimarea acordului cu privire
la aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 106I proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul, situat administrativ în comuna Șpring, sat
Șpring, judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 87951 Șpring sub nr. cad/top 87951;
- solicitarea beneficiarului Consumcoop Sebeş, prin mandatar ing. Muntean Ioan
privind semnarea Procesului verbal de vecinătate asupra imobilului, situat în comuna Șpring,
loc. Șpring, județul Alba care se învecinează la est cu drumul judeţean DJ 106I proprietate
publică a UAT - Judeţul Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr.
14720/2 iulie 2021;
- procesul-verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 106I proprietate publică a UAT-Judeţul Alba şi imobilul situat administrativ în comuna Șpring, sat
Șpring, judeţul Alba;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 18/1991 a fondului funciar republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor
publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, anexa nr. 2;
- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba - anexa nr. 1, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte
funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se exprimă acordul cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru
stabilirea limitelor comune dintre DJ 106I - proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, cu
imobilul în suprafaţă totală măsurată de 464 mp., situat administrativ în comuna Șpring, sat
Șpring, judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 87951 Șpring sub nr. cad/top 87951, solicitat în vederea
eliberării Titlului de proprietate, prezentat în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se
publică în Monitorul Oficial Local al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba,
beneficiarului Consumcoop Sebeş prin mandatar, ing. Muntean Ioan, Direcției juridică şi
administraţie publică, Direcției gestionarea patrimoniului şi Direcției amenajarea teritoriului și
urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 162
Alba Iulia, 19 iulie 2021
Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat
cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, către
următoarea comisie de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi
lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 16055/19 iulie 2021

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului
verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 106I - proprietate publică
a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul, situat administrativ în comuna Șpring, sat Șpring
judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 87951 Șpring sub nr. cad/top 87951

I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează exprimarea acordului de către Consiliul
Judeţean Alba cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor
comune asupra imobilului, situat în comuna Şpring, sat Șpring, înscris în C.F. nr. 87951, nr.
cad/top 87951, imobil care se învecinează cu drumul judeţean DJ 106I.
II. Descrierea situaţiei actuale
Prin adresa înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 14720/2 iulie
2021, beneficiarul Consumcoop Sebeşs, prin mandatar ing. Muntean Ioan în calitate de expert.
topograf, transmite spre aprobare Procesul verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor
comune dintre DJ 106I - proprietate publică a UAT - Judeţul Alba şi imobilul, în suprafaţă totală
de 464 mp., situat în comuna Şpring, loc. Șpring, identificat prin C.F. nr. 87951, nr. cad/top.
87951, solicitat în vederea întocmirii documentaţiei tehnice topo - cadastrale necesare eliberării
Titlului de proprietate aferent imobilului în cauză.
În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei
Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea Regulamentului de avizare,
recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, în vederea reglementării situației
de carte funciară, expertul topograf convoacă toţi proprietarii din vecinătatea imobilului pentru
care s-a executat documentaţia cadastrală, pentru identificarea limitei comune dintre vecini şi
pentru semnarea Procesului-verbal de vecinătate.
Menţionăm faptul că asupra drumului judeţean DJ 106I, care este în curs de întabulare,
având ca şi proprietar Domeniul Public al Judeţului Alba, s-a făcut compararea punctelor de
coordonate, a eventualelor suprapuneri de suprafeţe, în format electronic şi cu refacerea
documentaţiei dacă există aceste suprapuneri. În urma verificărilor efectuate documentaţia
cadastrală respectă limitele proprietăţilor, acestea nefiind afectate şi prin urmare se recomandă
semnarea procesului verbal de vecinătate.
III. Reglementări anterioare
Nu există
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 18/1991 a fondului funciar republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor
publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, anexa nr. 2;
- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba - anexa nr. 1, cu modificările şi
completările ulterioare;

- Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte
funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare;
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Nu este cazul
VI. Avize necesare
Nu este cazul
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Nu este cazul
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
Domnul ing. Muntean Ioan în calitate de expert topograf, executant al măsurătorilor a
înaintat documentaţia cadastrală în vederea identificării limitei comune dintre vecini şi pentru
semnarea Procesului-verbal de vecinătate.
În urma verificării documentaţiei de către specialiştii din cadrul Direcţiei Gestionarea
Patrimoniului, respectiv Serviciul administrarea domeniului public şi privat a Consiliului
Judeţean Alba, s-a constatat faptul că documentaţia cadastrală întocmită respectă limitele
proprietăţilor, acestea nefiind afectate.
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre
Nu este cazul
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi
funcţionale preconizate
Nu este cazul
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în
condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 162 din 19 iulie 2021.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 16057/19 iulie 2021

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Domnului director executiv Ioan BODEA

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului verbal
de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 106I - proprietate publică a UAT
- Judeţul Alba, cu imobilul, situat administrativ în comuna Șpring, sat Șpring judeţul Alba,
înscris în C.F. nr. 87951 Șpring sub nr. cad/top 87951
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 20 iulie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 29 iulie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 162/19 iulie 2021 şi are ataşate următoarele
documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind exprimarea acordului cu privire
la aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 106I proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul, situat administrativ în comuna Șpring, sat
Șpring, judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 87951 Șpring sub nr. cad/top 87951;
- solicitarea beneficiarului Consumcoop Sebeş, prin mandatar ing. Muntean Ioan
privind semnarea Procesului verbal de vecinătate asupra imobilului, situat în comuna Șpring,
loc. Șpring, județul Alba care se învecinează la est cu drumul judeţean DJ 106I proprietate
publică a UAT - Judeţul Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr.
14720/2 iulie 2021;
- procesul-verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 106I proprietate publică a UAT-Judeţul Alba şi imobilul situat administrativ în comuna Șpring, loc.
Șpring, judeţul Alba.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 16062/19 iulie 2021
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului
verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 106I - proprietate publică
a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul, situat administrativ în comuna Șpring, loc. Șpring
judeţul Alba înscris în C.F. nr. 87951 Șpring sub nr. cad/top 87951
Prin adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 14720/02.07.2021,
Consumcoop - Sebeş, prin mandatar ing. Muntean Ioan, transmite spre aprobare procesul verbal
de vecinătate asupra imobilului, care se învecinează la est cu DJ 106I în scopul întocmirii
documentaţiei tehnice topo - cadastrale necesare eliberării Titlului de proprietate aferent
imobilului în cauză.
Procesul verbal de vecinătate, stabileşte limitele comune dintre DJ 106I: DN 1 - Cunţa Draşov - Șpring - Vingard - Ghirbom - DJ 107 (Berghin), proprietate publică a Judeţului Alba cu
imobilul teren în suprafaţă totală de 464 mp., situat în comuna Șpring, loc. Șpring, judeţul Alba.
Procesul verbal de vecinătate încheiat între proprietarii imobilului şi deţinătorii
imobilelor învecinate este actul de constatare a situaţiei din teren, prin care se exprimă acordul
cu privire la identificarea corectă a limitelor comune recunoscute de către aceştia, întocmit de
ing. Muntean Ioan, cu prilejul identificării şi măsurării imobilului care face obiectul
documentaţiei tehnico topografice de identificare imobil.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 46/2001, s-a însuşit Inventarul bunurilor
care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, acesta fiind atestat prin Hotărârea Guvernului
României nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din Judeţul Alba – Anexa nr. 1. Drumul judeţean DJ 106I a
fost cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, la poziţia
cu nr. crt. 42.
În conformitate cu Ordinul nr. 700/2014 cu modificările şi completările ulterioare al
directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea
Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, în
vederea reglementării situației de carte funciară, expertul topograf convoacă toţi proprietarii din
vecinătatea imobilului pentru care s-a executat documentaţia cadastrală. Proprietarii sunt
convocaţi pentru identificarea limitei comune dintre vecini şi pentru semnarea Procesului-verbal
de vecinătate.
În urma verificării documentaţiei depuse, a punctelor de coordonate, a existenţei unor
posibile suprapuneri cu DJ 106I, care este în curs de întăbulare, s-a constatat faptul că
documentaţia tehnică topografică, respectă limitele proprietăţilor, nefiind afectată limita de
siguranţă a drumului judeţean, prin urmare se recomandă semnarea procesului verbal de
vecinătate din partea Judeţului Alba.
Faţă de cele menționate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre în forma
prezentată.
Proiectul de hotărâre iniţiat în considerarea aspectelor mai sus menţionate precum şi a
dispoziţiilor art. 173, alin 1, lit. c din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii privind gestionarea
patrimoniului judeţului, ale art. 173, alin 1, lit. f din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de
lege, va permite semnarea Procesului verbal de vecinătate pentru întocmirea documentaţiei
tehnice topo - cadastrale privind eliberarea Titlului de proprietate asupra imobilului mai sus
menţionat.
DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA
Şef serviciu,
Paul Silviu TODORAN
Întocmit, Radu Octavian NEAG

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea finanțării nerambursabile a programelor sportive:
„Dezvoltarea și promovarea fotbalului în Județul Alba” al Asociaţiei Judeţene de Fotbal
Alba, aferent anului competiţional 2021-2022 , „CSM VOLEI ALBA BLAJ - un deceniu de
istorie în voleiul feminin românesc”, aferent anului competiţional 2021-2022

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa „ordinară” în luna iulie 2021;
Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea
finanțării nerambursabile a programelor sportive: „Dezvoltarea și promovarea fotbalului în
Județul Alba” al Asociaţiei Judeţene de Fotbal Alba, aferent anului competiţional 2021-2022,
„CSM VOLEI ALBA BLAJ - un deceniu de istorie în voleiul feminin românesc”, aferent anului
competiţional 2021- 2022;
Analizând:
- cererea de finanțare nr. 67/2021 depusă de către Asociaţia Judeţeană de Fotbal Alba
înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 15215/8 iulie 2021;
- cererea de finanțare nr. 202/2021 depusă de către Clubul Sportiv Municipal Volei Alba
Blaj înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 14046/25 iunie 2021;
Luând în considerare prevederile:
- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 265/24 august 2017 pentru aprobarea
Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a programelor sportive și
a Contractului - cadru încheiat cu beneficiarii finanțării;
- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 117/26 aprilie 2018 pentru modificarea şi
completarea Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a
programelor sportive și a Contractului - cadru încheiat cu beneficiarii finanțării;
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 105/12 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;
Ținând cont de:
- raportul nr. 15813/15 iulie 2021 întocmit de către Comisia de verificare a
documentaţiei de finanţare depusă de către Asociaţia Judeţeană de Fotbal Alba, privind
eligibilitatea, completitudinea şi încadrarea cheltuielilor aferente cererii de finanţare în legislaţia
naţionala în vigoare şi în Regulamentul privind condiţiile, criteriile şi procedura de finanţare a
programelor sportive, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 117/2018
- raportul nr. 15814/15 iulie 2021 întocmit de către Comisia de verificare a
documentaţiei de finanţare depusă de către Clubul Sportiv Municipal Volei Alba Blaj, privind
eligibilitatea, completitudinea şi încadrarea cheltuielilor aferente cererii de finanţare în legislaţia
naţionala în vigoare şi în Regulamentul privind condiţiile, criteriile şi procedura de finanţare a
programelor sportive, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 117/2018;
Având în vedere prevederile:
- O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului
nr. 69/2000 aprobat prin H.G. nr. 884/2001;

- Normelor financiare pentru activitatea sportivă aprobate prin H.G. nr. 1447/2007, cu
modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE

Art. 1. Se aprobă finanțarea Programului sportiv „Dezvoltarea și promovarea fotbalului
în Județul Alba” al Asociaţiei Judeţene de Fotbal Alba, aferent anului competiţional 2021-2022,
în sumă de 200.000 lei, pe categorii de cheltuieli, conform anexei nr. 1 - parte integrantă a
prezentei hotărâri.
Art. 2. Se aprobă finanțarea Programului sportiv „CSM VOLEI ALBA BLAJ - un
deceniu de istorie în voleiul feminin românesc” aferent anului competiţional 2021-2022, în
sumă de 1.800.000 lei, pe categorii de cheltuieli, conform anexei nr. 2 - parte integrantă a
prezentei hotărâri.
Art. 3. Transferul sumelor către beneficiarii finanțărilor se va efectua conform creditelor
bugetare aprobate în bugetul local al Judeţului Alba cu această destinație și în strictă corelare cu
gradul de încasare a veniturilor proprii la bugetul local al Judeţului Alba şi în conformitate cu
prevederile legale în vigoare.
Art. 4. Curtea de Conturi exercită controlul financiar asupra derulării activităţilor
finanţate din fonduri publice aferente programelor sportive menţionate.
Art. 5. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea
patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 6. Prin intermediul secretarului general al 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,
Asociaţiei Judeţene de Fotbal Alba, Clubului Sportiv Municipal de Volei Alba Blaj, Direcției
juridică și administraţie publică, Administratorului public şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
Consilierii judeţeni:

AVIZAT,

CHERECHEŞ IOAN DAN

SECRETAR GENERAL,

MOCAN MARIA-MIRELA

Vasile BUMBU

BARB CRISTIAN
DĂRĂMUŞ EUGENIA-MARCELA
TRÎMBIŢAŞ PETRONELA CAMELIA

Înregistrat cu nr. 163
Alba Iulia, 19 iulie 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:
Administratorului public al Judeţului Alba, Direcţiei dezvoltare şi bugete şi Direcţiei
juridice şi administraţie publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare către
următoarele comisii de specialitate:
Comisia 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 nr. 1 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 163 din 19 iulie 2021
Categoriile de cheltuieli și cuantumul acestora, pentru programul sportiv
„Dezvoltarea și promovarea fotbalului în județul Alba” al Asociaţiei Judeţene de Fotbal Alba, aferent anului competiţional 2021-2022
Activități

Participanți

Categoriile de cheltuieli*

Activitatea 1
Dotarea echipelor cu
echipamente de joc, pentru
meciurile oficiale și amicale,
precum și materiale necesare
pentru festivitatea de
premiere:
 Tricou, șort, jambiere
 Mingi de joc

Toți membrii afiliați. Aproximativ
3200 sportivi.

Cheltuieli pentru achiziționarea de
materiale și echipament sportiv

Activitatea 2
Festivitate premiere, final de
sezon competițional 20212022.
 Cupe-medalii
 Diplome
 Tricouri campioni
 Mingi
TOTAL

Vor fi premiate primele trei
echipe câștigătoare ale
campionatelor județene,
golgeterii, cei mai buni jucători,
cele mai bune echipe în
campionatul Fair Play, premii
speciale.

CONSILIERII JUDEŢENI:
CHERECHEŞ IOAN DAN
MOCAN MARIA-MIRELA
BARB CRISTIAN
DĂRĂMUŞ EUGENIA-MARCELA
TRÎMBIŢAŞ PETRONELA CAMELIA

Cheltuieli pentru organizarea,
respectiv desfăşurarea acţiunilor
sportive, servicii închiriere baze
sportive, premiere - cupe şi
medalii
Cheltuieli pentru materiale de
promovare a activității sportive

Valoarea totală
- Lei185.000,00

10.000,00

5.000,00

200.000,00

Obiectiv/obiective
Menținerea/creșterea
numărului
de
echipe
participante în campionatele
organizate de către Asociația
Județeană de Fotbal Alba;
Menținerea/creșterea
numărului
de
jucători
participanți în competițiile
organizate de către Asociația
Județeană de Fotbal Alba;
Participarea
echipei
câștigătoare a campionatului
Ligii a IV-a la barajul de
promovare la Liga a III-a;
- Organizarea unei baze de
selecție în rândul jucătorilor
participanți în competițiile
județene

Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 163 din 19 iulie 2021
Categoriile de cheltuieli și cuantumul acestora, pentru programul sportiv
„CSM VOLEI ALBA BLAJ – un deceniu de istorie în voleiul feminin românesc” aferent anului competiţional 2021 – 2022
Activități
Activitatea 1
Meciuri desfăşurate acasă – Divizia A1,
Cupa României, amicale

Activitatea 2
Meciuri desfăşurate în deplasare –
Divizia A1, Cupa României, amicale

Activitatea 3
Meciuri desfăşurate acasă –Cupa CEV

Participanți

Categoriile de cheltuieli*

- 30 participanţi direcţi pentru
fiecare meci: Delegația sportivă
(formată din sportivi, antrenori,
preparatori fizici, statistician,
maseur-kinetoterapeut), arbitrii
principali și auxiliari, delegați
oficiali numiți de federațiile de
specialitate, medici, asistenți
medicali, personal auxiliar

Cheltuieli pentru plata
participanților la activitatea
sportivă, efectuate în baza unui
contract individual de muncă sau a
unui contract de activitate sportivă
conform legii:
- cheltuieli privind plata
participanţilor la activităţi sportive
în cadrul contractelor de activitate
sportivă
- alte cheltuieli provenite din
contractele de activitate sportivă
(transport un drum dus-întors cu
auto/ avion la venirea şi plecarea de
la echipă, un prânz zilnic, chirii şi
utilităţi, vize intrare în ţară, vize
şedere, asigurări necesare obţinerii
dreptului de şedere în România)
Cheltuieli transport, cazare şi masă
- masa, cazarea, transport delegaţie
sportivă, arbitrii, delegaţi oficiali,
delegaţi oficiali ai clubului, medici,
asistenţi medicali, personal auxiliar
(translator, persoane contractate
pentru servicii necesare desfăşurării
meciurilor
naţionale
şi
internaţionale)
Cheltuieli privind plata arbitrilor,
medicilor și altor persoane:
- indemnizaţii arbitrii principali şi

- 20 participanţi direcţi pentru
fiecare meci: Delegația sportivă
(formată din sportivi, antrenori,
preparator fizic, statistician,
maseur-kinetoterapeut)

- 35 participanţi direcţi pentru
fiecare meci: Delegația sportivă
(formată din sportivi, antrenori,
preparatori fizici, statistician,
maseur-kinetoterapeut), arbitrii
principali și auxiliari, delegați

Valoarea
totală
Obiectiv/obiective
- LEI 1.286.000,00

1. Câștigarea
titlului de
campioana a
României sau cel
puțin clasarea în
primele 3 echipe în
Campionatul
României

200.000,00

2. Câștigarea
35.000,00 Cupei României
sau cel puţin
participarea în

Activități

Activitatea 4
Meciuri desfăşurate în deplasare –Cupa
CEV

Participanți

Categoriile de cheltuieli*

oficiali numiți de federațiile de
specialitate, medici, asistenți
medicali,
personal
auxiliar,
ambulanţa

auxiliari, delegaţi oficiali, medici,
asistenţi medicali, personal auxiliar
(pers. desemnată/contractată să
pregătească sala pt. meciuri conf.
Cerinţelor CEV, FRV)
Cheltuieli privind asigurarea
persoanelor, a materialelor, a
echipamentului sportiv și a altor
bunuri:
- asigurări medicale
Cheltuieli pentru achiziționarea de
materiale și echipament sportiv:
- echipament sportiv de pregătire şi
competiţie, materiale sportive
Cheltuieli medicale ( vitamine și
susținătoare de efort, medicamente,
materiale sanitare, unguente,
produse pentru refacere și
recuperare) și pentru controlul
doping:
- cheltuieli medicale şi investigaţii
medicale
Cheltuieli pentru organizarea,
respectiv desfășurarea acțiunilor
sportive, servicii închiriere baze
sportive etc:
- vize pentru deplasări externe
meciuri, servicii închiriere baze
sportive, aparatura şi spaţii de
conferinţă, servicii de ambulanţă,
servicii video challenge pentru
meciurile internaţionale

- 20 participanţi direcţi pentru
fiecare meci: Delegația sportivă
(formată din sportivi, antrenori,
preparator fizic, statistician,
maseur-kinetoterapeut)

Activitatea 5
Renumeraţii ale participanţilor la
activitatea sportivă şi alte obligaţii
prevăzute în contractele de activitate
sportivă

- 20 participanţi: Delegația
sportivă (formată din sportivi,
antrenori, preparator fizic,
statistician, maseurkinetoterapeut)

Activitatea 6
Asigurarea condiţiilor de participare la
competiţiile naţionale şi internaţionale

- 20 participanţi: Delegația
sportivă (formată din sportivi,
antrenori, preparator fizic,
statistician, maseurkinetoterapeut)

Cheltuieli pentru realizarea
acțiunilor de cercetare, informare,
consultanță în domeniul sportului,

Valoarea
totală
- LEI -

Obiectiv/obiective
semifinalele Cupei
României în
sezonul 2021-2022

1.500,00

25.000,00

15.000,00
3. Participarea în
Cupele Europene
(Cupa CEV) și
clasarea pe un loc
în primele 3 echipe
în sezonul 20212022
30.000,00

200.000,00

Activități

Participanți

Categoriile de cheltuieli*
realizarea materialelor video/audio:
- servicii de consultanţă în domeniul
sportiv, acorduri pentru dezlegare şi
transfer
- taxe înscriere FRV şi CEV în
competiţii interne şi internaţionale,
taxe legitimare sportivi, taxe
emitere certificat internaţional de
transfer alte taxe prevăzute în
regulamentele FRV şi organisme
internaţionale
- traduceri
Cheltuieli pentru materiale de
promovare a activității sportive:
- cheltuieli cu materiale pentru
promovarea activităţii sportive

TOTAL

Valoarea
totală
- LEI -

7.500,00

1.800.000,00

CONSILIERII JUDEŢENI:
CHERECHEŞ IOAN DAN
MOCAN MARIA-MIRELA
BARB CRISTIAN
DĂRĂMUŞ EUGENIA-MARCELA
TRÎMBIŢAŞ PETRONELA CAMELIA

Obiectiv/obiective

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 16063/19 iulie 2021

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea finanțării nerambursabile a programelor
sportive: „Dezvoltarea și promovarea fotbalului în Județul Alba” al Asociaţiei Judeţene de
Fotbal Alba, aferent anului competiţional 2021- 2022 , „CSM VOLEI ALBA BLAJ - un
deceniu de istorie în voleiul feminin românesc”, aferent anului competiţional 2021-2022

I. Expunere de motive
Urmare a faptului că au fost depuse un număr de două Cereri de finanţare nerambursabilă
pentru următoarele programe sportive: „Dezvoltarea și promovarea fotbalului în județul Alba” al
Asociaţiei Judeţene de Fotbal Alba, aferent anului competiţional 2021-2022, înregistrat la
registratura Consiliului Judetean Alba cu nr. 15215/2021 şi „CSM VOLEI ALBA BLAJ – un
deceniu de istorie în voleiul feminin românesc”, aferent anului competiţional 2021–2022,
înregistrat la registratura Consiliului Judetean Alba cu nr. 14046/2021, acestea au fost verificate
de către Comisia de verificare a documentațiilor de finanțare depuse de către solicitanți în baza
Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 117/26 aprilie 2018, constituită prin Dispoziția
Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 286/2020, constatându-se că au îndeplinit criteriile
privind eligibilitatea, completitudinea și încadrarea cheltuielilor în legislația națională în vigoare
și în Regulamentul privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a programelor sportive
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 117/2018, cu modificările şi completările
ulterioare, denumit în continuare Regulamentul. Astfel, se propune finanţarea din bugetul local al
Judeţului Alba a Programului sportiv „Dezvoltarea și promovarea fotbalului în Județul Alba”
al Asociaţiei Judeţene de Fotbal Alba, aferent anului competiţional 2021-2022, în sumă de
200.000 lei, şi a Programului sportiv „CSM VOLEI ALBA BLAJ – un deceniu de istorie în
voleiul feminin românesc” aferent anului competiţional 2021 – 2022, în sumă de 1.800.000 lei.
II. Descrierea situaţiei actuale
Strategia Națională pentru Sport 2016-2032 aprobată de către Ministerul Tineretului și
Sportului prevede că „o politică coerentă de organizare și susținere a sportului de masă și
performanță în România trebuie să reprezinte o prioritate la nivelul tuturor autorităților...”.
Potrivit prevederilor Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi
completările ulterioare, prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale
se pot aloca sume din bugetul local pentru finanțarea programelor sportive ale cluburilor de drept
public și privat înființate pe raza unităţii administrativ-teritoriale.
De asemenea, prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale se
pot aloca sume din bugetul local pentru finanțarea programelor sportive desfășurate în raza
județului Alba, de către asociațiile județene pe ramură de sport, federațiile sportive naționale,
Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Alba și Inspectoratul Școlar Județean Alba.
În mod similar, tot prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale administraţiei publice
locale se stabilesc condiţiile, criteriile şi procedura, precum şi cuantumul pe fiecare categorie de
cheltuieli, respectiv fiecare categorie de participanţi la activităţile sportive. Drept urmare, prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 117/2018, cu modificările şi completările ulterioare, a
fost aprobată modificarea şi completarea Regulamentului privind condiţiile, criteriile și
procedura de finanțare a programelor sportive și contractul - cadru încheiat cu beneficiarii
finanțării, denumit în continuare Regulamentul, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba
nr. 265/2017.

Proiectul de act administrativ vizează stabilirea condițiilor, criteriilor și procedurii de
finanțare a programelor sportive „Dezvoltarea și promovarea fotbalului în Județul Alba” al
Asociaţiei Judeţene de Fotbal Alba, „CSM VOLEI ALBA BLAJ – un deceniu de istorie în voleiul
feminin românesc” aferent anului competiţional 2021 – 2022
III. Reglementări anterioare
Nu sunt
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. f, art. 182 alin. 1 şi 2, art. 196 alin 1 lit. a din O.U.G nr. 57/2019
privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare;
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Nu este cazul
VI. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VII. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
Nu este cazul
Având în vedere cele expuse, în temeiul art.182 alin. 2 din O.U.G. nr.57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia proiectele de
hotărâri pot fi propuse de consilierii județeni, de președintele consiliului județean, de
vicepreședinții consiliului județean sau de cetățeni, în condițiile legii, a fost inițiat proiectul de
hotărâre înregistrat cu nr. 163/19 iulie 2021.
Pentru aceste considerente, propunem 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.

CONSILIERII JUDEŢENI,
CHERECHEŞ IOAN DAN
MOCAN MARIA-MIRELA
BARB CRISTIAN
DĂRĂMUŞ EUGENIA-MARCELA
TRÎMBIŢAŞ PETRONELA CAMELIA

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 16065/19 iulie 2021

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
ADMINISTRATORUL PUBLIC AL JUDEŢULUI ALBA
Domnului Dan Mihai POPESCU
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
Domnului director executiv Marian Florin AITAI
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
Doamnei director executiv Liliana NEGRUŢ

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea finanțării nerambursabile a programelor sportive: „Dezvoltarea și
promovarea fotbalului în Județul Alba” al Asociaţiei Judeţene de Fotbal Alba, aferent
anului competiţional 2021-2022, „CSM VOLEI ALBA BLAJ - un deceniu de istorie în voleiul
feminin românesc” aferent anului competiţional 2021-2022
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 20 iulie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” care
va avea loc în data de 29 iulie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 163/19 iulie 2021 şi are ataşate următoarele
documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea finanțării
nerambursabile a programelor sportive: „Dezvoltarea și promovarea fotbalului în Județul Alba”
al Asociaţiei Judeţene de Fotbal Alba, aferent anului competiţional 2021-2022, „CSM VOLEI
ALBA BLAJ - un deceniu de istorie în voleiul feminin românesc”, aferent anului competiţional
2021- 2022;
- cererea de finanțare nr. 67/2021 depusă de către Asociaţia Judeţeană de Fotbal Alba
înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 15215/8 iulie 2021;
- cererea de finanțare nr. 202/2021 depusă de către Clubul Sportiv Municipal Volei Alba
Blaj înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 14046/25 iunie 2021;
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Administrator Public/Compartimentul tineret, învăţământ, sport, relaţii interinstituţionale
Direcția Dezvoltare și Bugete
Direcţia Juridică şi Administraţie Publică
Nr. 16099/20 iulie 2021
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea finanțării nerambursabile a programelor
sportive: „Dezvoltarea și promovarea fotbalului în județul Alba” al Asociaţiei Judeţene de
Fotbal Alba, aferent anului competiţional 2021 – 2022 , „CSM VOLEI ALBA BLAJ – un
deceniu de istorie în voleiul feminin românesc” aferent anului competiţional 2021 – 2022
Potrivit prevederilor art. 3 alin. 1 din Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu
modificările si completările ulterioare, autorităţile administraţiei publice sprijină sportul pentru
toţi şi sportul de performanță şi asigură condiţiile organizatorice şi materiale de practicare a
educaţiei fizice şi sportului în comunităţile locale.
De asemenea, art. 69 din același act normativ prevede la alin. 1 că ”Structurile sportive
fără scop patrimonial în condiţiile prezentei legi, pot beneficia de sume de la bugetul de stat şi
de la bugetele locale pentru finanţarea de programe sportive. Aceste sume se asigură pe bază de
contracte încheiate între structurile sportive respective şi organele administraţiei publice
centrale sau locale, după caz”.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 265/2017 a fost aprobat Regulamentul
privind condiţiile, criteriile şi procedura de finanţare a programelor sportive şi a Contractului –
cadru încheiat cu beneficiarii finanţării, hotărâre modificată şi completată succesiv prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 117/2018, Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.
208/2020 şi Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 291/2020.
Astfel au fost depuse un număr de două cereri de finanţare pentru următoarele programe
sportive: „Dezvoltarea și promovarea fotbalului în județul Alba” al Asociaţiei Judeţene de Fotbal
Alba, aferent anului competiţional 2021-2022, înregistrat la registratura Consiliului Judetean
Alba cu nr. 15215/2021; „CSM VOLEI ALBA BLAJ – un deceniu de istorie în voleiul feminin
românesc”, aferent anului competiţional 2021–2022, înregistrat la registratura Consiliului
Judetean Alba cu nr. 14046/2021.
Cererile de finanţare nerambursabilă, verificate de către Comisia constituită prin
Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 286/2020, au îndeplinit criteriile privind
eligibilitatea, completitudinea și încadrarea cheltuielilor în legislația națională în vigoare și în
Regulamentul privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a programelor sportive
aprobat prin hotărârea mai sus menţionată, propunându-se finanţarea din bugetul local al
Judeţului Alba a Programului sportiv „Dezvoltarea și promovarea fotbalului în Județul Alba”
al Asociaţiei Judeţene de Fotbal Alba, aferent anului competiţional 2021-2022, în sumă de
200.000 lei, şi a Programului sportiv „CSM VOLEI ALBA BLAJ – un deceniu de istorie în
voleiul feminin românesc” aferent anului competiţional 2021 – 2022, în sumă de 1.800.000 lei,
În acest sens, activitatile, categoriile de cheltuieli și cuantumul acestora sunt prevăzute în
anexele Proiectului de hotărâre nr. 163/2021. Alocarea fondurilor se va realiza în funcție de
încasarea veniturilor bugetului local și de creditele bugetare alocate cu această destinație, cu
repectarea prevederilor legale în vigoare.
Având în vedere considerentele şi textele legale la care am făcut trimitere în prezentul
raport de specialitate, propunem aprobarea Proiectului de hotărâre inițiat de grupul de consilieri
judeţeni ai Consiliului Județean Alba privind finanțarea nerambursabila a programelor
sportive: „Dezvoltarea și promovarea fotbalului în județul Alba” al Asociaţiei Judeţene de
Fotbal Alba, aferent anului competiţional 2021 – 2022, „CSM VOLEI ALBA BLAJ – un
deceniu de istorie în voleiul feminin românesc” aferent anului competiţional 20201– 2022.
Administrator public,
Dan Mihai POPESCU

Director executiv,
Marian Florin AITAI

Redactat: Sorina OPREAN- consilier superior

Director executiv,
Liliana NEGRUŢ

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Statutului Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”
Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna iulie 2021;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării
Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”;
- adresa nr. 52/7 iulie 2021 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul
Transilvaniei” prin care se solicită membrilor asociați (județele Regiunii Centru) aprobarea prin
hotărâre a consiliului judeţean a modificărilor aduse la Statutul Asociaţiei, conform
documentelor anexate: propunerea de modificare a Statutului şi Statutul Asociaţiei în forma
finală, cu modificările incluse (înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 15159
din 7 iulie 2021);
Luând în considerare prevederile:
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 144/ 27 septembrie 2007 privind aprobarea
participării Judeţului Alba, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”;
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 325/ 29 decembrie 2020 privind desemnarea
reprezentanţilor Judeţului Alba în Consiliul de Administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară “Centrul Transilvaniei”;
- Actului constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul
Transilvaniei”;
Având în vedere prevederile:
- art. 89 alin. 1, art. 91, art. 173 alin. 1 lit. e și alin. 7 lit. c și art. 175 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 35 alin. 3, alin. 4 şi alin. 6 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările și completările ulterioare;
- O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legii nr. 276 din 27 noiembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.
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 Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
„Centrul Transilvaniei”, urmând ca acesta să aibă conţinutul conform anexei - parte integrantă a
prezentei hotărâri.
Art. 2. Se împuterniceşte domnul Ion DUMITREL - Preşedinte al Consiliului Judeţean
Alba, în calitate de reprezentant delegat al UAT - Judeţul Alba în Adunarea Generală a
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”.
Art. 3. Reprezentantul delegat al UAT - Judeţul Alba în Adunarea Generală a Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei” poate mandata în scris un funcţionar
public din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba să reprezinte interesele
UAT–Judeţul Alba, urmând ca mandatul acordat să prevadă limitele reprezentării şi modalitatea
de exercitare a dreptului de vot.

Art. 4. Se împuterniceşte doamna CRĂCIUN Ana Monica - consilier superior, Direcţia
dezvoltare şi bugete - Compartimentului contabilitate financiar, în calitate de membru în Comisia
de Cenzori a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”.
Art. 5. La data adoptării prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.
325/2020 privind desemnarea reprezentanţilor Judeţului Alba în Consiliul de Administraţie al
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei” îşi încetează aplicabilitatea.
Art. 6. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba, prezenta hotărâre se
publică în Monitorul Oficial Local al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează și se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
„Centrul Transilvaniei”, Președintelui Consiliului Județean Alba, persoanelor nominalizate,
Direcției dezvoltare și bugete, Direcției juridică și administrație publică, Serviciului accesare și
coordonare proiecte şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 164
Alba Iulia, 19 iulie 2021
Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat cu
art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
Direcţiei dezvoltare şi bugete - Serviciul accesare şi coordonare proiecte din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare către
următoarele comisii de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală,
prognoze şi strategii
Comisia de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și
apărarea ordinii publice
Comisiei de specialitate nr. 5 Comisia servicii publice de interes judeţean, cooperare
interinstituțională, turism şi relaţii internaţionale, agricultură și mediu de afaceri

Anexa la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 164/19 iulie 2021

STATUT
al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”
„Asociaţii,
JUDEŢUL ALBA, persoană juridică de drept public, prin autoritatea deliberativă
Consiliul Judeţean Alba, cod de identificare fiscală: 4562583, cu sediul în Alba Iulia, judeţul
Alba, P-ţa I.C. Brătianu, nr. 1, reprezentat prin Președinte,
JUDEŢUL BRAŞOV, persoană juridică de drept public, prin autoritatea deliberativă
Consiliul Judeţean Braşov, cod de identificare fiscală: 4384150, cu sediul în Braşov, judeţul
Braşov, str. Eroilor, nr. 5, reprezentat prin Președinte,
JUDEŢUL COVASNA, persoană juridică de drept public, prin autoritatea deliberativă
Consiliul Judeţean Covasna, cod de identificare fiscală: 4201988, cu sediul în Sfântu Gheorghe,
judeţul Covasna, str. Libertăţii, nr. 4, reprezentat prin Președinte,
JUDEŢUL HARGHITA, persoană juridică de drept public, prin autoritatea deliberativă
Consiliul Judeţean Harghita, cod de identificare fiscală: 4245673, cu sediul în Miercurea Ciuc,
judeţul Harghita, P-ţa Libertăţii, nr. 5, reprezentat prin Președinte,
JUDEŢUL MUREŞ, persoană juridică de drept public, prin autoritatea deliberativă
Consiliul Judeţean Mureş, cod de identificare fiscală: 4322980, cu sediul în Tîrgu-Mureş, judeţul
Mureş, Piața Victoriei, nr. 1, reprezentat prin Președinte,
JUDEŢUL SIBIU, persoană juridică de drept public, prin autoritatea deliberativă
Consiliul Judeţean Sibiu, cod de identificare fiscală: 4406223, cu sediul în Sibiu, judeţul Sibiu,
Str. Gen. Magheru, nr. 14, reprezentat prin Președinte,
ne exprimăm voința de a coopera și a ne asocia în cadrul Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară „Centrul Transilvaniei” (denumită în continuare „Asociația”) persoană
juridică de drept privat şi de utilitate publică, fără scop patrimonial, cu caracter
neguvernamental, autonom și apolitic, constituită în temeiul Legii nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată și al Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la
asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare și organizată conform Ordonanţei
Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, Ordonanței de Urgență a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, menită să
realizeze obiectivele menţionate în statutul Asociaţiei.
Cap. I. Dispoziţii generale
A. Scopul și obiectivele Asociaţiei
Art. 1.
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei” din România are scopul
de a pregăti şi promova la toate nivelurile proiecte pentru dezvoltarea regională de interes comun
pentru cele şase judeţe asociate, în domeniile serviciilor sociale, de sănătate, transport, apă/apă
uzată, mediu, şi de a obţine finanţări interne şi externe necesare derulării acestora.
Art. 2.
(1) Obiectivele Asociaţiei sunt:
a.) întocmirea de studii, realizarea şi implementarea de proiecte în domenii prioritare şi
de interes comun, la nivelul Regiunii 7 Centru, pentru:
o îmbunătăţirea infrastructurii regionale de transport, mediu, utilităţi publice,
socială, etc.;
o îmbunătăţirea sistemului integrat pentru situaţii de urgenţă;
o prevenirea dezastrelor;
o sprijinirea afacerilor;
o dezvoltarea turismului;
o sprijinirea cercetării, inovării tehnologice şi crearea societăţii informaţionale;
o creşterea ocupării şi dezvoltării resurselor umane şi a serviciilor sociale;

b.) culegerea propunerilor de proiecte, precum şi a posibilităţilor de finanţare a acestora
din domeniile de interes comun, precum şi sistematizarea lor în concepţia dezvoltării regionale şi
a susţinerii iniţiativei locale;
c.) facilitarea colaborării, cooperării pentru realizarea, implementarea şi finanţarea unor
proiecte comune de investiţii;
d.) creşterea şanselor de absorbţie a fondurilor structurale şi de coeziune, de către
Regiunea 7 Centru, precum şi a altor fonduri destinate dezvoltării durabile regionale;
e.) achiziţia în comun a echipamentelor pentru intervenţii în situaţii de urgenţă, şi
furnizarea în comun a serviciului public de intervenţie în situaţii de urgenţă.
(2) În vederea îndeplinirii obiectivelor menţionate şi pentru realizarea activităţilor
specifice, Asociaţia colaborează cu instituţii de specialitate, organizaţii neguvernamentale,
persoane juridice de drept public sau privat şi cu persoane fizice, fără a exprima nici un fel de
interese de grup (politice, religioase şi altele), putând participa la înfiinţarea unor organizaţii în
acest domeniu.
Art. 3.
(1) Asociaţia poate înfiinţa societăţi comerciale. Dividendele obţinute de Asociaţie din
activităţile acestor societăţi comerciale se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului
Asociaţiei, dacă nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale.
(2) Asociaţia poate desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă acestea au
caracter accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul principal al Asociaţiei.
B. Denumirea Asociației
Art. 4.
Denumirea Asociației
Transilvaniei”.

este Asociaţia de

Dezvoltare

Intercomunitară „Centrul

C. Sediul Asociației
Art. 5.
Sediul Asociaţiei este în judeţul Mureş, municipiul Târgu-Mureş, str. Primăriei, nr. 2.
D. Durata de funcționare a Asociației
Art. 6.
Asociaţia se constituie pe o durată nelimitată, prin libera asociere a asociaţilor.
Cap. II. Patrimoniul Asociaţiei
Art. 7.
Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este format din:
mijloace financiare, în valoare de 120.000 lei, în numerar, consemnate la bancă ca
patrimoniu distinct de cel al asociaţilor, urmând ca acest patrimoniu să se lărgească ulterior prin
liberalităţile făcute, atât de către asociaţi, cât şi de către terţe persoane fizice sau juridice, din ţară
sau din străinătate, precum şi prin realizarea de venituri obţinute din desfăşurarea de către
Asociaţie a activităţilor cuprinse în statutul acesteia, toate acestea, urmând a fi folosite exclusiv
în vederea realizării scopului Asociaţiei, patrimoniul prezent şi viitor urmând a fi subscris în
contul şi în numele Asociaţiei. Asociaţii se obligă să depună contribuţia la constituirea
patrimoniului iniţial al Asociaţiei cel mai târziu în 15 zile de la data dobândirii personalităţii
juridice.
Cap. III. Organele de conducere, administrare și control
Art. 8.
Asociaţia are următoarele organe:
a.) Adunarea Generală a membrilor Asociaţiei;
b.) Consiliul Director
c.) Comisia de cenzori
Art. 9.
Componența nominală este următoarea:
a.) Adunarea Generală a membrilor Asociaţiei:
1. Domnul Dumitrel Ioan, Președinte al Consiliului Județean Alba,
2. Domnul Veștea Adrian-Ioan, Președinte al Consiliului Județean Brașov,

Domnul Tamas Sandor, Președinte al Consiliului Județean Covasna,
Domnul Borboly Csaba, Președinte al Consiliului Județean Harghita,
Domnul Péter Ferenc, Președinte al Consiliului Județean Mureș,
Doamna Cîmpean Daniela, Președinte al Consiliului Județean Sibiu.
b.) Consiliul Director:
1. Președinte:
2. Membru: ..........
3. Membru: ………..
4. Membru: …………
5. Membru: ………..
c.) Comisia de cenzori:
1. Președinte:
2. Membru: ........
3. Membru: ………..
4. Membru: …………
5. Membru: ………..
6. Membru: ………..
Art. 10.
Organele de conducere în întregul lor şi fiecare din membrii acestora răspund de
activitatea organului respectiv în faţa Adunării Generale.
Art. 11.
Doamna ___________, domiciliată în Târgu Mureș, Str. __________, având C.I. seria
MS, nr._______ și CNP ___________, va îndeplini procedurile prevăzute de lege, inclusiv cele
de înregistrare și publicitate cu privire la modificările și completările aduse Statutului Asociației
de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei.
3.
4.
5.
6.

Cap. IV. Membrii Asociaţiei - moduri de dobândire și pierdere a calităţii de asociat
Art. 12.
Membrii fondatori ai Asociaţiei sunt unităţile administrativ-teritoriale semnatare ale
actului constitutiv, reprezentate prin autorităţile lor deliberative.
Art. 13.
Poate deveni membru al asociaţiei, orice unitate administrativ-teritorială, reprezentată prin
autoritatea administraţiei publice constituită la nivel de judeţ, care este de acord cu scopul şi
obiectivele propuse, pe care le însuşeşte şi sprijină realizarea lor în orice mod.
Art. 14.
Calitatea de asociat se dobândeşte ca urmare a cererii de aderare adresată Consiliului
Director, validată de Adunarea Generală.
Art. 15.
Pierderea calităţii de membru al Asociaţiei intervine în următoarele situaţii:
a.) la cerere, prin retragere, în baza hotărârii consiliului judeţean, cu condiţia să comunice
decizia sa organelor de conducere ale Asociaţiei cu cel puţin trei zeci de zile înainte de retragere.
Retragerea nu absolvă pe membru de îndeplinirea obligaţiilor avute anterior retragerii.
b.) prin excludere, urmarea următoarelor situaţii:
1. neachitarea cotizaţiei anuale de membru în termen de 3 (trei) luni de la
termenul scadent;
2. neachitarea contribuţiei necesare în vederea întocmirii şi promovării proiectelor
comune, după punerea în întârziere a acestuia de către Consiliul Director şi trecerea unei
perioade de 10 zile lucrătoare de la punerea în întârziere;
3. neparticiparea la două adunări generale consecutive ale Asociaţiei;
4. nedepunerea la termenele stabilite a contribuţiei proprii necesare co-finanţării
proiectelor, după aprobarea acestora,
5. se dovedeşte că are interese contrare Asociaţiei pe care nu le-a declarat.
Excluderea asociaţilor se face la propunerea Consiliului Director, prin hotărârea Adunării
Generale cu votul a 2/3 din membrii acesteia. Excluderea unui asociat duce la încetarea
obligaţiilor asumate în perioada cât acesta a funcţionat în Asociaţie.

Cap. V. Drepturi şi îndatoriri ale membrilor Asociaţiei
Art. 16.
Unităţile administrativ-teritoriale, membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
„Centrul Transilvaniei” , prin reprezentanţii desemnaţi, au dreptul:
a.) să participe la Adunările Generale ale Asociaţiei, să pună în discuţie şi să ia parte la
dezbaterea problemelor care interesează domeniul sau bunul mers al Asociaţiei;
b.) să aleagă si să fie aleşi în organele executive de conducere ale Asociaţiei;
c.) să sesizeze Asociaţia despre problemele care privesc scopul si obiectivele Asociaţiei
în vederea promovării si apărării acestora, să primească explicaţii de la organele executive de
conducere ale Asociaţiei asupra problemelor apărute în activitatea acesteia;
d.) să consulte bilanţul contabil, procesele verbale ale şedinţelor organelor de conducere
şi control ale Asociaţiei;
e.) să participe la acţiunile organizate de asociaţie şi să facă propuneri pentru adunarea
generală;
f.) să fie informaţi despre activitatea asociaţiei;
g.) să se adreseze instanţelor judecătoreşti competente în cazul în care o decizie a
Asociaţiei este contrară statutului, acordului de asociere, legilor şi reglementarilor în vigoare sau
este de natură să producă daune considerabile utilizatorilor sau unei minorităţi şi să conteste
legalitatea respectivei decizii, în termen de 30 de zile de la adoptarea acesteia;
h.) să pună întrebări şi să solicite explicaţii Consiliului Director, referitoare la activitatea
Asociaţiei, respectiv la modul de îndeplinire a scopurilor şi obiectivelor pentru care asociaţia a
fost mandatată;
i.) să prezinte propuneri şi măsuri de rezolvare a problemelor specifice apărute în
activitatea Asociaţiei şi să participe activ la acţiunea de remediere şi soluţionare a acestora.
Art. 17.
Unităţile administrativ-teritoriale, membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
„Centrul Transilvaniei”, prin reprezentanţii desemnaţi, au, în conformitate cu angajamentele
asumate potrivit actelor constitutive următoarele îndatoriri:
a.) să respecte prevederile prezentului Statut şi hotărârile organelor de conducere ale
Asociaţiei si să dea tot sprijinul pentru îndeplinirea obiectivelor Asociaţiei;
b.) să participe la constituirea patrimoniului iniţial al Asociaţiei şi să achite
contravaloarea cotizaţiei anuale;
c.) să participe activ, la lucrările Adunării Generale ale Asociaţiei, respectiv ale
Consiliului Director şi să sprijine moral şi/sau material desfăşurarea activităţilor;
d.) să transfere bugetului de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei cotele de contribuţie ce le
revin pentru finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Asociaţiei, precum şi cele necesare
co-finanţării proiectelor de interes comun;
e.) să semnaleze, în timp util, preşedintelui consiliului de administraţie al Asociaţiei orice
problemă care apare pe teritoriul unităţilor administrative-teritoriale în legătură activităţile
desfăşurate de Asociaţie potrivit scopului şi obiectivelor acesteia;
f.) să comunice Consiliului Director al Asociaţiei orice dispoziţie sau hotărâre adoptate la
nivelul autorităţilor administraţiei publice locale cu impact asupra Asociaţiei;
g.) să respecte angajamentele asumate în relaţia cu Asociaţia;
h.) să nu adopte decizii sau hotărâri care ar afecta activitatea Asociaţiei şi ar împiedica
realizarea şi atingerea scopurilor şi obiectivelor acesteia;
i.) să nu întreprindă măsuri sau acţiuni care ar putea aduce prejudicii morale sau materiale
celorlalţi membrii ai Asociaţiei sau activităţilor desfăşurate de asociaţie;
j.) să răspundă patrimonial faţă de asociaţi şi finanţatori pentru neîndeplinirea obligaţiilor
asumate în realizarea proiectelor;
k.) să dovedească deplină loialitate faţă de Asociaţie, să apere şi să promoveze interesele
legitime ale acesteia;
l.) să plătească în termen cotizaţia stabilită;
m.) să contribuie la creşterea prestigiului asociaţiei.

Cap. VI. Categoriile de resurse patrimoniale ale Asociaţiei
Art. 18.
Veniturile Asociaţiei
(1) Anul bugetar al Asociaţiei este anul calendaristic.
(2) Înainte de începutul următorului an bugetar şi pentru fiecare an bugetar ce urmează,
Consiliul Director avizează şi prezintă membrilor asociaţiei spre aprobare, în şedinţa adunării
generale a Asociaţiei, un proiect de buget de venituri şi cheltuieli anual, dimensionat pentru a
permite funcţionarea în condiţii de echilibru bugetar a acesteia, corespunzător scopului si
obiectivelor încredinţate.
(3) Odată cu proiectul anual de buget se elaborează şi se aprobă o prognoză a acestuia pe
următorii 3 ani.
(4) Bugetul anual de venituri şi cheltuieli se adopta prin votul majorităţii membrilor
adunării generale a Asociaţiei, în termen de 15 zile de la adoptarea bugetelor asociaţilor;
(5) Veniturile Asociaţiei se asigură prin contribuţii de la bugetele locale ale unităţilor
administrativ-teritoriale membre sau din alte surse atrase pe baza de proiecte, împrumuturi sau
parteneriate public-private, în condiţiile legii.
Resursele necesare funcţionării asociaţiei provin de asemenea şi din:
a.) cotizaţii anuale ale membrilor, în cuantum aprobat de Adunarea Generală;
b.) sponsorizări şi donaţii de bunuri materiale primite de la persoane juridice române sau
străine;
c.) resurse obţinute de la bugetul de stat;
d.) dobânzi si dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţiile legale;
e.) venituri realizate din activităţi economice directe;
f.) alte venituri admise de lege.
Cap. VII. Atribuțiile organelor de conducere, administrare și control
A. Adunarea Generală
Art. 19.
(1) Asociația este condusă de Adunarea Generală. Adunarea Generală se compune din
totalitatea asociaților și este organul suprem de dezbatere, decizie și conducere al Asociației.
Sunt membri de drept ai Adunării Generale unitățile administrativ-teritoriale semnatare ale
Actului Constitutiv, prin președintele autorității deliberative constituite la nivel de județ, sau
reprezentanții delegați ai acestora.
(2) După prima întâlnire organizatorică, Adunarea Generală se întrunește în sesiune
ordinară, cel puțin o dată în fiecare an calendaristic, precum și în sesiune extraordinară, ori de
câte ori trebuie rezolvate probleme importante de competența Adunării Generale și care nu
suferă amânare.
(3) Mandatul reprezentanților unităților administrativ-teritoriale în Adunarea Generală
este valabil pe durata în care aceștia îndeplinesc mandatul de președinte al autorității
deliberative. Mandatul reprezentantului delegat al unităților administrativ-teritoriale membre
încetează în mod corespunzător, precum și prin revocare.
(4) Adunarea Generală alege dintre membrii săi Președintele Asociației, care reprezintă
Asociația în raporturile cu terții, cu excepția situațiilor în care se prevede în mod expres altfel.
(5) Adunarea Generală se întrunește la solicitarea Președintelui Asociației sau la
cererea unei treimi din numărul membrilor Asociației.
(6) Convocarea trebuie să fie transmisă prin servicii poștale/curier, fax sau e-mail cu cel
puțin 5 (cinci) zile calendaristice înainte de ședință și trebuie să cuprindă data, ora, locul și
ordinea de zi.
(7) Ședința Adunării Generale poate avea loc și prin mijloace electronice de comunicare
directă la distanță, iar hotărârile Adunării Generale pot fi semnate inclusiv cu semnătură
electronică extinsă și prin servicii de poștă și curier.
(8) Pentru ca hotărârile Adunării Generale să fie valabile este necesară prezența
majorității reprezentanților unităților administrativ-teritoriale membre ale asociației.
(9) Hotărârile Adunării Generale vor fi luate cu majoritate de voturi: cel puțin jumătate
plus unu din voturile membrilor Asociației.

(10) Hotărârile Adunării Generale privind modificarea Statutului sau dizolvarea
Asociației, ori alocarea de la bugetele locale a unor fonduri suplimentare destinate acoperirii
cheltuielilor neprevăzute în bugetul Asociației, dar necesare, sau perceperea unei taxe speciale,
se adoptă cu votul a două treimi din numărul membrilor Asociației.
(11) Dacă la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit, Adunarea Generală se
convoacă pentru o dată ulterioară, când reprezentanții membrilor asociați prezenți pot hotărî, cu
majoritate de voturi a celor prezenți, asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi, indiferent de
cvorum.
(12) Adunarea Generală poate fi convocată în ședință extraordinară, în termen de 2
(două) zile calendaristice, în caz de forță majoră și/sau de maximă urgență pentru rezolvarea
intereselor Asociației. Dispozițiile alin. (6) și (7) se aplică în mod corespunzător.
(13) Ședințele Adunării Generale a Asociației vor fi conduse de Președintele Asociației
sau în absența acestuia, de persoana desemnată de acesta, împuternicită în acest scop.
(14) Procesele verbale ale ședințelor Adunării Generale vor fi semnate de către membrii
asociați sau reprezentanții împuterniciți ai acestora, care participă la ședință. O copie a
procesului verbal va fi transmisă, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data întâlnirii,
fiecărui membru asociat, indiferent dacă reprezentantul său a fost prezent sau nu la ședință.
(15) Adunarea Generală adoptă hotărâri în conformitate cu Statutul Asociației și legea
română. Hotărârile Adunării Generale sunt asimilate actelor administrative și intră sub
incidența prevederilor legii contenciosului administrativ.
(16) Hotărârile luate de Adunarea Generală în limitele legii și ale Statutului sunt
obligatorii chiar și pentru membrii asociați care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au
votat împotrivă.
(17) Hotărârile Adunării Generale, contrare legii sau dispozițiilor cuprinse în Statut, pot
fi atacate în justiție de către oricare dintre membrii asociați care nu au luat parte la Adunarea
Generală sau au votat împotrivă și au cerut să se insereze aceasta în procesul verbal de ședință,
în termen de 15 zile de la data când au luat cunoștință despre hotărâre sau de la data când a
avut loc ședința, după caz.
Art. 20.
(1) Adunarea Generală are următoarele atribuţii:
a.) stabileşte strategia şi obiectivele generale ale Asociaţiei
b.) alege dintre membri săi Președintele Asociației și încă 4 membri ai Consiliului
Director
c.) aprobă raportul anual asupra activităţii Consiliului Director, raportul cenzorului
şi raportul exerciţiului bugetar, acordând anual descărcare de gestiune Consiliului Director şi
celui care exercită managementul asociaţiei, în măsura în care cei în cauză nu se fac vinovaţi de
lipsuri în gestiune sau de alte fapte care implică răspunderi materiale ori penale
d.) adoptă bugetele de venituri şi cheltuieli
e.) aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare propus de Consiliul Director
f.) aprobă primirea de noi membrii şi excluderea din Asociaţie
g.) hotărăşte cu majoritate de voturi din numărul membrilor asupra necesitaţii
constituirii unor fonduri speciale, în condiţiile legii
h.) hotărăşte cu acordul a cel puţin două treimi din numărul membrilor
modificările ulterioare ale statutului Asociaţiei, respectiv ale actului constitutiv
i.) hotărăşte asupra naturii şi volumului mijloacelor materiale şi financiare
necesare desfăşurării activităţii Asociaţiei, modului de folosire a mijloacelor financiare, sumele
până la care Consiliului Director poate angaja cheltuieli în numele Asociaţiei şi limita maximă
sau cuantumul sumelor ce se pot reţine în casa proprie pentru efectuarea plăţilor curente
(plafonul de casă)
j.) constituie Comisia de cenzori
k.) revocă, atunci când este cazul, oricare dintre membrii Consiliului Director sau
Comisiei de cenzori, alegând un succesor pentru ocuparea locului vacant, prin votul majorităţii
simple a celor prezenţi
l.) hotărăşte termenul, cuantumul şi forma de plată a cotelor de contribuţie a
membrilor Asociaţiei la bugetul acesteia
m.) aprobă organigrama Asociaţiei, propusă de Consiliul Director

n.) hotărăşte numirea unui aparat tehnic pentru realizarea obiectivelor proprii,
finanţat din resursele asociaţiei, precum şi cuantumul salariilor, indemnizaţiilor şi premiilor
pentru personalul aparatului tehnic
o.) hotărăşte, cu votul tuturor membrilor Asociaţiei, asupra necesităţii angajării de
credite bancare pentru îndeplinirea scopurilor şi obiectivelor Asociaţiei şi modul de garantare a
acestora
p.) aprobă dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei
bunurilor rămase după lichidare
q.) hotărăşte înfiinţarea de societăţi comerciale, în condiţiile legii
r.) aprobă înfiinţarea de filiale
s.) orice alte atribuţii prevăzute în lege sau statut.
(2) Hotărârile adunării generale se consemnează într-un registru de procese-verbale, care
se păstrează la preşedintele Consiliului Director al Asociaţiei; procesul-verbal de şedinţă se va
semna de toţi membrii participanţi.
(3) Hotărârile Adunării Generale a Asociaţilor sunt obligatorii pentru toţi asociaţii, chiar
şi pentru aceia care au absentat de la vot sau au votat împotrivă.
B. Consiliul Director
Art. 21.
(1) Consiliul Director reprezintă organul executiv de conducere al Asociației și este ales
de Adunarea Generală.
(2) Consiliul Director acționează în numele Asociației, asigură conducerea efectivă și
administrarea patrimoniului aferent acesteia, cu excepția atribuțiilor rezervate exclusiv Adunării
Generale.
(3) Consiliul Director este format din Președintele Asociației și încă 4 membri aleși din
rândul reprezentanților membrilor în Adunarea Generală a Asociației, pe durata mandatului lor
de reprezentanți ai unităților administrativ-teritoriale membre.
(4) Calitatea de membru al Consiliului Director încetează prin demisie, revocare,
pierderea calității de membru al Asociației de către unitatea administrativ-teritorială și a
calității de reprezentant al unității administrativ-teritoriale, prin deces.
(5) Consiliul Director se întrunește lunar sau ori de câte ori este necesar, la
propunerea Președintelui Asociației sau a unei treimi din rândul membrilor.
(6) Consiliul Director, împreună cu aparatul tehnic, asigură administrarea Asociației.
(7) Consiliul Director exercită conducerea Asociației în perioada dintre sesiunile
Adunării Generale și hotărăște în toate problemele care intră în competența sa, actele adoptate de
Consiliul Director fiind deciziile.
(8) Ședințele Consiliului Director pot avea loc și prin mijloace electronice de
comunicare directă la distanță, iar deciziile Consiliului Director pot fi semnate de membri
inclusiv cu semnătură electronică extinsă și prin servicii de poștă și curier.
Art. 22.
Atribuțiile Consiliului Director sunt:
a.) aduce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale ale Asociației;
b.) execută bugetul de venituri și cheltuieli și întocmește proiectul bugetului pentru anul
următor;
c.) prezintă Adunării Generale rapoarte asupra activității desfășurate, precum și propuneri
de măsuri pentru îmbunătățirea acesteia;
d.) răspunde de integritatea patrimoniului Asociației;
e.) răspunde de relațiile cu autoritățile administrației publice locale ale unităților
administrativ-teritoriale membre ale Asociației și monitorizează alocarea la bugetul asociației a
cotelor de contribuție ce revin acestora, potrivit Actului Constitutiv;
f.) urmărește, în condițiile legii, recuperarea pagubelor produse Asociației de către
propriul personal sau de către terți; în cazul personalului propriu angajat cu contract individual de
muncă, sunt aplicabile, în mod corespunzător, dispozițiile Codului muncii; în cazul neidentificării
persoanelor vinovate, dă dispoziții de reparare din contul Asociației, în condițiile legii;
g.) monitorizează constituirea și utilizarea în conformitate cu prevederile legale a
fondurilor speciale;
h.) monitorizează managementul financiar al Asociației și propune măsuri pentru
îmbunătățirea acestuia;

i.) întocmește organigrama Asociației, pe care o supune aprobării Adunării Generale;
j.) elaborează politica de personal a Asociației și angajează personalul necesar
funcționării aparatului și serviciilor proprii ale Asociației, prin contract individual de muncă, cu
respectarea legislației în vigoare;
k.) decide asupra problemelor curente legate de înfăptuirea obiectivelor Asociației;
l.) propune organigrama Asociației;
m.) decide asupra primirii și folosirii donațiilor, legatelor și altor venituri și urmărește
efectuarea cheltuielilor conform bilanțului contabil și cu respectarea dispozițiilor legale;
n.) monitorizează asigurarea condițiilor tehnico-materiale necesare desfășurării activității
Asociației în conformitate cu obiectivele acesteia, a securității și igienei în procesul muncii,
precum și măsurile de prevenire și stingere a incendiilor, conform prevederilor legale;
o.) decide înființarea unui aparat propriu pentru realizarea obiectivelor Asociației,
finanțate din resursele acesteia;
p.) stabilește societatea bancară la care Asociația va deschide unul sau mai multe conturi;
q.) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală.
Art. 23.
Președintele Consiliului Director
(1) Președintele Asociației este și Președintele Consiliului Director.
(2) Președintele Consiliului Director are următoarele atribuții principale:
A. asigura managementul financiar al Asociației prin:
a.) organizarea gestiunii mijloacelor materiale și financiare ale Asociației;
b.) actualizarea, dacă este cazul, cu avizul Consiliului Director, a
fondurilor speciale;
c.) întocmirea și păstrarea evidențelor contabile și a registrelor Asociației,
specifice managementului financiar;
d.) prezentarea, la solicitarea Consiliului Director sau a Comisiei de
cenzori, a rapoartelor ori a documentelor necesare unor verificări financiar-contabile ale
Asociației.
B. asigură managementul de proprietate al Asociației, și anume:
a.) monitorizează funcționalitatea, integritatea și condițiile de utilizare a
bunurilor deținute de Asociație în administrare și exploatare, respectiv a bunurilor proprietate a
Asociației;
b.) supraveghează execuția lucrărilor de întreținere și de reparații curente și
participă la recepția lor, consemnând finalizarea acestora și verifică efectuarea plăților
corespunzătoare stadiului lucrărilor contractate;
C. asigură managementul activității Asociației:
a.) convoacă Adunarea Generală a Asociației în ședințe ordinare și
extraordinare, ori de câte ori este nevoie. Conduce lucrările Adunării Generale a Asociației,
verifică respectarea și îndeplinirea hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Asociației și
deciziile Consiliului Director;
b.) organizează, conduce și controlează activitatea serviciilor interne și a
aparatului propriu al Asociației și adoptă măsuri corespunzătoare pentru îndeplinirea sarcinilor
acestora;
c.) reprezintă Asociația în încheierea și derularea contractelor și își asumă
drepturi și obligații în numele Asociației;
d.) reprezintă Asociația în relațiile cu terții, persoane fizice și juridice, din
țară și străinătate, cu autoritățile, inclusiv în acțiunile judecătorești inițiate de Asociație împotriva
unui terț ori a membrilor Asociației care nu și-au îndeplinit obligațiile statutare față de Asociație,
sau în procesele inițiate de unul dintre membrii, care contestă o decizie a Asociației;
e.) autorizează efectuarea cheltuielilor și plăților Asociației;
f.) convoacă Consiliul Director lunar sau ori de câte ori este nevoie;
g.) întocmește ordinea de zi a ședinței Consiliului Director și conduce
lucrările acestuia;
h.) semnează contractele individuale de muncă ale personalul angajat,
precum și orice alte contracte încheiate de Asociație cu persoane fizice sau juridice;
i.) păstrează si folosește ștampila Asociației.
j.) atribuțiile Președintelui Consiliului Director se realizează prin
intermediul aparatului tehnic al Asociației.

D. Îndeplinește orice atribuții prevăzute de legislația în vigoare.
Art. 24.
Fiecare membru al Consiliului Director este individual responsabil pentru actele și
faptele sale, în cazul încălcării legislației sau dispozițiilor primite.
C. Comisia de cenzori
Art. 25
(1) Adunarea Generală a Asociaţiei constituie Comisia de Cenzori formată din 6 membri,
câte un membru desemnat de fiecare dintre autorităţile deliberative ale unităţilor administrativteritoriale membre ale Asociației, care are sarcina de a verifica rapoartele de activitate, situaţiile
financiar-contabile anuale şi de a consilia asociaţia în problemele financiare şi statutare.
(2) Durata mandatului membrilor Comisiei de cenzori este de 4 ani, acesta prelunginduse până la constituirea unei noi comisii de cenzori de către Adunarea Generală.
(3) Membrii Comisiei de cenzori nu pot face parte din Consiliul Director și trebuie să fie
specialiști în domeniile financiar-contabil, economic și/sau juridic.
(4) Mandatul membrilor Comisiei de cenzori încetează la expirarea duratei sale, prin
demisie, prin revocare sau în cazul imposibilităţii acestora de a-şi exercita atribuţiile.
Comisia de cenzori are următoarele atribuții:
a.) verifică îndeplinirea condiţiilor statutare privind prezenţa şi votul în adunările
generale ale Asociaţiei;
b.) verifică execuţia bugetară, propunerile pentru proiectul bugetului de venituri şi
cheltuieli pentru anul următor şi propunerile pentru rectificarea bugetului pentru anul în curs;
c.) verifică gestiunea Asociaţiei, stabilirea şi încasarea cotelor de contribuţie la
cheltuielile asociaţiei, consemnând constatările într-un registru de procese-verbale, care se
păstrează de preşedintele comisiei de cenzori sau de un alt membru stabilit de aceasta;
d.) verifică dacă registrele Asociaţiei îndeplinesc condiţiile legale necesare
desfăşurării corespunzătoare a managementului financiar;
e.) întocmeşte, pe baza verificărilor efectuate, şi prezintă adunării generale a
Asociaţiei rapoarte asupra activităţii sale şi asupra gestiunii Asociaţiei, propunând anual
descărcarea de gestiune a Consiliului Director şi a celui care asigură managementul asociaţiei;
f.) propune spre aprobare adunării generale a Asociaţiei sau, după caz, Consiliului
Director programe, proiecte de programe cu măsuri necesare desfăşurării managementului
financiar; propune recuperarea, în condiţiile legii, a pagubelor produse de personalul ce
deserveşte Asociaţia sau de membri ai acesteia. Recomandă Consiliului Director sesizarea
instanţelor de urmărire penală, când constată săvârşirea unor infracţiuni prevăzute de legislaţia
financiar-contabilă;
g.) poate participa la şedinţele Consiliului Director fără drept de vot;
h.) îndeplineşte orice alte atribuţii în condiţiile legii.
Art. 26
Mandatul membrilor Comisiei de cenzori este gratuit.
Cap. VIII. Dizolvarea și lichidarea Asociaţiei,
destinația bunurilor în cazul dizolvării Asociației
Art. 27.
(1) Asociaţia se dizolvă:
a.) de drept;
b.) prin hotărârea judecătoriei sau a tribunalului, după caz;
c.) prin hotărârea adunării generale.
(2) Asociaţia se dizolvă de drept prin:
a.) realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost
constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce
schimbarea acestui scop;
b.) imposibilitatea constituirii adunării generale sau a consiliului director în
conformitate cu statutul asociaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la
care, potrivit statutului, adunarea generală sau, după caz, Consiliul Director al asociaţiei trebuia
să se constituie;
c.) reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost
complinit timp de 3 luni.

(3) Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a cărei
circumscripţie se află sediul asociaţiei, la cererea oricărei persoane interesate.
(4) Asociaţia se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane
interesate:
a.) când scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicită sau contrară siguranţei
naţionale şi ordinii publice;
b.) când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare
siguranţei naţionale şi ordinii publice;
c.) când asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
d.) când asociaţia a devenit insolvabilă;
(5) Instanţa competentă este judecătoria în circumscripţia căreia asociaţia îşi are sediul.
Asociaţia se poate dizolva şi prin hotărârea adunării generale.
(6) Dizolvarea Asociaţiei va fi notificată la judecătoria sau administraţia financiară unde
aceasta a fost înregistrată.
(7) În situaţia dizolvării Asociaţiei, patrimoniul acesteia, respectiv veniturile provenite din
preluarea sau din lichidarea bunurilor Asociaţiei, vor fi distribuite foştilor membri ai Asociaţiei
proporţional cu cotele-părţi din proprietatea comună sau, dacă este cazul, după cota de participare
a asociaţilor la constituirea patrimoniului / bunurilor asociaţiei.
(8) Asociaţia se poate dizolva si prin hotărârea Adunării Generale. În aceasta situaţie, în
termen de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare, procesul verbal, în forma autentică, se depune
la judecătorie, pentru a fi înscris în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor.
Art. 28.
Dizolvarea Asociaţiei are ca efect lichidarea acesteia în condiţiile legii.
Art. 29.
Asociaţia are dreptul la sigiliu şi însemne proprii.
Art. 30.
Soluţionarea litigiilor
Soluţionarea litigiilor dintre Asociaţie şi unităţile administrativ-teritoriale membre,
precum şi dintre Asociaţie şi terţe persoane fizice sau juridice române sau străine, este de
competenţa instanţelor judecătoreşti române.
Cap. IX. Dispoziţii comune și finale
Art. 31.
Prezentul statut este valabil pe toată durata de funcţionare a Asociaţiei, modificarea sau
completarea acestuia urmând a se face numai în formă scrisă şi cu respectarea reglementărilor
legale.
Art. 32.
Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legale în vigoare.
Art. 33.
(1) Prezentul statut al Asociației a fost adoptat în unanimitate de voturi în Adunarea
Generală, ce a avut loc în data de ……………., la sediul Asociației din localitatea Târgu-Mureș,
str. Primăriei, nr. 2, județul Mureș.
(2) Prezentul statut a fost redactat într-un număr de 10 exemplare.
Semnăturile membrilor asociați:
Judeţul Alba:
Dumitrel Ioan…….......................
Judeţul Braşov: Veștea Adrian-Ioan………….
Judeţul Covasna: Tamas Sandor…………...
Judeţul Harghita: Borboly Csaba…………….
Judeţul Mureş: Péter Ferenc…………………
Judeţul Sibiu: Cîmpean Daniela……………..

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 16085/19 iulie 2021
REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării
Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”
I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ iniţiat vizează aprobarea modificării Statutului Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”.
Prin Hotărârea nr. 144 din 27 septembrie 2007, Consiliul Judeţean Alba a aprobat
participarea Judeţului Alba, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”, care are ca scop principal pregătirea de
proiecte de interes comun pentru cele şase judeţe ale Regiunii Centru şi obţinerea de finanţări
interne şi externe necesare derulării acestora.
Prin adresa nr. 52/ 07 iulie 2021, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu
nr. 15159 din 7 iulie 2021, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei” a
solicitat membrilor asociați (județele Regiunii Centru) aprobarea prin hotărâre a consiliului
judeţean a modificărilor aduse la Statutul Asociaţiei. Modificările vizează, în principal, alinierea
la O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ţin cont de prevederile Legii nr. 276/2020
pentru modificarea şi completarea O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, conform
cărora Statutul rămâne actul juridic de constituire şi funcţionare a Asociaţiei.
Conform art. 19 alin. 1 din Statutul Asociației „Sunt membri de drept ai Adunării
Generale unitățile administrativ-teritoriale semnatare ale Actului Constitutiv, prin președintele
autorității deliberative constituite la nivel de județ, sau reprezentanții delegați ai acestora”.
Conform art. 21 din Statutul Asociaţiei, organul executiv de conducere al Asociaţiei este
Consiliul Director, care „este format din Președintele Asociației și încă 4 membri aleși din rândul
reprezentanţilor membrilor în Adunarea Generală a Asociației, pe durata mandatului lor de
reprezentanți ai unităților administrativ-teritoriale membre.”
Conform art. 25 alin. 1 din Statutul Asociaţiei „Adunarea Generală a Asociaţiei
constituie Comisia de Cenzori formată din 6 membri, câte un membru desemnat de fiecare dintre
autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociației…”.
Având în vedere cele menţionate mai sus, este necesară aprobarea prin hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba a modificării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
„Centrul Transilvaniei”, precum şi aprobarea reprezentantului delegat al UAT Judeţul Alba în
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei” şi a
membrului, reprezentant al judeţului Alba, în Comisia de Cenzori. De asemenea, ţinând cont de
modificările aduse Statutului Asociaţiei, Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 325/2020
privind desemnarea reprezentanţilor Judeţului Alba în Consiliul de Administraţie al Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitară “Centrul Transilvaniei” îşi va înceta aplicabilitatea.
II. Descrierea situației actuale
În cadrul şedinţei Adunării Generale a membrilor Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „Centrul Transilvaniei” din data de 29 aprilie 2021, au fost prezentate propuneri
de modificare a Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei, în principal în vederea alinierii la
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, dar şi a facilitării funcţionării organelor de
conducere în condiţii de pandemie. Ulterior, s-a solicitat membrilor Asociaţiei transmiterea
propunerilor lor de modificare, pentru a fi centralizate şi stabilită forma finală a documentelor
constitutive, urmând ca acestea să fie aprobate de fiecare membru prin hotărâre a consiliului
judeţean respectiv şi apoi de către Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”.
Propunerile primite de la membrii Asociaţiei au fost cuprinse în forma finală a Statutului
Asociaţiei, care a fost transmisă prin adresa nr. 52/07.07.2021 către fiecare UAT membru în
vederea aprobării, menţionându-se că se va avea în vedere aprobarea modificărilor aduse numai
la Statutul Asociaţiei, nu şi la Actul Constitutiv, în acord cu prevederile Legii nr. 276/2020

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii,
conform cărora Statutul rămâne actul juridic de constituire şi funcţionare a Asociaţiei. În acest
sens, vor fi inserate în Statut prevederile din Actul Constitutiv.
Modificările aduse Statutului Asociaţiei referitor la organul executiv de conducere al
Asociaţiei – Consiliul Director, are consecinţe asupra Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.
325/2020 privind desemnarea reprezentanţilor Judeţului Alba în Consiliul de Administraţie al
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Centrul Transilvaniei” care îşi va înceta
aplicabilitatea.
IV. Baza legală
- art. 89 alin. 1, art. 91, art. 173 alin. 1 lit. e și alin. 7 lit. c și art. 175 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 35 alin. 3, 4 şi 6 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare;
- O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legea nr. 276 din 27 noiembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Nu este cazul
VI. Avize necesare
Nu este cazul
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Nu este cazul
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
Nu este cazul
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre
Nu este cazul
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi
funcţionale preconizate
Nu este cazul
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57 /2019 privind
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri județeni, de
președintele consiliului județean, de vicepreședinții consiliului județean sau de cetățeni, în
condițiile legii, a fost inițiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 164/19 iulie 2021.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 16088/19 iulie 2021

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
Domnului director executiv Marian Florin AITAI
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Statutului Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 20 iulie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 29 iulie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 164/19 iulie 2021 şi are ataşate următoarele
documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării
Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”;
- adresa nr. 52/7 iulie 2021 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul
Transilvaniei” prin care se solicită membrilor asociați (județele Regiunii Centru) aprobarea prin
hotărâre a consiliului judeţean a modificărilor aduse la Statutul Asociaţiei (înregistrată la
registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 15159 din 7 iulie 2021) cu anexele aferente.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMANIA
JUDETUL ALBA
CONSILIUL JUDETEAN
Direcția dezvoltare și bugete
Serviciul accesare și coordonare proiecte
Nr. 16119 / 20 iulie 2021

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”
Având în vedere oportunitatea accesării Fondurilor Structurale prin proiecte regionale, de
interes comun, la nivelul Regiunii 7 Centru s-a înfiinţat Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
„Centrul Transilvaniei”, având drept membrii fondatori judeţele Alba, Braşov, Covasna,
Harghita, Mureş şi Sibiu. Asociaţia are ca scop principal pregătirea de proiecte de interes comun
pentru cele şase judeţe şi obţinerea de finanţări interne şi externe necesare derulării acestora.
Consiliul Judeţean Alba a aprobat prin Hotărârea nr. 144 din 27 septembrie 2007
participarea Judeţului Alba, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”.
În cadrul şedinţei Adunării Generale a membrilor Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „Centrul Transilvaniei” din data de 29 aprilie 2021, au fost prezentate propuneri
de modificare a Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei, în principal în vederea alinierii la
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, dar şi a facilitării funcţionării organelor de
conducere, dat fiind contextul pandemic naţional şi internaţional începând cu anul 2020.
Ulterior, s-a solicitat membrilor Asociaţiei transmiterea propunerilor lor de modificare,
pentru a fi centralizate şi stabilită forma finală a documentelor constitutive, urmând ca acestea să
fie aprobate de fiecare membru prin hotărâre a consiliului judeţean respectiv şi apoi de către
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”.
Propunerile primite de la membrii Asociaţiei au fost cuprinse în forma finală a Statutului
Asociaţiei, care a fost transmisă prin Adresa nr. 52/7.07.2021 a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „Centrul Transilvaniei” către fiecare UAT membru în vederea aprobării,
precizându-se că se va avea în vedere aprobarea modificărilor aduse numai la Statutul Asociaţiei,
nu şi la Actul Constitutiv, în acord cu prevederile Legii nr. 276/2020 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, conform cărora Statutul
rămâne actul juridic de constituire şi funcţionare a Asociaţiei. În acest sens, vor fi inserate în
Statut prevederile din Actul Constitutiv.
Modificările/ completările aduse Statutului Asociaţiei vizează în principal următoarele:
- în cazul Adunării Generale a Asociaţiei – valabilitatea mandatului reprezentanţilor
unităţilor administrativ-teritoriale, convocarea şedinţelor, modul de desfăşurare a şedinţelor
(inclusiv on-line), prevederi privind hotărâri ale Adunării Generale, alegerea membrilor
Consiliului Director dintre membrii Adunării Generale;
- în cazul Consiliului Director (organul de conducere executiv) – componenţa
(Președintele Asociației și încă 4 membri aleși din rândul membrilor Adunării Generale a
Asociației), încetarea calităţii de membru în Consiliul Director, modul de desfăşurare a
şedinţelor (inclusiv on-line);
- în cazul Comisiei de cenzori – componenţa Comisiei de cenzori (6 membri, câte un
membru desemnat de fiecare dintre autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale
membre ale Asociației), durata mandatului acestora, gratuitatea mandatului.
Din momentul constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul
Transilvaniei” până în prezent, președintele Consiliului Județean Alba a fost reprezentantul
UAT Judeţul Alba în Adunarea Generală, iar prin Hotărâri ale Consiliului Judeţean Alba au fost
desemnaţi doi reprezentanţi ai UAT Judeţul Alba în Consiliul de Administraţie. Ultima hotărâre
în acest sens este Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 325 din 29 decembrie 2020 privind
desemnarea reprezentanţilor Judeţului Alba în Consiliul de Administraţie al Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară “Centrul Transilvaniei”.

Conform Art. 19 alin. 1 din Statutul Asociaţiei cu modificările propuse, „Sunt membri de
drept ai Adunării Generale unitățile administrativ-teritoriale semnatare ale Actului Constitutiv,
prin președintele autorității deliberative constituite la nivel de județ, sau reprezentanții delegați
ai acestora”, iar conform Art. 21 organul executiv de conducere al Asociaţiei este Consiliul
Director, care „este format din Președintele Asociației și încă 4 membri aleși din rândul
reprezentanţilor membrilor în Adunarea Generală a Asociației, pe durata mandatului lor de
reprezentanți ai unităților administrativ-teritoriale membre.”.
Ca urmare a celor prezentate mai sus, este necesară aprobarea modificărilor aduse la
Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”, conform propunerii
din documentele anexate: propunerea de modificare a Statutului şi Statutul Asociaţiei în forma
finală, cu modificările incluse, precum şi aprobarea reprezentantului delegat al UAT Judeţul
Alba în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”.
De asemenea, ţinând cont de faptul că în Comisia de cenzori trebuie desemnat câte un membru
de către fiecare dintre autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre ale
Asociației (conform Art. 25, alin. (1) din Statutul Asociaţiei cu completări), este necesară
aprobarea membrului, reprezentant al Judeţului Alba, în Comisia de cenzori a Asociaţiei.
În acelaşi timp, ţinând cont de modificările aduse Statutului Asociaţiei, Hotărârea
Consiliului Judeţean Alba nr. 325/2020 privind desemnarea reprezentanţilor Judeţului Alba în
Consiliul de Administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Centrul Transilvaniei”
îşi va înceta aplicabilitatea.
Faţă de cele prezentate şi în temeiul prevederilor art. 89 alin. 1, art. 91, art. 173 alin. 1
lit. e și alin. 7 lit. c, art. 175, art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit.
a din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare, propunem spre aprobarea Consiliului Judeţean Alba modificarea
Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”, precum şi aprobarea
reprezentantului delegat al UAT Judeţul Alba în Adunarea Generală a Asociaţiei şi a
reprezentantului Judeţului Alba în Comisia de cenzori a Asociaţiei.

DIRECTOR EXECUTIV,
Marian Florin AITAI

ŞEF SERVICIU,
Lenica BUCUR

Întocmit,
Marilena MOGA

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului verbal
de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 106I - proprietate publică
a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul, situat administrativ în comuna Șpring, sat Drașov,
judeţul Alba înscris în C.F. nr. 79675 Șpring sub nr. cad/top 79675
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna iulie 2021;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind exprimarea acordului cu privire
la aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 106I proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul, situat administrativ în comuna Șpring, sat
Drașov, judeţul Alba înscris în C.F. nr. 79675 Șpring sub nr. cad/top 79675;
- solicitarea beneficiarului Consumcoop Sebeş, prin mandatar ing. Muntean Ioan
privind semnarea Procesului verbal de vecinătate asupra imobilului, situat în comuna Șpring, sat
Drașov, județul Alba care se învecinează la est cu drumul judeţean DJ 106I proprietate publică a
UAT - Judeţul Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 14722/2 iulie
2021;
- procesul-verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 106I proprietate publică a UAT-Judeţul Alba şi imobilul situat administrativ în comuna Șpring, sat
Drașov, judeţul Alba;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 18/1991 a fondului funciar republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor
publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, anexa nr. 2;
- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba - anexa nr. 1, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte
funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se exprimă acordul cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru
stabilirea limitelor comune dintre DJ 106I - proprietate publică a UAT-Judeţul Alba, şi imobilul
înscris în CF 79675 Şpring, care se propune a fi parcelat în: lotul nr. 1 cu nr. top. noi:142/1,
143/1, 144/1 şi 145/1 curţi-construcţii în suprafaţă de 979 mp., respectiv lotul nr. 2 cu nr. top.
noi: 142/2, 143/2, 144/2 şi 145/2 curţi construcţii în suprafaţă de 792 mp., imobil care este situat
administrativ în comuna Șpring, sat Drașov, judeţul Alba, având întocmită documentaţia topo -

cadastrală în vederea eliberării Titlului de proprietate, prezentată în anexa - parte integrantă a
prezentei hotărâri.
Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se
publică în Monitorul Oficial Local al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba,
beneficiarului Consumcoop Sebeş prin mandatar, ing. Muntean Ioan, Direcției juridică şi
administraţie publică, Direcției gestionarea patrimoniului şi Direcției amenajarea teritoriului și
urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 165
Alba Iulia, 19 iulie 2021
Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat
cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, către
următoarea comisie de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi
lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 16090/19 iulie 2021

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului
verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 106I - proprietate publică
a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul, situat administrativ în comuna Șpring, sat Drașov,
judeţul Alba înscris în C.F. nr. 79675 Șpring sub nr. cad/top 79675

I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează exprimarea acordului de către Consiliul
Judeţean Alba cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor
comune asupra imobilului, situat în comuna Şpring, sat Drașov, înscris în C.F. nr. 79675 Şpring,
nr. cad/top 79675, imobil care se învecinează cu drumul judeţean DJ 106I.
II. Descrierea situaţiei actuale
Prin adresa înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 14722/2 iulie
2021, beneficiarul Consumcoop Sebeşs, prin mandatar ing. Muntean Ioan în calitate de expert.
topograf, transmite spre aprobare Procesul verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor
comune dintre DJ 106I - proprietate publică a UAT - Judeţul Alba şi imobilul înscris în CF
79675, care se propune a fi parcelat în: lotul nr. 1 cu nr. top. noi:142/1, 143/1, 144/1 şi 145/1
curţi-construcţii în suprafaţă de 979 mp., respectiv lotul nr. 2 cu nr. top. noi: 142/2, 143/2, 144/2
şi 145/2 curţi construcţii în suprafaţă de 792 mp., solicitat în vederea întocmirii documentaţiei
tehnice topo - cadastrale necesare eliberării Titlului de proprietate aferent imobilului în cauză.
În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei
Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea Regulamentului de avizare,
recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, în vederea reglementării situației
de carte funciară, expertul topograf convoacă toţi proprietarii din vecinătatea imobilului pentru
care s-a executat documentaţia cadastrală, pentru identificarea limitei comune dintre vecini şi
pentru semnarea Procesului-verbal de vecinătate.
Menţionăm faptul că asupra drumului judeţean DJ 106I, care este în curs de întabulare,
având ca şi proprietar Domeniul Public al Judeţului Alba, s-a făcut compararea punctelor de
coordonate, a eventualelor suprapuneri de suprafeţe, în format electronic şi cu refacerea
documentaţiei dacă există aceste suprapuneri. În urma verificărilor efectuate documentaţia
cadastrală respectă limitele proprietăţilor, acestea nefiind afectate şi prin urmare se recomandă
semnarea procesului verbal de vecinătate.
III. Reglementări anterioare
Nu există
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 18/1991 a fondului funciar republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor
publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, anexa nr. 2;
- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba - anexa nr. 1, cu modificările şi
completările ulterioare;

- Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte
funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare;
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Nu este cazul
VI. Avize necesare
Nu este cazul
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Nu este cazul
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
Domnul ing. Muntean Ioan în calitate de expert topograf, executant al măsurătorilor a
înaintat documentaţia cadastrală în vederea identificării limitei comune dintre vecini şi pentru
semnarea Procesului-verbal de vecinătate.
În urma verificării documentaţiei de către specialiştii din cadrul Direcţiei Gestionarea
Patrimoniului, respectiv Serviciul administrarea domeniului public şi privat a Consiliului
Judeţean Alba, s-a constatat faptul că documentaţia cadastrală întocmită respectă limitele
proprietăţilor, acestea nefiind afectate.
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre
Nu este cazul
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi
funcţionale preconizate
Nu este cazul
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în
condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 165 din 19 iulie 2021.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 16092/19 iulie 2021

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Domnului director executiv Ioan BODEA

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului verbal
de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 106I - proprietate publică a UAT
- Judeţul Alba, cu imobilul, situat administrativ în comuna Șpring, sat Drașov, judeţul
Alba înscris în C.F. nr. 79675 Șpring sub nr. cad/top 79675
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 20 iulie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 29 iulie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 165/19 iulie 2021 şi are ataşate următoarele
documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind exprimarea acordului cu privire
la aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 106I proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul, situat administrativ în comuna Șpring, sat
Drașov, judeţul Alba înscris în C.F. nr. 79675 Șpring sub nr. cad/top 79675;
- solicitarea beneficiarului Consumcoop Sebeş, prin mandatar ing. Muntean Ioan
privind semnarea Procesului verbal de vecinătate asupra imobilului, situat în comuna Șpring, sat
Drașov, județul Alba care se învecinează la est cu drumul judeţean DJ 106I proprietate publică a
UAT - Judeţul Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 14722/2 iulie
2021;
- procesul-verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 106I proprietate publică a UAT-Judeţul Alba şi imobilul situat administrativ în comuna Șpring, sat
Drașov, judeţul Alba.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 16094/20 iulie 2021

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului
verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 106I - proprietate publică
a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul, situat administrativ în comuna Șpring, sat Drașov,
judeţul Alba înscris în C.F. nr. 79675 Șpring sub nr. cad/top 79675

Prin adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 14722/02.07.2021,
Consumcoop - Sebeş, prin mandatar ing. Muntean Ioan, transmite spre aprobare procesul verbal
de vecinătate asupra imobilului, care se învecinează la est cu DJ 106I în scopul întocmirii
documentaţiei tehnice topo - cadastrale necesare eliberării Titlului de proprietate aferent
imobilului în cauză.
Procesul verbal de vecinătate, stabileşte limitele comune dintre DJ 106I: DN 1 - Cunţa Drașov - Șpring - Vingard - Ghirbom - DJ 107 (Berghin), proprietate publică a Judeţului Alba cu
imobilul înscris în CF 79675, care se propune a fi parcelat în: lotul nr. 1 cu nr. top. noi:142/1,
143/1, 144/1 şi 145/1 curţi-construcţii în suprafaţă de 979 mp., respectiv lotul nr. 2 cu nr. top.
noi: 142/2, 143/2, 144/2 şi 145/2 curţi construcţii în suprafaţă de 792 mp., imobil care este situat
administrativ în comuna Șpring, sat Drașov,, judeţul Alba.
Procesul verbal de vecinătate încheiat între proprietarii imobilului şi deţinătorii
imobilelor învecinate este actul de constatare a situaţiei din teren, prin care se exprimă acordul
cu privire la identificarea corectă a limitelor comune recunoscute de către aceştia, întocmit de
ing. Muntean Ioan, cu prilejul identificării şi măsurării imobilului care face obiectul
documentaţiei tehnico topografice de identificare imobil.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 46/2001, s-a însuşit Inventarul bunurilor
care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, acesta fiind atestat prin Hotărârea Guvernului
României nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din Judeţul Alba – Anexa nr. 1. Drumul judeţean DJ 106I a
fost cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, la poziţia
cu nr. crt. 42.
În conformitate cu Ordinul nr. 700/2014 cu modificările şi completările ulterioare al
directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea
Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, în
vederea reglementării situației de carte funciară, expertul topograf convoacă toţi proprietarii din
vecinătatea imobilului pentru care s-a executat documentaţia cadastrală. Proprietarii sunt
convocaţi pentru identificarea limitei comune dintre vecini şi pentru semnarea Procesului-verbal
de vecinătate.
În urma verificării documentaţiei depuse, a punctelor de coordonate, a existenţei unor
posibile suprapuneri cu DJ 106I, care este în curs de întăbulare, s-a constatat faptul că
documentaţia tehnică topografică, respectă limitele proprietăţilor, nefiind afectată limita de
siguranţă a drumului judeţean, prin urmare se recomandă semnarea procesului verbal de
vecinătate din partea Judeţului Alba.
Faţă de cele menționate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre în forma
prezentată.
Proiectul de hotărâre iniţiat în considerarea aspectelor mai sus menţionate precum şi a
dispoziţiilor art. 173, alin 1, lit. c din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii privind gestionarea

patrimoniului judeţului, ale art. 173, alin 1, lit. f din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de
lege, va permite semnarea Procesului verbal de vecinătate pentru întocmirea documentaţiei
tehnice topo - cadastrale privind eliberarea Titlului de proprietate asupra imobilului mai sus
menţionat.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA

Şef serviciu,
Paul Silviu TODORAN

Întocmit, Radu Octavian NEAG

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind încuviințarea cererii adresate Consiliului local al Municipiului Alba Iulia,
pentru transmiterea unui imobil, din domeniul public al Municipiului Alba Iulia
și din administrarea Consiliului local al Municipiului Alba Iulia, în domeniul public
al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna iulie 2021;
Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind încuviințarea
cererii adresate Consiliului local al Municipiului Alba Iulia, pentru transmiterea unui imobil, din
domeniul public al Municipiului Alba Iulia și din administrarea Consiliului local al Municipiului
Alba Iulia, în domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. c, art. 286 alin. 4, art. 294 alin. 3 și alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 863 din Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- art. 1 alin. 1 și Anexa nr. 2 pct. 10 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea
executărilor lucrărilor de construcție, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se încuviințează cererea adresată Consiliului local al Municipiului Alba Iulia,
pentru transmiterea bunului imobil situat administrativ în Municipiul Alba Iulia, B-dul
Transilvaniei, f.n., judeţul Alba, înscris în CF 115174 Alba Iulia, compus din teren în suprafaţă
de 405 mp, din domeniul public al Municipiului Alba Iulia și din administrarea Consiliului
local al Municipiului Alba Iulia, în domeniul public al Județului Alba și în administrarea
Consiliului Județean Alba, în vederea realizării obiectivului de interes județean Parcare
supraetajată a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia.
Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediulDirecţiei gestionarea
patrimoniului şi Direcţiei de dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se
publică în Monitorul Oficial Local al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba; Președintelui Consiliului Județean Alba,
Consiliului local al Municipiului Alba Iulia, Administratorului public al Judeţului Alba, Direcției
juridică și administraţie publică, Direcției gestionarea patrimoniului, Direcţiei amenajarea
teritoriului şi urbanism și Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Alba.
Avizat pentru legalitate
PREŞEDINTE,
SECRETAR GENERAL,
Ion DUMITREL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 166
Alba Iulia, 19 iulie 2021

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

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 16092/19 iulie 2021

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

I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează încuviințarea cererii adresate Consiliului
local al Municipiului Alba Iulia, pentru transmiterea unui imobil, din domeniul public al
Municipiului Alba Iulia și din administrarea Consiliului local al Municipiului Alba Iulia, în
domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba, în vederea
întregirii terenului necesar pentru realizarea obiectivului de interes județean Parcare
supraetajată a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia.
II. Descrierea situaţiei actuale
Județul Alba în cadrul Strategiei de Dezvoltare a Județului pentru perioada 2021-2027 a
cuprins ca obiectiv prioritar modernizare și extinderea infrastructurii spitalicești pentru adaptare
la cerințele actuale cu privire la noile fluxuri și proceduri medicale.
Spitalul judeţean de Urgenţă Alba Iulia este unitatea reprezentativă a sistemului sanitar
din judeţ. În condiţiile legale actuale (mai ales legate de finanţarea prin sistemul de asigurări de
sănătate, noul sistem de acreditare şi clasificare a spitalelor şi impunerea planului naţional de
paturi), Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia trebuie să-şi adapteze permanent structura şi
serviciile medicale, pentru a face faţă noilor condiţii. Şi, poate cel mai important lucru, pacientul
trebuie pus în centrul preocupărilor managementului spitalului şi al personalului medical, nu
doar declarativ, ci şi faptic.
Parcarea mașinilor pentru pacienții Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia precum și a
aparținătorii acestora constituie una dintre situațiile dificile cu care se confruntă și această unitate
spitalicească. Reglementarea acestei situații o constituie edificarea unei parcării supraetajate în
imediata apropiere a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia.
Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia nr. 152/30 martie 2021 și
Hotărârea Consiliului Județean nr. 90/12 aprilie 2021 a fost aprobată transmiterea unui imobilteren, în suprafață de 1944 mp. din domeniul public al Municipiului Alba Iulia și din
administrarea Consiliului local al Municipiului Alba Iulia în domeniul public al Județului Alba
și în administrarea Consiliului Județean Alba. Suprafața de teren menționată anterior este
insuficientă pentru realizarea obiectivului de interes județean Parcare supraetajată a Spitalului
Județean de Urgență Alba Iulia.
În acest sens Consiliul Judeţean Alba a identificat bunului imobil – teren - situat
administrativ în Municipiul Alba Iulia, B-dul Transilvaniei, f.n., judeţul Alba, înscris în CF
115174 Alba Iulia, în suprafață de 405 mp, suprafață suficientă pentru edificarea construcției mai
sus menționată.
În conformitate prevederilor art. 1 alin. 1 și Anexa nr. 2 pct. 10 din Legea nr. 50/1991
privind autorizarea executărilor lucrărilor de construcție, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, pentru a edifica parcarea supraetajată mai sus menționată,, executarea
lucrărilor de construcţii este permisă numai pe baza unei autorizaţii de construire sau de
desfiinţare, emisă în condiţiile prezentei legi, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui
imobil - teren şi/sau construcţii - identificat prin număr cadastral, în cazul în care legea nu
dispune altfel.

Prin urmare imobilul - teren - situat în municipiul Alba Iulia Bulevardul Transilvaniei
f.n., înscris în CF 115174 Alba Iulia, trebuie să fie transmis din proprietatea Municipiului Alba
Iulia și administrarea Consiliului Local Alba Iulia în proprietatea Județului Alba și administrarea
Consiliului Județean Alba, motiv pentru care am inițiat prezentul proiect de hotărâre.
III. Reglementări anterioare
Nu există
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. c, art. 286 alin. 4, art. 294 alin. 3 și alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 863 din Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- art. 1 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executărilor lucrărilor de construcție,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Nu este cazul
VI. Avize necesare
Nu este cazul
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Nu este cazul
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
Nu este cazul
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre
Nu este cazul
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi
funcţionale preconizate
Nu este cazul
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia proiectele de
hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului judeţean, de
vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de
hotărâre înregistrat cu nr. 166 din 19 iulie 2021.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 16093 din 19 iulie 2021

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Domnului director executiv Ioan BODEA

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind încuviințarea cererii adresate Consiliului local al Municipiului Alba Iulia,
pentru transmiterea unui imobil, din domeniul public al Municipiului Alba Iulia
și din administrarea Consiliului local al Municipiului Alba Iulia, în domeniul public
al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 20 iulie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 29 iulie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 166 din 19 iulie 2021 şi are ataşat referatul
de aprobare a proiectului de hotărâre privind încuviințarea cererii adresate Consiliului local al
Municipiului Alba Iulia, pentru transmiterea unui imobil, din domeniul public al Municipiului
Alba Iulia și din administrarea Consiliului local al Municipiului Alba Iulia, în domeniul public al
Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 16095 din 20 iulie 2021

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind încuviințarea cererii adresate Consiliului local al
Municipiului Alba Iulia, pentru transmiterea unui imobil, din domeniul public al
Municipiului Alba Iulia și din administrarea Consiliului local al Municipiului Alba Iulia, în
domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba

Proiectul de act administrativ inițiat vizează încuviințarea cererii adresate Consiliului
local al Municipiului Alba Iulia, pentru transmiterea unui imobil, din domeniul public al
Municipiului Alba Iulia și din administrarea Consiliului local al Municipiului Alba Iulia, în
domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba, în vederea
întregirii terenului necesar pentru realizarea obiectivului de interes județean Parcare supraetajată
a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia.
Județul Alba în cadrul Strategiei de Dezvoltare a Județului pentru perioada 2021-2027 a
cuprins ca obiectiv prioritar modernizare și extinderea infrastructurii spitalicești pentru adaptare
la cerințele actuale cu privire la noile fluxuri și proceduri medicale.
Spitalul judeţean de Urgenţă Alba Iulia este unitatea reprezentativă a sistemului sanitar
din judeţ. În condiţiile legale actuale (mai ales legate de finanţarea prin sistemul de asigurări de
sănătate, noul sistem de acreditare şi clasificare a spitalelor şi impunerea planului naţional de
paturi), Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia trebuie să-şi adapteze permanent structura şi
serviciile medicale, pentru a face faţă noilor condiţii. Şi, poate cel mai important lucru, pacientul
trebuie pus în centrul preocupărilor managementului spitalului şi al personalului medical, nu
doar declarativ, ci şi faptic.
Parcarea mașinilor pentru pacienții Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia precum și a
aparținătorii acestora constituie una dintre situațiile dificile cu care se confruntă și această unitate
spitalicească. Reglementarea acestei situații o constituie edificarea unei parcării supraetajate în
imediata apropiere a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia.
Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia nr. 152/30 martie 2021 și
Hotărârea Consiliului Județean nr. 90/12 aprilie 2021s-a aprobarea transmiterea unui imobilteren, în suprafață de 1.944 mp. din domeniul public al Municipiului Alba Iulia și din
administrarea Consiliului local al Municipiului Alba Iulia în domeniul public al Județului Alba
și în administrarea Consiliului Județean Alba. Suprafața de teren menționată anterior este
insuficientă pentru realizarea obiectivului de interes județean Parcare supraetajată a Spitalului
Județean de Urgență Alba Iulia.
În acest sens Consiliul Judeţean Alba a identificat bunului imobil – teren - situat
administrativ în Municipiul Alba Iulia, Cartier Cetate, B-dul Transilvaniei f.n. judeţul Alba,
înscris în CF 115174 Alba Iulia în suprafață de 405 mp, suprafață suficientă pentru edificarea
construcției mai sus menționată.
Pentru a edifica parcarea supraetajată mai sus menționată, conform prevederilor art. 1 și
Anexa nr. 2 pct. 10 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executărilor lucrărilor de
construcție, republicată, cu modificările și completările ulterioare, imobilul – teren – trebuie să
fie transmis din proprietatea Municipiului Alba Iulia și administrarea Consiliului Local Alba
Iulia în proprietatea Județului Alba și administrarea Consiliului Județean Alba, motiv pentru care
considerăm că proiectul de hotărâre astfel inițiat îndeplinește condițiile de legalitate și
oportunitate spre a fi adoptat.
Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) lit. c), art. 182 alin.(1),
alin. (4), art. 196 alin.(1) lit. a), art. 286 alin.(3), art. 294 alin.(3) și alin. (5) din Ordonanţa de
Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prin
proiectul de hotărâre inițiat de președintele Consiliului Județean Alba se va încuviința cerere

adresată Consiliului local al Municipiului Alba Iulia, pentru transmiterea unui imobil, din
domeniul public al Municipiului Alba Iulia și din administrarea Consiliului local al Municipiului
Alba Iulia, în domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba,
întregirii terenului necesar pentru realizarea obiectivului de interes județean Parcare
supraetajată a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA

Șef serviciu,
Paul Silviu TODORAN

Întocmit, Radu Octavian NEAG

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului verbal
de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 106I - proprietate publică
a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul, situat administrativ în comuna Șpring, sat Vingard,
judeţul Alba înscris în C.F. nr. 79372 Șpring sub nr. cad/top 79372

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna iulie 2021;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind exprimarea acordului cu privire
la aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 106I proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul, situat administrativ în comuna Șpring, sat
Vingard, judeţul Alba înscris în C.F. nr. 79372 Șpring sub nr. cad/top 79372;
- solicitarea beneficiarului Consumcoop Sebeş, prin mandatar ing. Muntean Ioan
privind semnarea Procesului verbal de vecinătate asupra imobilului, situat în comuna Șpring, sat
Vingard, județul Alba care se învecinează la vest cu drumul judeţean DJ 106I proprietate publică
a UAT - Judeţul Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 14721/2 iulie
2021;
- procesul-verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 106I proprietate publică a UAT-Judeţul Alba şi imobilul situat administrativ în comuna Șpring, sat
Vingard, judeţul Alba;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 18/1991 a fondului funciar republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor
publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, anexa nr. 2;
- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba - anexa nr. 1, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte
funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se exprimă acordul cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru
stabilirea limitelor comune dintre DJ 106I - proprietate publică a UAT-Judeţul Alba, cu imobilul
în suprafaţă totală măsurată de 927 mp., situat administrativ în comuna Șpring, sat Vingard,
judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 79372 Şpring, sub nr. cad/top 79372, solicitat în vederea
eliberării Titlului de proprietate, prezentat în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se
publică în Monitorul Oficial Local al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba,
beneficiarului Consumcoop Sebeş prin mandatar, ing. Muntean Ioan, Direcției juridică şi
administraţie publică, Direcției gestionarea patrimoniului şi Direcției amenajarea teritoriului și
urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 167
Alba Iulia, 20 iulie 2021
Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat
cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, către
următoarea comisie de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi
lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 16200/20 iulie 2021

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului
verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 106I - proprietate publică
a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul, situat administrativ în comuna Șpring, sat. Vingard,
judeţul Alba înscris în C.F. nr. 79372 Șpring sub nr. cad/top 79372

I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează exprimarea acordului de către Consiliul
Judeţean Alba cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor
comune asupra imobilului, situat în comuna Şpring, sat Vingard, identificat prin C.F. nr. 79372
Şpring sub nr. cad/top 79372, imobil care se învecinează cu drumul judeţean DJ 106I.
II. Descrierea situaţiei actuale
Prin adresa înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 14721/2 iulie
2021, beneficiarul Consumcoop Sebeş, prin mandatar ing. Muntean Ioan în calitate de expert.
topograf, transmite spre aprobare Procesul verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor
comune dintre DJ 106I - proprietate publică a UAT - Judeţul Alba şi imobilul, în suprafaţă totală
de 927 mp., situat în comuna Şpring, sat Vingard, identificat prin C.F. nr. 79372, nr. cad/top.
79372, solicitat în vederea întocmirii documentaţiei tehnice topo - cadastrale necesare eliberării
Titlului de proprietate aferent imobilului în cauză.
În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei
Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea Regulamentului de avizare,
recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, în vederea reglementării situației
de carte funciară, expertul topograf convoacă toţi proprietarii din vecinătatea imobilului pentru
care s-a executat documentaţia cadastrală, pentru identificarea limitei comune dintre vecini şi
pentru semnarea Procesului-verbal de vecinătate.
Menţionăm faptul că asupra drumului judeţean DJ 106I, care este în curs de întabulare,
având ca şi proprietar Domeniul Public al Judeţului Alba, s-a făcut compararea punctelor de
coordonate, a eventualelor suprapuneri de suprafeţe, în format electronic şi cu refacerea
documentaţiei dacă există aceste suprapuneri. În urma verificărilor efectuate documentaţia
cadastrală respectă limitele proprietăţilor, acestea nefiind afectate şi prin urmare se recomandă
semnarea procesului verbal de vecinătate.
III. Reglementări anterioare
Nu există
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 18/1991 a fondului funciar republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor
publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, anexa nr. 2;
- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba - anexa nr. 1, cu modificările şi
completările ulterioare;

- Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte
funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare;
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Nu este cazul
VI. Avize necesare
Nu este cazul
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Nu este cazul
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
Domnul ing. Muntean Ioan în calitate de expert topograf, executant al măsurătorilor a
înaintat documentaţia cadastrală în vederea identificării limitei comune dintre vecini şi pentru
semnarea Procesului-verbal de vecinătate.
În urma verificării documentaţiei de către specialiştii din cadrul Direcţiei Gestionarea
Patrimoniului, respectiv Serviciul administrarea domeniului public şi privat a Consiliului
Judeţean Alba, s-a constatat faptul că documentaţia cadastrală întocmită respectă limitele
proprietăţilor, acestea nefiind afectate.
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre
Nu este cazul
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi
funcţionale preconizate
Nu este cazul
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în
condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 167 din 20 iulie 2021.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 16201/20 iulie 2021

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Domnului director executiv Ioan BODEA

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului verbal
de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 106I - proprietate publică
a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul, situat administrativ în comuna Șpring, sat. Vingard,
judeţul Alba înscris în C.F. nr. 79372 Șpring sub nr. cad/top 79372
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 21 iulie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” care
va avea loc în data de 29 iulie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 167/20 iulie 2021 şi are ataşate următoarele
documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind exprimarea acordului cu privire
la aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 106I proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul situat administrativ în comuna Șpring, sat
Vingard, judeţul Alba înscris în C.F. nr. 79372 Șpring sub nr. cad/top 79372;
- solicitarea beneficiarului Consumcoop Sebeş, prin mandatar ing. Muntean Ioan
privind semnarea Procesului verbal de vecinătate asupra imobilului, situat în comuna Șpring, sat
Vingard, județul Alba care se învecinează la vest cu drumul judeţean DJ 106I proprietate publică
a UAT - Judeţul Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 14721/2 iulie
2021;
- procesul-verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 106I proprietate publică a UAT-Judeţul Alba şi imobilul situat administrativ în comuna Șpring, sat
Vingard, judeţul Alba.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. ...../.. iulie 2021

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului
verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 106I - proprietate publică
a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul, situat administrativ în comuna Șpring, sat. Vingard,
judeţul Alba înscris în C.F. nr. 79372 Șpring sub nr. cad/top 79372

Prin adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 14721/02.07.2021,
Consumcoop - Sebeş, prin mandatar ing. Muntean Ioan, transmite spre aprobare procesul verbal
de vecinătate asupra imobilului, care se învecinează la vest cu DJ 106I în scopul întocmirii
documentaţiei tehnice topo - cadastrale necesare eliberării Titlului de proprietate aferent
imobilului în cauză.
Procesul verbal de vecinătate, stabileşte limitele comune dintre DJ 106I: DN 1 - Cunţa Draşov - Șpring - Vingard - Ghirbom - DJ 107 (Berghin), proprietate publică a Judeţului Alba cu
imobilul teren în suprafaţă totală de 702 mp., situat în comuna Șpring, sat Vingard, judeţul Alba.
Procesul verbal de vecinătate încheiat între proprietarii imobilului şi deţinătorii
imobilelor învecinate este actul de constatare a situaţiei din teren, prin care se exprimă acordul
cu privire la identificarea corectă a limitelor comune recunoscute de către aceştia, întocmit de
ing. Muntean Ioan, cu prilejul identificării şi măsurării imobilului care face obiectul
documentaţiei tehnico topografice de identificare imobil.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 46/2001, s-a însuşit Inventarul bunurilor
care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, acesta fiind atestat prin Hotărârea Guvernului
României nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din Judeţul Alba – Anexa nr. 1. Drumul judeţean DJ 106I a
fost cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, la poziţia
cu nr. crt. 42.
În conformitate cu Ordinul nr. 700/2014 cu modificările şi completările ulterioare al
directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea
Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, în
vederea reglementării situației de carte funciară, expertul topograf convoacă toţi proprietarii din
vecinătatea imobilului pentru care s-a executat documentaţia cadastrală. Proprietarii sunt
convocaţi pentru identificarea limitei comune dintre vecini şi pentru semnarea Procesului-verbal
de vecinătate.
În urma verificării documentaţiei depuse, a punctelor de coordonate, a existenţei unor
posibile suprapuneri cu DJ 106I, care este în curs de întăbulare, s-a constatat faptul că
documentaţia tehnică topografică, respectă limitele proprietăţilor, nefiind afectată limita de
siguranţă a drumului judeţean, prin urmare se recomandă semnarea procesului verbal de
vecinătate din partea Judeţului Alba.
Faţă de cele menționate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre în forma
prezentată.
Proiectul de hotărâre iniţiat în considerarea aspectelor mai sus menţionate precum şi a
dispoziţiilor art. 173, alin 1, lit. c din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii privind gestionarea
patrimoniului judeţului, ale art. 173, alin 1, lit. f din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de
lege, va permite semnarea Procesului verbal de vecinătate pentru întocmirea documentaţiei

tehnice topo - cadastrale privind eliberarea Titlului de proprietate asupra imobilului mai sus
menţionat.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA

Şef serviciu,
Paul Silviu TODORAN

Întocmit, Radu Octavian NEAG

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind încuviințarea cererii adresate Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia,
pentru transmiterea temporară a unor imobile - teren, din administrarea Consiliului Local
al Municipiului Alba Iulia în administrarea Consiliului Județean Alba
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna iulie 2021;
Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind încuviințarea
cererii adresate Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, pentru transmiterea temporară a
unor imobile - teren, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia în
administrarea Consiliului Județean Alba;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. c, art. 297 și urm. din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 867 - 870 din Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- art. 1 alin. 1 și Anexa nr. 2 pct. 10 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea
executărilor lucrărilor de construcție, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se încuviințează cererea adresată Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia,
pentru transmiterea temporară a unor imobile - teren, situate administrativ în Municipiul Alba
Iulia, str. Muzeului, f.n., înscrise în CF nr. 115184 Alba Iulia, în suprafaţă de 968 mp, CF nr.
115201 Alba Iulia, în suprafaţă de 2.227 mp. și CF nr. 115176 Alba Iulia, în suprafaţă de 197
mp, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, în administrarea Consiliului
Județean Alba, în vederea implementării Proiectului „Amenajare zonă cuprinsă între Sala
Unirii și Muzeul Național al Unirii Alba Iulia”.
Art. 2. Dreptul de administrare se va constitui în favoarea Consiliului Județean Alba
pentru o perioada de 10 ani.
Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea
patrimoniului şi Direcţiei de dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se
publică în Monitorul Oficial Local al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba; Președintelui Consiliului Județean Alba,
Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, Administratorului public al Judeţului Alba,
Direcției juridică și administraţie publică, Direcției gestionarea patrimoniului, Direcţiei
amenajarea teritoriului şi urbanism și Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Înregistrat cu nr. 168
Alba Iulia, 21 iulie 2021

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

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

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 16203/21 iulie 2021

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind încuviințarea cererii adresate
Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, pentru transmiterea temporară
a unor imobile - teren, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia
în administrarea Consiliului Județean Alba

I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează încuviințarea cererii adresate Consiliului
Local al Municipiului Alba Iulia, pentru transmiterea temporară a unor imobile - teren, din
administrarea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia în administrarea Consiliului Județean
Alba, în vederea implementării proiectului „Amenajare zonă cuprinsă între Sala Unirii și
Muzeul Național al Unirii Alba Iulia”.
II. Descrierea situaţiei actuale
Prin frumusețea și unicitatea ei, Cetatea Alba Carolina este cel mai important punct
turistic al orașului Alba Iulia. Pe aici trec anual din ce în ce mai mulți turiști, ce rămân
impresionați de aceasta.
Muzeul Național al Unirii și Sala Unirii din Alba Iulia reprezintă simbolurile unității
românești.
Prin proiectului „Amenajare zonă cuprinsă între Sala Unirii și Muzeul Național al Unirii
Alba Iulia” se urmărește restaurarea și conservarea patrimoniului cu potenţial turistic, în
ansamblul arhitectonic al Cetății Alba Carolina
În acest sens, Consiliul Judeţean Alba va prelua în administrare, pe o perioadă de 10 ani,
terenul din proximitatea celor două edificii, respectiv terenul situat administrativ în Municipiul
Alba Iulia, str. Muzeului, f.n., înscris în CF nr. 115184 Alba Iulia, în suprafaţă de 968 mp, CF nr.
115201 Alba Iulia, în suprafaţă de 2.227 mp. și CF nr. 115176 Alba Iulia, în suprafaţă de 197
mp.
În conformitate prevederilor art. 1 alin. 1 și Anexa nr. 2 pct. 10 din Legea nr. 50/1991
privind autorizarea executărilor lucrărilor de construcție, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, pentru a implementarea proiectului mai sus menționat, executarea
lucrărilor de construcţii este permisă numai pe baza unei autorizaţii de construire sau de
desfiinţare, emisă în condiţiile prezentei legi, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui
imobil - teren şi/sau construcţii - identificat prin număr cadastral, în cazul în care legea nu
dispune altfel.
Prin urmare imobilul – teren – situat administrativ în Municipiul Alba Iulia, str.
Muzeului, f.n., înscris în CF nr. 115184 Alba Iulia, în suprafaţă de 968 mp, CF nr. 115201 Alba
Iulia, în suprafaţă de 2.227 mp. și CF nr. 115176 Alba Iulia, în suprafaţă de 197 mp, trebuie să
fie transmis din administrarea Consiliului Local Alba Iulia în administrarea Consiliului Județean
Alba, motiv pentru care am inițiat prezentul proiect de hotărâre.
III. Reglementări anterioare
Nu există
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. c, art. 297 și urm. din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 867 - 870 din Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și
completările ulterioare;

- art. 1 alin. 1 și Anexa nr. 2 pct. 10 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea
executărilor lucrărilor de construcție, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Nu este cazul
VI. Avize necesare
Nu este cazul
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Nu este cazul
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
Nu este cazul
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre
Nu este cazul
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi
funcţionale preconizate
Nu este cazul
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia proiectele de
hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului judeţean, de
vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de
hotărâre înregistrat cu nr. 168 din 21 iulie 2021.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 16207/20 iulie 2021

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Domnului director executiv Ioan BODEA

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind încuviințarea cererii adresate Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia,
pentru transmiterea temporară a unor imobile - teren, din administrarea Consiliului
Local al Municipiului Alba Iulia în administrarea Consiliului Județean Alba
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 21 iulie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 29 iulie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 168 din 21 iulie 2021 şi are ataşat referatul
de aprobare a proiectului de hotărâre privind încuviințarea cererii adresate Consiliului Local al
Municipiului Alba Iulia, pentru transmiterea temporară a unor imobile - teren, din administrarea
Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia în administrarea Consiliului Județean Alba.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 16263 din 21 iulie 2021
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind încuviințarea cererii adresate Consiliului Local al
Municipiului Alba Iulia, pentru transmiterea temporară a unor imobile - teren, din
administrarea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia în administrarea Consiliului
Județean Alba
Proiectul de act administrativ inițiat vizează încuviințarea cererii adresate Consiliului
Local al Municipiului Alba Iulia, pentru transmiterea temporară a unor imobile - teren, din
administrarea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia în administrarea Consiliului Județean
Alba, în vederea implementării proiectului „Amenajare zonă cuprinsă între Sala Unirii și
Muzeul Național al Unirii Alba Iulia”.
Prin frumusețea și unicitatea ei, Cetatea Alba Carolina este cel mai important punct
turistic al orașului Alba Iulia. Pe aici trec anual din ce în ce mai mulți turiști, ce rămân
impresionați de aceasta.
Muzeul Național al Unirii și Sala Unirii din Alba Iulia reprezintă simbolurile unității
românești.
Prin proiectului „Amenajare zonă cuprinsă între Sala Unirii și Muzeul Național al Unirii
Alba Iulia” se urmărește restaurarea și conservarea patrimoniului cu potenţial turistic, în
ansamblul arhitectonic al Cetății Alba Carolina
În acest sens, Consiliul Judeţean Alba va prelua în administrare, pe o perioadă de 10 ani,
terenul din proximitatea celor două edificii, respectiv terenul situat administrativ în Municipiul
Alba Iulia, str. Muzeului, f.n., înscris în CF nr. 115.184 Alba Iulia, în suprafaţă de 968 mp, CF
nr. 115.201 Alba Iulia, în suprafaţă de 2.227 mp. și CF nr. 115.176 Alba Iulia, în suprafaţă de
197 mp.
În conformitate prevederilor art. 1 alin. 1 și Anexa nr. 2 pct. 10 din Legea nr. 50/1991
privind autorizarea executărilor lucrărilor de construcție, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, pentru a implementarea proiectului mai sus menționat, executarea
lucrărilor de construcţii este permisă numai pe baza unei autorizaţii de construire sau de
desfiinţare, emisă în condiţiile prezentei legi, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui
imobil - teren şi/sau construcţii - identificat prin număr cadastral, în cazul în care legea nu
dispune altfel.
Pentru a edifica parcarea supraetajată mai sus menționată, conform prevederilor art. 1 și
Anexa nr. 2 pct. 10 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executărilor lucrărilor de
construcție, republicată, cu modificările și completările ulterioare, imobilul – teren – trebuie să
fie transmis din administrarea Consiliului Local Alba Iulia în administrarea Consiliului Județean
Alba, motiv pentru care considerăm că proiectul de hotărâre astfel inițiat îndeplinește condițiile
de legalitate și oportunitate spre a fi adoptat.
Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) lit. c), art. 297 și
următoarele din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
și completările ulterioare, prin proiectul de hotărâre inițiat de președintele Consiliului Județean
Alba se va încuviința cerere adresată Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, pentru
transmiterea unui imobil - teren, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia,
în administrarea Consiliului Județean Alba, în vederea implementării proiectului „Amenajare
zonă cuprinsă între Sala Unirii și Muzeul Național al Unirii Alba Iulia”.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA
Șef serviciu,
Paul Silviu TODORAN
Întocmit, Radu Octavian NEAG

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind condițiile, criteriile
și procedura de finanțare a Programului „Susţinerea şi promovarea culturii scrise” aprobat
prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 96 din 12 aprilie 2021
Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa „ordinară” în luna iulie 2021;
Luând în dezbatere referatul de aprobare al proiectului de hotărâre cu privire la
modificarea şi completarea Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de
finanțare a Programului „Susţinerea şi promovarea culturii scrise” aprobat prin Hotărârea
Consiliului Județean Alba nr. 96 din 12 aprilie 2021 ;
Luând în considerare prevederile Regulamentului privind condițiile, criteriile și
procedura de finanțare a Programului „Susţinerea şi promovarea culturii scrise” aprobat prin
Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 96 din 12 aprilie 2021;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. d şi lit. f, art. 173 alin. 5 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 186/2003 privind susţinerea şi promovarea culturii scrise republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor,
proiectelor și acțiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. I. Se aprobǎ modificarea şi completarea Regulamentului privind condițiile, criteriile
și procedura de finanțare a Programului „Susţinerea şi promovarea culturii scrise”, după
cum urmează:
1. După art. 1 se introduce un articol nou art. 11 care va avea următorul conţinut:
„Art. 11 Programul „Susținerea și promovarea culturii scrise” se desfășoară pe două
sesiuni de finanțare în decursul anului calendaristic – în funcție de resursele bugetare rămase
necheltuite ca urmare a derulării primei sesiuni, a doua sesiune având următoarele secțiuni:
 Secțiunea Carte - caracter tehnico – științific prin intermediul căreia să se susțină
realizarea de cărți având caracter tehnico - științific din diverse domenii, de interes local;
 Secțiunea Carte – caracter literar – artistic prin intermediul căreia să se susțină
realizarea de cărți având un caracter literar – artistic, de interes local;
finanţarea fiind acordată de Unitatea Administrativ Teritorială - Judeţul Alba, prin Consiliul
Judeţean Alba, denumit în continuare UAT - Judeţul Alba”.
2. Art. 4 alin. 5 se modifică şi se completează urmând a avea următorul conţinut:
.
„(5) Solicitanţii pot depune cerere de finanţare în cadrul unui an bugetar pentru o
singură ofertă culturală/autor, colectiv de autori”.
3. După art. 4 alin. 6 se introduce un aliniat nou art. 4 alin. 61 care va avea următorul
conţinut:
„(61). Finanţarea nerambursabilă se aprobă pentru ofertele culturale depuse in
sesiunea a doua de finanțare aferentă anului curent cu următoarele termene limită aferente
fiecărei secțiuni:
 Secțiunea Carte - caracter tehnico – științific – 10 septembrie
 Secțiunea Carte – caracter literar – artistic – 10 septembrie
cu posibilitatea ca sumele rămase nealocate de la o secțiune să fie alocate altei secțiuni, printr-o
decizie a comisiei”.

4. După art. 5 alin. 5 se introduce un aliniat nou art. 5 alin. 51 care va avea următorul
conţinut:
„(51) Plata către beneficiari, pentru a doua sesiune de finanțare, se va efectua până
la 31 decembrie. Depunerea documentelor aferente plății se face până la data de 15 decembrie”.
Art. II. Se aprobă modificarea art. 5 al Contractului - cadru de finanțare a ofertelor
culturale aferente programului „Susţinerea şi promovarea culturii scrise” din bugetul local al
Județului Alba încheiat cu beneficiarii finanțării, după cum urmează:
„d.) sumele acordate conform contractului de finanțare vor fi decontate de către
beneficiar până cel târziu la data de 29 noiembrie; pentru sesiunea a doua de finanțare vor fi
decontate de către beneficiar până cel târziu la data de 15 decembrie”.
Art. III. Regulamentul privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a
Programului „Susţinerea şi promovarea culturii scrise”, cu modificările şi completările
prevăzute în Art. I, va avea conţinutul conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei
hotărâri.
Art. IV. Contractului - cadru de finanțare a ofertelor culturale aferente programului
„Susţinerea şi promovarea culturii scrise” din bugetul local al Județului Alba încheiat cu
beneficiarii finanțării, cu modificările şi completările prevăzute în Art. II, va avea conţinutul
conform anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. V. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Serviciului investiții,
dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de cultură din cadrul aparatului
de specialitate al Consiliului Județean Alba, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
Art. VI. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se
publică în Monitorul Oficial Local al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează și se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba,
Direcţiei juridică şi administrație publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Serviciului investiții,
dezvoltare, promovare patrimonială și managementul instituțiilor de cultură din cadrul aparatului
de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
Avizat pentru legalitate
PREŞEDINTE,
SECRETAR GENERAL,
Ion DUMITREL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 169
Alba Iulia, 22 iulie 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
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare către
următoarele comisii de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 1 - Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală,
prognoze şi strategii
Comisia de specialitate nr. 3 - Comisia juridică, administrație publică locală, etică și
apărarea ordinii publice
Comisia de specialitate nr. 4 - Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG uri și sport

Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 169/22 iulie 2021
REGULAMENT
privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a programului
„Susţinerea şi promovarea culturii scrise”
Capitolul 1. Dispoziţii generale
Art. 1. Prezentul Regulament are ca scop stabilirea condițiilor, criteriilor și procedurii de
finanțare a Programului „Susţinerea şi promovarea culturii scrise” cu următoarele secțiuni:
 Secțiunea Autori clasici, Opere alese prin intermediul căreia să se susțină editarea
unor opere ale unor autori emblematici pentru cultura românească;
 Secțiunea Școala Ardeleană prin intermediul căreia să se susțină realizarea de
cărți referitoare la istoria școlilor românești înființate în perioada 1919 – 1922 (respectiv în
perioadă situată istoric între Unirea de la 1918 și Încoronarea Regilor Ferdinand și Maria ca regi
ai României, la Alba Iulia), pe teritoriul actualului Județ Alba precum și lucrări ale
reprezentanților/corifeilor Școlii Ardelene sau studii referitoare la această mișcare de emancipare
a românilor din Transilvania;
 Secțiunea Monografii, prin intermediul căreia se susține realizarea de monografii
având ca temă localități, locuri etc din Județul Alba;
 Secțiunea Carte - caracter tehnico – științific prin intermediul căreia să se susțină
realizarea de cărți având caracter tehnico - științific din diverse domenii, de interes local;
 Secțiunea Carte – caracter literar – artistic prin intermediul căreia să se susțină
realizarea de cărți având un caracter literar – artistic, de interes local;
 Secțiunea Reviste, publicații periodice cu caracter cultural, cu adresabilitate
națională, prin intermediul căreia să se acorde susținere acestui tip de oferte culturale,
finanţarea fiind acordată de Unitatea Administrativ Teritorială - Judeţul Alba, prin Consiliul
Judeţean Alba, denumit în continuare UAT - Judeţul Alba.
Art. 11. Programul „Susținerea și promovarea culturii scrise” se desfășoară pe două
sesiuni de finanțare în decursul anului calendaristic – în funcție de resursele bugetare rămase
necheltuite ca urmare a derulării primei sesiuni, a doua sesiune având următoarele secțiuni:
 Secțiunea Carte - caracter tehnico – științific prin intermediul căreia să se susțină
realizarea de cărți având caracter tehnico - științific din diverse domenii, de interes local;
 Secțiunea Carte – caracter literar – artistic prin intermediul căreia să se susțină
realizarea de cărți având un caracter literar – artistic, de interes local;
finanţarea fiind acordată de Unitatea Administrativ Teritorială - Judeţul Alba, prin Consiliul
Judeţean Alba, denumit în continuare UAT - Judeţul Alba.
Capitolul 2. Reglementări legale privind acordarea de finanţare
Art. 2. Prezentul Regulament are la bază sau face referiri la următoarele acte
normative:

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

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

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

O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor,
proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare.
Capitolul 3. Definirea termenilor
Art. 3. În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au
următoarea semnificaţie:

a.) autoritate finanţatoare – UAT - Judeţul Alba;
b.) finanţare nerambursabilă - alocare de fonduri, prevăzută distinct în bugetul autorităţii
finanţatoare, pentru acoperirea parţială sau, după caz, integrală a cheltuielilor necesare producerii
şi/sau exploatării de bunuri culturale;
c.) solicitant - editurile şi redacţiile publicaţiilor care depun o ofertă culturală;
d.) beneficiar - solicitantul căruia i se atribuie contractul de finanţare nerambursabilă în
urma aplicării procedurilor privind acordarea finanţării nerambursabile;
e.) contractul de finanțare este contractul pe care autoritatea finanțatoare îl încheie cu
beneficiarul în decursul unui an bugetar;
f.) cererea de finanţare - documentul completat de către solicitanţi în vederea obţinerii
finanţării nerambursabile;
g.) cultura scrisă - domeniul de referinţă care cuprinde cărţi, reviste şi alte publicaţii,
având caracter literar-artistic, tehnico-ştiinţific, editate pe orice fel de suport.
Capitolul 4. Scop şi domeniu de aplicare
Art. 4. (1) Scopul alocării de sume din bugetul local al Judeţului Alba este acela de a
acorda sprijin financiar pentru editarea lucrărilor cuprinse în categoria culturii scrise, editate pe
orice fel de suport, respectiv tipărite, audiobook, ebook, alt tip de suport.
(2) Prin cultură scrisă, în înţelesul Legii nr. 186/2003 privind susţinerea şi
promovarea culturii scrise, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se înţelege
domeniul de referinţă care cuprinde cărţi, reviste şi alte publicaţii, având caracter literar-artistic,
tehnico-ştiinţific, editate pe orice fel de suport.
(3) Finanţările nerambursabile acordate se utilizează numai pentru editarea
lucrărilor din sfera culturii scrise, aşa cum sunt definite în prezentul Regulament şi sunt cuprinse
în planurile editoriale ale unor instituţii academice şi universitare îndeplinind totodată criteriile
de eligibilitate.
(4) Suma alocată pentru finanţarea nerambursabilă conform prevederilor
prezentului regulament este stabilită prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba de aprobare a
bugetului pentru anul respectiv.
(5) Solicitanţii pot depune cerere de finanţare în cadrul unui an bugetar pentru o
singură ofertă culturală/autor, colectiv de autori.
(6) Finanţarea nerambursabilă se aprobă pentru ofertele culturale depuse in
sesiunea de finanțare aferentă anului curent cu următoarele termene limită aferente fiecărei
secțiuni:
 Secțiunea Autori clasici, Opere alese – 11 iunie
 Secțiunea Școala Ardeleană – 11 iunie
 Secțiunea Monografii – 14 mai
 Secțiunea Carte - caracter tehnico – științific – 14 mai
 Secțiunea Carte – caracter literar – artistic – 14 mai
 Secțiunea Reviste, publicații periodice – 14 mai
cu posibilitatea ca sumele rămase nealocate de la o secțiune să fie alocate altei secțiuni, printr-o
decizie a comisiei.
Termenul de depunere a ofertelor culturale se prelungește automat cu câte 14 zile în fiecare
situație în care nu se depun oferte culturale la termenul prevăzut, fără a se depăși însă data de 1
septembrie.
Lansarea publică a programului, termenele limită de depunere a ofertelor culturale aferente
fiecărei secțiuni precum și orice prelungire a acestora se face prin anunț publicat pe pagina de
internet a Consiliului județean Alba și alte mijloace de mediatizare, promovare.
(6)1 Finanţarea nerambursabilă se aprobă pentru ofertele culturale depuse in
sesiunea a doua de finanțare aferentă anului curent cu următoarele termene limită aferente
fiecărei secțiuni:
 Secțiunea Carte - caracter tehnico – științific – 10 septembrie
 Secțiunea Carte – caracter literar – artistic – 10 septembrie
cu posibilitatea ca sumele rămase nealocate de la o secțiune să fie alocate altei secțiuni, printr-o
decizie a comisiei.
(7) Valoarea finanţării este de:
 100% din valoarea totală eligibilă a lucrării editate pe orice fel de suport, pentru

Secțiunea Autori clasici, Opere alese și Secțiunea Școala Ardeleană;
 maxim 90% din valoarea totală eligibilă a lucrării editate pe orice fel de suport,
pentru celelalte secțiuni, respectiv: Secțiunea Monografii, Secțiunea Carte - caracter tehnico –
științific, Secțiunea Carte – caracter literar – artistic, Secțiunea Reviste, publicații periodice.
(8) Ofertele culturale care vor fi finanțate în cadrul Programului Susținerea și
promovarea culturii scrise vor putea fi accesibile și on line, pe un suport susținut de autoritatea
finanțatoare; de asemenea autoritatea finanțatoare va avea dreptul de a folosi atât imaginea
coperții cât și grafica în totalitate a ofertei culturale în acțiuni/activități desfășurate cu scop de
promovare, susținere, dezvoltare a Programului Susținerea și promovarea culturii scrise sau a
altor programe similare; depunerea ofertelor culturale pentru finanțare reprezintă acceptul
beneficiarilor în acest sens.
(9) În cadrul Programului Susținerea și promovarea culturii scrise se vor
propune spre finanțare un număr de minim 300 de exemplare din fiecare ofertă culturală – din
acest număr 150 de exemplare vor reveni autorității finanțatoare (inclusiv instituțiilor de cultură
subordonate acesteia), pentru celelalte exemplare beneficiarul va prezenta un plan de distribuție
care va fi atașat devizului.
(10) Ofertele culturale care se vor finanța în cadrul Programului Susținerea și
promovarea culturii scrise se vor numerota/înseria, corespunzător cu numărul de exemplare care
se realizează.
(11) Finanţarea lucrărilor scrise pentru care sunt alocate fonduri de UAT - Judeţul
Alba prin programe similare nu este eligibilă.
(12) Ofertele culturale care au ca autori și/sau coautori angajați ai Consiliului
județean Alba, ai aparatului de specialitate al Consiliului județean Alba, consilieri județeni,
angajați ai instituțiilor subordonate Consiliului județean Alba nu sunt eligibile.
(13) Finanţarea nerambursabilă acordată de UAT - Judeţul Alba nu va putea fi
folosită pentru acoperirea, de către un Solicitant, a cofinanţării sale într-un proiect cu finanţare
publică românească (guvernamentală sau locală) sau din bugetul Uniunii Europene, a Băncii
Mondiale etc.
Capitolul 5. Finanţarea
Art. 5. (1) Acordarea de finanţări nerambursabile în conformitate cu prevederile
prezentului Regulament se face pe bază de selecţie a ofertelor culturale.
(2) Finanţările nerambursabile se acordă pe bază de contracte încheiate între
autoritatea finanţatoare şi beneficiari.
(3) Nerespectarea de către beneficiari a obligaţiilor asumate prin contractele de
acordare a finanţărilor nerambursabile atrage obligarea acestora la restituirea parţială sau
integrală a sumelor primite, la care se adaugă dobânda legală calculată la sumele acordate, în
conformitate cu prevederile contractuale, în condiţiile legii.
(4) Modul de utilizare a sumelor acordate sub forma finanţărilor nerambursabile
este supus controlului autorităţii finanţatoare, precum şi a celor cu atribuţii în domeniul
controlului financiar-fiscal, în conformitate cu prevederile legale.
(5) Plata către beneficiari se va efectua în termen de maxim 30 de zile de la data
depunerii la registratura Consiliului județean Alba a documentelor aferente plății (factură, raport
de distribuire și financiar). Depunerea documentelor aferente plății se face până la data de 29
noiembrie.
(51) Plata către beneficiari, pentru a doua sesiune de finanțare, se va efectua până
la 31 decembrie. Depunerea documentelor aferente plății se face până la data de 15 decembrie.
Capitolul 6. Criterii de eligibilitate
6.1. Criterii de eligibilitate a solicitanţilor
Art. 6. Pentru a fi eligibili în vederea finanțării, solicitanţii trebuie să îndeplinească
cumulativ următoarele condiţii:
a.) Solicitantul are documentaţia de solicitare a finanţării completă;
b.) Solicitantul care depune oferta culturală este editura sau redacţia unei publicaţii care
funcţionează în condiţiile legilor din România;

c.) Solicitantul nu a mai solicitat finanţare nerambursabilă pentru tipărirea aceleiaşi
lucrări, din fondurile UAT - Judeţul Alba, în cursul anului bugetar de referinţă;
d.) Solicitantul este persoană fizică autorizată, respectiv persoană juridică înfiinţată în
conformitate cu prevederile legale;
e.) Solicitantul nu are datorii la bugetul de stat sau la bugetul local;
f.) Solicitantul a respectat obligaţiile asumate prin contractele de finanţare
nerambursabilă anterioare încheiate cu UAT - Judeţul Alba.
Art. 7. (1) Autoritatea finanţatoare are obligaţia de a verifica îndeplinirea condiţiilor de
participare la selecţie de către solicitanţi.
(2) Autoritatea finanţatoare poate cere solicitantului toate documentele pe care le
consideră necesare pentru verificarea respectării condiţiilor prevăzute la art. 6.
6.2. Criterii de eligibilitate a ofertelor culturale
Art. 8. Pentru a fi eligibile în vederea finanțării, ofertele culturale trebuie să îndeplinească
cumulativ următoarele condiţii:
a.) Se încadrează în Secțiunea pentru care se solicită finanțarea, fiind editate pe orice fel
de suport, respectiv tipărite, audiobook, ebook, alt tip de suport;
b.) Lucrarea pentru care se solicită finanțarea nu a mai fost editată; excepție fac lucrările
științifice pentru care de la ultima ediție au trecut minim 10 ani. – Nu se aplică pentru ofertele
culturale depuse în cadrul Secțiunii Autori clasici, Opere Alese;
c.) Lucrarea pentru care se solicită finanţarea face parte din domeniul cultură scrisă, în
înţelesul Legii nr. 186/2003 privind susţinerea şi promovarea culturii scrise.
6.3. Cheltuieli eligibile
Art. 9. (1) Din finanţările nerambursabile acordate potrivit prezentului Regulament se pot
acoperi cheltuieli cu editarea lucrărilor pe orice fel de suport: lucrări tipărite, audiobook, ebook,
alt tip de suport.
(2) Finanţările nerambursabile acordate nu pot fi folosite pentru acoperirea unor
debite ale beneficiarilor sau pentru cheltuieli salariale ale beneficiarilor.
(3) Finanţările nerambursabile nu pot fi utilizate pentru activităţi generatoare de
profit.
4) Cheltuielile eligibile din documentaţia de finanţare trebuie să respecte
următoarele condiții:
a.) să fie efectuate în perioada executării contractului;
b.) să fie necesare pentru realizarea contractului;
c.) să fie dovedite prin originalele documentelor justificative.
Art. 10. (1) Documentele necesare justificării cheltuielilor efectuate vor fi prezentate
însoțite de un raport de distribuire şi financiar (conform bugetului aprobat atât pentru contribuția
proprie – după caz și contribuția autorității finanțatoare), în termenele stabilite la art. 5 punctul
(5).
2) Autoritatea finanţatoare îşi rezervă dreptul de a solicita clarificări şi/sau
informaţii suplimentare precum şi de a face verificări, atât în perioada derulării contractului de
finanţare, cât şi ulterior finalizării contractului de finanțare.
Art. 11. UAT - Județul Alba are dreptul de a cere solicitanţilor prezentarea de documente
suplimentare care dovedesc îndeplinirea condițiilor și criteriilor, precum şi documente edificatoare
care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică sau de înregistrare/ atestare ori
apartenenţă din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din România;
Art. 12. UAT - Județul Alba are dreptul de a respinge cererea de finanțare a solicitanţilor
care nu şi-au îndeplinit obligaţiile asumate prin acorduri de asociere/colaborare sau contracte de
finanţare anterioare încheiate cu aceasta.
Capitolul 7. Comisia de selecţie şi evaluare
Art. 13. (1) Selecţia şi evaluarea ofertelor culturale se realizează de către o comisie
constituită la nivelul autorităţii finanţatoare, denumită în continuare Comisia.
(2) Comisia este alcătuită dintr-un număr impar de membri, după cum urmează:

a.) reprezentanţi ai autorităţii finanţatoare;
b.) specialişti cu o experienţă de minimum 3 ani în domeniul în care îşi desfăşoară
activitatea sau cu experienţă dobândită prin studii de licenţă sau master în domeniul de aplicare
al prezentului Regulament.
(3) Specialiştii prevăzuţi la alin. 2 lit. b) nu pot face parte din categoria
personalului angajat prin contract individual de muncă încheiat cu autoritatea finanţatoare, iar
numărul acestora trebuie să fie mai mare decât numărul reprezentanţilor autorităţii.
(4) Membrii Comisiei sunt numiţi prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului
Judeţean Alba.
Art. 14. Comisia stabileşte, pe baza criteriilor din prezentul Regulament, punctajul
acordat pentru fiecare solicitant.
Art. 15. (1) Comisia are următoarea componenţă:
1 membru din partea UAT - Judeţul Alba, desemnat de Președintele Consiliului Județean
Alba;
1 membru din partea Filialei Alba – Hunedoara a Uniunii Scriitorilor din România;
1 membru din partea Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, desemnat de managerul
instituției;
1 membru din partea Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, desemnat de managerul
instituției;
1 membru din partea Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, desemnat de
managerul instituției.
(2) Fiecare membru al Comisiei semnează o Declaraţie de imparţialitate (conform
anexei nr.9 la prezentul Regulament).
(3) În situaţia în care, în cursul lucrărilor Comisiei un membru constată că ar
putea fi susceptibil de conflict de interese cu oferta culturală supusă dezbaterii, din varii motive,
acesta are obligaţia să declare imediat acest lucru şi să se retragă de la evaluarea ofertei culturale
în cauză. Locul său va fi luat de către unul dintre membrii de rezervă desemnaţi în acest sens.
(4) Calitatea de membru al Comisiei încetează de drept în caz de incompatibilitate
sau la cererea membrului Comisiei, prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba.
(5) Comisia se întruneşte de câte ori este nevoie, la convocarea scrisă a
preşedintelui Comisiei cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de şedinţă.
(6) Lucrările Comisiei sunt conduse de către un preşedinte numit prin Dispoziţia
Președintelui Consiliului Județean Alba, dintre membrii Comisiei.
(7) Comisia îşi desfăşoară activitatea cu minim jumătate plus unu din membri săi.
(8) Hotărârile Comisiei se iau prin consens. În cazul în care nu există consens,
preşedintele are vot hotărâtor.
(9) Desfăşurarea ședințelor Comisiei este consemnată în scris și asumată prin
semnătură de către membri acesteia. Cu acordul tuturor membrilor poate fi înregistrată
desfășurarea ședințelor.
Capitolul 8. Documentaţia de finanţare
Art. 16. (1) Pentru a participa la selecţia de oferte culturale, solicitanţii trebuie să depună,
în termenul stabilit la art. (4) punctul 6, documentaţia de solicitare a finanţării. Documentaţia se
întocmeşte în limba română şi se depune la registratura Consiliului Judeţean Alba.
(2) Documentaţia de finanţare trebuie să conţină următoarele:
1. Cerere de finanţare tip din partea solicitantului (conform anexei nr. 1 la prezentul
Regulament);
2. Bugetul total al ofertei culturale depuse spre finanţare (conform anexei nr. 2 la
prezentul Regulament) se întocmeşte şi se prezintă exclusiv în lei;
3. Declaraţie pe proprie răspundere, din partea solicitantului, semnată în original, că
lucrarea pentru care se solicită finanțarea face parte din domeniul cultura scrisă și că are dreptul
de editare/publicare a lucrării, care poate fi completată/susținută de alte documente doveditoare
(conform anexei nr. 3 la prezentul Regulament);
4. Declarație pe proprie răspundere că nu se află în litigiu cu UAT - Judeţul Alba, că nu
are obligaţii de plată exigibile din anul anterior la UAT - Judeţul Alba, că nu face obiectul unei
proceduri de dizolvare sau de lichidare ori că nu se află deja în stare de dizolvare sau de lichidare
în conformitate cu prevederile legale în vigoare, că nu se află în situația de nerespectare a

dispozițiilor statutare, a actelor constitutive, a regulamentelor proprii, precum şi a legii (conform
anexei nr. 4 la prezentul Regulament);
5. Declarație pe propria răspundere că nu se află în situația de dublă finanțare
nerambursabilă din bugetul local al Județului Alba (conform anexei nr. 5 la prezentul
Regulament);
6. Declarație prin care se exprimă acordul, atât al solicitantului cât și al
autorului/autorilor (unde este posibil) cu privire la faptul că respectiva ofertă culturală va putea fi
făcută publică și on line sau pe alt tip de suport - înregistrată audio, ebook etc (conform anexei
nr. 6 la prezentul Regulament);
7. Referat de recenzie (conform anexei nr. 7 la prezentul Regulament) întocmit de un
referent științific de specialitate din domeniul informațiilor cuprinse în lucrarea pentru care se
solicită finanțarea. Referatul va cuprinde la final recomandarea și motivul pentru care referentul
consideră că e necesară tipărirea/publicarea lucrării – nu se solicită pentru ofertele culturale
depuse în cadrul Secțiunii Autori clasici, Opere alese și pentru ofertele culturale din cadrul
Secțiunii Școala Ardeleană - lucrări ale reprezentanților/corifeilor Școlii Ardelene;
8. Un CV al autorului/autorilor lucrării propuse spre finanțare – nu se solicită pentru
ofertele culturale depuse în cadrul Secțiunii Autori clasici, Opere alese și pentru ofertele
culturale din cadrul Secțiunii Școala Ardeleană - lucrări ale reprezentanților/corifeilor Școlii
Ardelene;
9. Copie după actul de înfiinţare;
10. Raportul de activitate al ultimului an calendaristic. Pentru persoanele juridice nou
înfiinţate se va depune raportul de activitate de la înfiinţare şi până la depunerea documentaţiei;
11. Certificat de atestare fiscală eliberat de Administrația Finanțelor Publice;
12. Certificat de atestare fiscală din care să rezulte că nu are datorii la bugetul local sau
declarație pe proprie răspundere că nu este plătitor de impozit;
13. Deviz de cheltuieli care are anexat planul de distribuție a exemplarelor care revin
beneficiarului – în cadrul devizului se detaliază cheltuielile aferente ofertei culturale pentru care
se solicită finanțarea. Drepturile de autor nu pot depăși 20% din suma totală solicitată spre
finanțare; nu se acceptă un deviz completat doar cu suma globală. Orice cheltuială care nu se
justifică din punct de vedere al Comisiei sau care este considerată de Comisie ca nefiind
conformă cu realitatea, va fi declarată neeligibilă;
14. Un exemplar – mostră în forma finală a ofertei culturale propuse spre finanțare, în
format fizic şi electronic – fiecare exemplar al ofertelor culturale va avea sigla/logoul pentru anul
în curs al programului Susținerea și promovarea culturii scrise (conform anexei nr. 8 la
prezentul Regulament), acesta fiind tipărit pe coperta 1/interior sau pe verso – ul foii de titlu a
cărților
15. Dovada solicitării/ existenţei ISBN-ului sau a ISSN-ului, după caz.
(3) Solicitanţii trebuie să păstreze un exemplar complet din documentaţia de
solicitare a finanţării.
(4) Toate documentele solicitate în copie vor purta sintagma „conform cu
originalul” și vor fi semnate de către reprezentatul legal al solicitantului sau de către o persoană
împuternicită legal de acesta.
(5) Documentele depuse în copie se vor prezenta în original la semnarea
contractului de finanțare, la solicitarea autorității finanțatoare, dacă este cazul.
(6) UAT - Judeţul Alba își rezervă dreptul de a solicita orice document considerat
relevant pentru acordarea finanțării și pentru verificarea modului în care a fost utilizată aceasta.
(7) Documentația de solicitare a finanţării se trimite prin poştă, mesagerie expresă
sau se depune la registratura Consiliului Județean Alba, în plic închis cu menţiunea „Pentru
finanţare nerambursabilă în cadrul proiectelor de sprijinire şi promovare a culturii scrise Secțiunea ……………………”, la adresa:
Consiliul Judeţean Alba
Str. Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 1
510118, Alba Iulia
Registratură, Cam. 6.
(8) Documentaţiile de solicitare a finanţării trimise prin orice alte mijloace (de
exemplu prin fax, e-mail) sau trimise la alte adrese, nu vor fi luate în considerare.

(9) Documentația de solicitare a finanţării depusă are caracter ferm şi obligatoriu
din punct de vedere al conţinutului şi trebuie semnată, pe propria răspundere, de către
reprezentatul legal al solicitantului sau de către o persoană împuternicită legal de acesta.
Capitolul 9. Etapele procesului de finanţare nerambursabilă
Art. 17. Finanţarea nerambursabilă pentru ofertele culturale se desfăşoară în următoarele
etape:
a.) Depunerea documentaţiei de finanțare;
b.) Verificarea documentației din punct de vedere al eligibilității și selecția ofertelor
culturale;
c.) Evaluarea și acordarea finanțării;
d.) Comunicarea rezultatului privind verificarea, selecția și evaluarea ofertelor culturale;
e.) Întocmirea și semnarea Contractului de finanţare.
9.1. Verificarea din punct de vedere al eligibilităţii şi selecţia ofertelor culturale
Art. 18. (1) Solicitantul are obligaţia de a furniza Comisiei toate clarificările şi/sau
informaţiile suplimentare cerute în etapa de verificare şi selecţie a documentaţiei, în termen de
maxim 3 zile lucrătoare de la data transmiterii solicitării pe e-mail.
(2) Pentru a fi declarată eligibilă şi conformă, oferta culturală depusă în vederea
obţinerii finanţării trebuie să conţină toată documentaţia solicitată prin prezentul Regulament.
(3) Oferta culturală depusă în vederea obţinerii finanţării se verifică de către
Comisie, conform grilei de mai jos:
Nr.crt.

Elemente de verificare şi selecţie

1.

Cerere de finanţare tip din partea solicitantului
(conform anexei nr. 1 la prezentul Regulament)
Bugetul total al ofertei culturale depuse spre finanţare
(conform anexei nr. 2 la prezentul Regulament)
Declaraţie pe proprie răspundere, din partea
solicitantului, semnată în original, că lucrarea pentru
care se solicită finanțarea face parte din domeniul
cultura scrisă și că are dreptul de editare/publicare a
lucrării, care poate fi completată/susținută de alte
documente doveditoare (conform anexei nr. 3 la
prezentul Regulament)
Declarație pe proprie răspundere că nu se află în
litigiu cu UAT - Judeţul Alba, că nu are obligaţii de
plată exigibile din anul anterior la UAT - Judeţul
Alba, că nu face obiectul unei proceduri de dizolvare
sau de lichidare ori că nu se află deja în stare de
dizolvare sau de lichidare în conformitate cu
prevederile legale în vigoare, că nu se află în situația
de nerespectare a dispozițiilor statutare, a actelor
constitutive, a regulamentelor proprii, precum şi a
legii (conform anexei nr. 4 la prezentul Regulament)
Declarație pe propria răspundere că nu se află în
situația de dublă finanțare nerambursabilă din
bugetul local al Județului Alba (conform anexei nr. 5
la prezentul Regulament)
Declarație prin care se exprimă acordul, atât al
solicitantului cât și al autorului/autorilor cu privire la
faptul că respectiva ofertă culturală va putea fi făcută
publică și on line sau pe alt tip de suport înregistrată audio, ebook etc (conform anexei nr. 6 la
prezentul Regulament);

2.
3.

4.

5.

6.

Există

Nu
există

Observaţii

7.

8.

9.
10.

11.
12.

13.

14.

15.

Referat de recenzie (conform anexei nr. 7 la
prezentul Regulament) întocmit de un referent
științific de specialitate din domeniul informațiilor
cuprinse în lucrarea pentru care se solicită finanțarea.
Referatul va cuprinde la final recomandarea și
motivul pentru care referentul consideră că e
necesară tipărirea/publicarea lucrării – nu se solicită
pentru ofertele culturale depuse în cadrul Secțiunii
Autori clasici, Opere alese și pentru ofertele
culturale din cadrul Secțiunii Școala Ardeleană lucrări
ale
reprezentanților/corifeilor
Școlii
Ardelene;
Un CV al autorului/autorilor lucrării propuse spre
finanțare – nu se solicită pentru ofertele culturale
depuse în cadrul Secțiunii Autori clasici, Opere alese
și pentru ofertele culturale din cadrul Secțiunii
Școala
Ardeleană
lucrări
ale
reprezentanților/corifeilor Școlii Ardelene;
Copie după actul de înfiinţare
Raportul de activitate pentru ultimul an calendaristic.
Pentru persoanele juridice nou înfiinţate se va depune
raportul de activitate de la înfiinţare şi până la
depunerea documentaţiei
Certificat de atestare fiscală eliberat de Administrația
Finanțelor Publice
Certificat de atestare fiscală din care să rezulte că nu
are datorii la bugetul local sau declarație pe proprie
răspundere că nu este plătitor de impozit
Deviz de cheltuieli care are anexat planul de
distribuție a exemplarelor care revin beneficiarului –
în cadrul devizului se detaliază cheltuielile aferente
ofertei culturale pentru care se solicită finanțarea.
Drepturile de autor nu pot depăși 20% din suma
totală solicitată spre finanțare; nu se acceptă un deviz
completat doar cu suma globală. Orice cheltuială care
nu se justifică din punct de vedere al Comisiei sau
care este considerată de Comisie ca nefiind conformă
cu realitatea, va fi declarată neeligibilă
Un exemplar – mostră în forma finală a ofertei
culturale propuse spre finanțare, în format fizic şi
electronic – fiecare exemplar al ofertelor culturale va
avea sigla/logoul pentru anul în curs al programului
Susținerea și promovarea culturii scrise (conform
anexei nr. 8 la prezentul Regulament), acesta fiind
tipărit pe coperta 1/interior sau pe verso – ul foii de
titlu a cărților
Dovada solicitării/ existenţei ISBN-ului sau a ISSNului, după caz
REZULTAT: ADMIS/RESPINS

(4) În urma verificării şi selecţiei se întocmeşte lista cu rezultatele, fiecărui
solicitant comunicându-i-se în scris rezultatul verificării și selecției.
(5) Transmiterea incompletă a dosarului sau a informaţiilor solicitate determină
respingerea dosarului în această etapă.

9.2. Evaluarea şi acordarea finanţării
Art. 19. (1) Ofertele culturale declarate admise din punct de vedere al eligibilităţii,
conform prevederilor art. 18, intră în etapa de evaluare și acordare a finanţării nerambursabile.
(2) Fiecare ofertă culturală este analizată în mod individual de toţi membrii
Comisiei şi notată conform grilei de mai jos:
Secțiunea Autori Clasici, Opere Alese și Secțiunea Școala Ardeleană - lucrări ale
reprezentanților/corifeilor Școlii Ardelene;
Criteriul de evaluare
1. Justificarea şi relevanţa ofertei culturale
1.1. Justificarea şi oportunitatea ofertei
culturale
1.2. Relevanţa ofertei culturale în raport cu
priorităţile de finanţare ale autorităţii finanţatoare
2. Calitatea realizării tehnice
2.1. Calitatea realizării tehnice (calitatea
prezentării grafice, a imaginilor, tehnoredactare
etc.)
TOTAL

Punctaj acordat
50 p din care:
0 – 25 p

Observaţii

0 - 25 p
50 p din care:
0 – 50 p

100 P

Secțiunea Școala Ardeleană – alte oferte culturale decât cele reprezentând lucrări ale
reprezentanților/corifeilor Școlii Ardelene
Criteriul de evaluare
1. Justificarea şi relevanţa ofertei culturale
1.1.Justificarea şi oportunitatea ofertei culturale
1.2.Relevanţa ofertei culturale în raport cu
priorităţile de finanţare ale autorităţii finanţatoare
2.Calitatea realizării tehnice
2.1. Coerența structurii și calitatea conținutului
ofertei culturale
2.2.Calitatea realizării tehnice (calitatea prezentării
grafice, a imaginilor, tehnoredactare etc.)
TOTAL

Punctaj acordat
50 din care:
0 – 25 p
0 - 25 p

Observaţii

50 p din care:
0 – 25 p
0 – 25 p
100 P

Secțiunea Monografii, Secțiunea Carte - caracter tehnico – științific, Secțiunea Carte –
caracter literar – artistic, Secțiunea Reviste, publicații periodice
Criteriul de evaluare
1. Justificarea şi relevanţa ofertei culturale
1.1.Justificarea şi oportunitatea ofertei culturale
1.2.Relevanţa ofertei culturale în raport cu
priorităţile de finanţare ale autorităţii finanţatoare
2.Calitatea realizării tehnice
2.1. Coerența structurii și calitatea conținutului
ofertei culturale
2.2.Calitatea realizării tehnice (calitatea prezentării
grafice, a imaginilor, tehnoredactare etc.)
3.Structura bugetului
3.1.Fezabilitatea ofertei culturale(buget realist și
documentat)
TOTAL

Punctaj acordat
45 p din care:
0 – 20 p
0 – 25 p

Observaţii

45 p din care:
0 – 20 p
0 – 25 p
10 p din care:
0 – 10 p
100 P

(3) Punctajul necesar pentru acordarea finanţării nerambursabile este de minim
50 puncte.

(4) În situaţia în care se constată diferenţe mai mari de 20 puncte între
punctajele acordate de membrii Comisiei pentru aceeaşi ofertă culturală, va avea loc o reevaluare
în plen a ofertei culturale.
(5) Lista ofertelor culturale propuse spre finanţare cuprinde totalitatea ofertelor
culturale, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, până la epuizarea sumei alocate din
bugetul Consiliul Judeţean Alba.
(6) În urma evaluării, fiecărui solicitant i se va comunica în scris rezultatul, lista
rezultatelor finale fiind publicată și pe site-ul www.cjalba.ro.
9.3. Comunicarea
Art. 20. (1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare în legătură cu procedura de
atribuire sau derularea contractelor de finanţare se va face în formă scrisă.
(2) Orice document scris trebuie confirmat de primire și înregistrat, cu excepţia
documentelor care confirmă primirea.
Capitolul 10. Dispoziţii finale
Art. 21. (1) Prevederile prezentului Regulament vor fi aplicate începând cu data aprobării
prin hotărâre a Consiliului Judeţean Alba.
(2) Prezentul regulament poate fi modificat sau completat doar prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Alba.
Art. 22. Prezentul regulament va fi afişat pe site-ul www.cjalba.ro
Capitolul 11. Anexe la regulament
Art. 23. Anexele următoare fac parte integrantă din prezentul regulament:
Anexa nr. 1 - Cerere de finanţare
Anexa nr. 2 - Bugetul total al ofertei culturale depuse spre finanţare
Anexa nr. 3 - Declaraţie pe proprie răspundere, din partea solicitantului, semnată în
original, că lucrarea pentru care se solicită finanțarea face parte din domeniul cultura scrisă și că
are dreptul de editare/publicare a lucrării, care poate fi completată/susținută de alte documente
doveditoare
Anexa nr. 4 - Declarație pe proprie răspundere că nu se află în litigiu cu UAT - Judeţul
Alba, că nu are obligaţii de plată exigibile din anul anterior la UAT - Judeţul Alba, că nu face
obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori că nu se află deja în stare de dizolvare
sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare, că nu se află în situația de
nerespectare a dispozițiilor statutare, a actelor constitutive, a regulamentelor proprii, precum şi a
legii
Anexa nr. 5 - Declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în situaţia de dublă finanţare
Anexa nr. 6 - Declarație prin care se exprimă acordul, atât al solicitantului cât și al
autorului/autorilor cu privire la faptul că respectiva ofertă culturală va putea fi făcută publică și
on line sau pe alt tip de suport - înregistrată audio, ebook etc
Anexa nr. 7 – Referat de recenzie - model
Anexa nr. 8 – Logo al Programului Susținerea și promovarea culturii scrise
Anexa nr. 9 – Declarație de imparțialitate

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

Nr. înregistrare/Data:

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

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

E) Alte documente:

Reprezentantul legal al solicitantului,
Numele și prenumele:
Semnătura:

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

Nr.crt.

Denumire indicator

A

B

I

TOTAL
-lei-

Contribuție autoritate finanţatoare
-lei-

Contribuție solicitant
- lei -

1=2+3

2

3

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

II

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

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

Reprezentatul legal al solicitantului
(nume, prenume și semnătură)

Responsabil financiar
(nume, prenume și semnătură)

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

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

declarație

REPREZENTANT LEGAL,
(nume, prenume și semnătura)

fiindu-mi

necesară

la

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

DATA

pentru

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

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

declarație

REPREZENTANT LEGAL,
(nume, prenume și semnătura)

fiindu-mi

necesară

la

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

DATA

pentru

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

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

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

declarație

REPREZENTANT LEGAL,
(nume, prenume și semnătura)

fiindu-mi

necesară

la

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

DATA

pentru

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

DECLARAȚIE

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

REPREZENTANT LEGAL,
(nume, prenume și semnătura)

AUTOR/AUTORI
(nume, prenume și semnătura)

DATA

DATA

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

REFERAT DE RECENZIE
1.

PARTE INTRODUCTIVĂ

2.

REZUMAT INDICATIV

3.

ANALIZA SWOT A LUCRĂRII

4.

JUDECĂȚI DE VALOARE

5.

CARACTERIZĂRI DE FORMĂ ȘI FOND

6.

CONCLUZII

Referent,

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

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

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

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

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

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

Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 169/22 iulie 2021
BENEFICIAR
……………………………
……………………………
Nr. ___________/_____

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

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

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

Contabil-şef/responsabil

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 16331/22 iulie 2021

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre cu privire la modificarea şi completarea
Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a
Programului „Susţinerea şi promovarea culturii scrise” aprobat prin
Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 96 din 12 aprilie 2021

I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea Regulamentului privind condițiile,
criteriile și procedura de finanțare a Programului „Susţinerea şi promovarea culturii scrise”.
În anul 2021 Consiliul județean Alba a aprobat Regulamentul privind condițiile, criteriile
și procedura de finanțare a programului „Susţinerea şi promovarea culturii scrise”, în
conformitate cu Legea nr. 186 din 2003 privind susținerea și promovarea culturii scrise,
republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 1 alin. 2 din Legea nr. 186/2003, republicată, cu modificările și completările
ulterioare definește cultura scrisă ca fiind „domeniul de referință care cuprinde cărți, reviste și
alte publicații, având caracter literar-artistic, tehnico-științific, editate pe orice fel de suport”. De
asemenea la art. 4 alin. 1 al aceleiași legi se prevede că „autoritățile administrației publice
centrale și locale, precum și instituțiile publice pot acorda sprijin financiar, parțial sau integral,
singure ori în parteneriat, pentru editarea unor publicații din categoria celor prevăzute la art. 1”,
iar la alin.2 se precizează că „Stabilirea publicațiilor pentru care urmează să se acorde sprijin
financiar se face prin selecție de oferte în baza propunerilor comisiilor special constituite în acest
scop, de către autoritățile sau instituțiile publice prevăzute la alin. 1; ofertele sunt formulate de
edituri și de redacțiile publicațiilor”.
Astfel, acest program s-a derulat pe mai multe secțiuni, respectiv:
 Secțiunea Autori clasici, Opere alese prin intermediul căreia să se susțină editarea
unor opere ale unor autori emblematici pentru cultura românească;
 Secțiunea Școala Ardeleană prin intermediul căreia să se susțină realizarea de
cărți referitoare la istoria școlilor românești înființate în perioada 1919 – 1922 (respectiv în
perioadă situată istoric între Unirea de la 1918 și Încoronarea Regilor Ferdinand și Maria ca regi
ai României, la Alba Iulia), pe teritoriul actualului Județ Alba precum și lucrări ale
reprezentanților/corifeilor Școlii Ardelene sau studii referitoare la această mișcare de emancipare
a românilor din Transilvania;
 Secțiunea Monografii, prin intermediul căreia se susține realizarea de monografii
având ca temă localități, locuri etc din Județul Alba;
 Secțiunea Carte - caracter tehnico – științific prin intermediul căreia să se susțină
realizarea de cărți având caracter tehnico - științific din diverse domenii, de interes local;
 Secțiunea Carte – caracter literar – artistic prin intermediul căreia să se susțină
realizarea de cărți având un caracter literar – artistic, de interes local;
 Secțiunea Reviste, publicații periodice cu caracter cultural, cu adresabilitate
națională, prin intermediul căreia să se acorde susținere acestui tip de oferte culturale
Programul a avut un impact deosebit fiind acceptate spre finanțare un număr de 8 cărți,
pentru care au fost încheiate contractele de finanțare.
II. Descrierea situaţiei actuale
Având în vedere faptul că evaluarea și respectiv încheierea contractelor de finanțare a
decurs optim, dar și faptul că a rămas o parte semnificativă din buget necheltuită, se consideră
necesar și oportun să se desfășoare o nouă sesiune de finanțare, astfel încât să se asigure o
acoperire mai mare a bugetului și implicit să se finanțeze cultura scrisă de interes județean, să se
promoveze cultura scrisă locală, județeană.

Astfel, se propun completări la Regulamentul privind condițiile, criteriile și procedura de
finanțare a programului „Susţinerea şi promovarea culturii scrise”:
III. Reglementări anterioare
Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 96 din 12 aprilie 2021 privind aprobarea
Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a Programului
„Susţinerea şi promovarea culturii scrise”;
IV. Baza legală

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

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

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

O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor,
proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare.
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Nu este cazul
VI. Avize necesare
Nu este cazul
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Bugetul aferent programului „Susținerea și promovarea culturii scrise” stabilit prin
Hotărârea Consiliului județean Alba.
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
Nu este cazul.
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre
Nu este cazul
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi
funcţionale preconizate
Nu este cazul
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările.
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia proiectele de
hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului judeţean, de
vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de
hotărâre înregistrat cu nr. 169 din 22 iulie 2021.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 16332/22 iulie 2021

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

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

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese
în vederea analizării şi redactării raportului de specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind condițiile, criteriile
și procedura de finanțare a Programului „Susţinerea şi promovarea culturii scrise” aprobat
prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 96 din 12 aprilie 2021
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 22 iulie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 29 iulie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 169 din 22 iulie 2021 şi are ataşat referatul
de aprobare al proiectului de hotărâre cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului
privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a Programului „Susţinerea şi promovarea
culturii scrise” aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 96 din 12 aprilie 2021
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
Serviciul investiții, dezvoltare, promovare patrimonială
și managementul unităților de cultură
Nr. 16368/22 iulie 2021

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind
condițiile, criteriile și procedura de finanțare a Programului „Susţinerea şi promovarea
culturii scrise” aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 96 din 12 aprilie 2021
În anul 2021 Consiliul județean Alba a aprobat Regulamentul privind condițiile, criteriile
și procedura de finanțare a programului „Susţinerea şi promovarea culturii scrise”, în
conformitate cu Legea 186 din 2003 privind susținerea și promovarea culturii scrise, republicată,
cu modificările și completările ulterioare.
Art. 1, alin. 2 din Legea 186/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare
definește cultura scrisă ca „domeniul de referință care cuprinde cărți, reviste și alte
publicații, având caracter literar-artistic, tehnico-științific, editate pe orice fel de suport”.
De asemenea la art. 4, alin. 1 al aceleiași legi se prevede că „Autoritățile administrației publice
centrale și locale, precum și instituțiile publice pot acorda sprijin financiar, parțial sau integral,
singure ori în parteneriat, pentru editarea unor publicații din categoria celor prevăzute la art.1”,
iar la alin.2 se precizează că „Stabilirea publicațiilor pentru care urmează să se acorde sprijin
financiar se face prin selecție de oferte în baza propunerilor comisiilor special constituite în acest
scop, de către autoritățile sau instituțiile publice prevăzute la alin. (1); ofertele sunt formulate de
edituri și de redacțiile publicațiilor”.
Astfel acest program s-a derulat pe mai multe secțiuni, respectiv:
 Secțiunea Autori clasici, Opere alese prin intermediul căreia să se susțină editarea
unor opere ale unor autori emblematici pentru cultura românească;
 Secțiunea Școala Ardeleană prin intermediul căreia să se susțină realizarea de
cărți referitoare la istoria școlilor românești înființate în perioada 1919 – 1922 (respectiv în
perioadă situată istoric între Unirea de la 1918 și Încoronarea Regilor Ferdinand și Maria ca regi
ai României, la Alba Iulia), pe teritoriul actualului Județ Alba precum și lucrări ale
reprezentanților/corifeilor Școlii Ardelene sau studii referitoare la această mișcare de emancipare
a românilor din Transilvania;
 Secțiunea Monografii, prin intermediul căreia se susține realizarea de monografii
având ca temă localități, locuri etc din Județul Alba;
 Secțiunea Carte - caracter tehnico – științific prin intermediul căreia să se susțină
realizarea de cărți având caracter tehnico - științific din diverse domenii, de interes local;
 Secțiunea Carte – caracter literar – artistic prin intermediul căreia să se susțină
realizarea de cărți având un caracter literar – artistic, de interes local;
 Secțiunea Reviste, publicații periodice cu caracter cultural, cu adresabilitate
națională, prin intermediul căreia să se acorde susținere acestui tip de oferte culturale
Programul a avut un impact deosebit fiind acceptate spre finanțare un număr de 8 cărți,
pentru care au fost încheiate contractele de finanțare.
Având în vedere faptul că evaluarea și respectiv încheierea contractelor de finanțare a
decurs optim, dar și faptul că a rămas o parte semnificativă din buget necheltuită, se consideră
necesar și oportun să se desfășoare o nouă sesiune de finanțare, astfel încât să se asigure o
acoperire mai mare a bugetului și implicit să se finanțeze cultura scrisă de interes județean, să se
promoveze cultura scrisă locală, județeană.
Astfel se propun următoarele completări la Regulamentul privind condițiile, criteriile și
procedura de finanțare a programului „Susţinerea şi promovarea culturii scrise”:
Capitolul 1. Dispoziţii generale

Art. 1.1 Programul „Susținerea și promovarea culturii scrise” se desfășoară pe două sesiuni de
finanțare în decursul anului calendaristic – în funcție de resursele bugetare rămase necheltuite ca
urmare a derulării primei sesiuni, a doua sesiune având următoarele secțiuni:
 Secțiunea Carte - caracter tehnico – științific prin intermediul căreia să se susțină
realizarea de cărți având caracter tehnico - științific din diverse domenii, de interes local;
 Secțiunea Carte – caracter literar – artistic prin intermediul căreia să se susțină
realizarea de cărți având un caracter literar – artistic, de interes local;
finanţarea fiind acordată de Unitatea Administrativ Teritorială - Judeţul Alba, prin Consiliul
Judeţean Alba, denumit în continuare UAT - Judeţul Alba.
Capitolul 4. Scop şi domeniu de aplicare
Modificarea Art. 4, punctul 5, în sensul că acesta are următorul cuprins:
„Solicitanții pot depune cerere de finanțare în cadrul unui an bugetar pentru o singură ofertă
culturală/autor, colectiv de autori.”
Art. 4. (6)1. Finanţarea nerambursabilă se aprobă pentru ofertele culturale depuse in sesiunea a
doua de finanțare aferentă anului curent cu următoarele termene limită aferente fiecărei secțiuni:
 Secțiunea Carte - caracter tehnico – științific – 10 septembrie
 Secțiunea Carte – caracter literar – artistic – 10 septembrie
cu posibilitatea ca sumele rămase nealocate de la o secțiune să fie alocate altei secțiuni, printr-o
decizie a comisiei.
Capitolul 5. Finanţarea
Art. 5. (5) 1. Plata către beneficiari, pentru a doua sesiune de finanțare, se va efectua până la 31
decembrie. Depunerea documentelor aferente plății se face până la data de 15 noiembrie.
În ceea ce privește Contractul cadru de finanțare modificarea propusă vizează Capitolul V Drepturile şi obligaţiile părţilor, Art. 5, litera d) care va avea următorul cuprins:
d.) sumele acordate conform contractului de finanțare vor fi decontate de către beneficiar
până cel târziu la data de 29 noiembrie; pentru sesiunea a doua de finanțare vor fi decontate de
către beneficiar până cel târziu la data de 15 decembrie;
Toate aspectele menționate mai sus sunt prevăzute în anexele Proiectului de hotărâre
privind completarea și modificarea Hotărârii Consiliului județean Alba nr. 96 din 12 aprilie 2021
aprobarea Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a Programului
„Susţinerea şi promovarea culturii scrise”.
Administrator public,
Dan Mihai POPESCU

Șef Serviciu,
Cornelia FĂGĂDAR

Întocmit,
Aurora Petronela LUCA

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREȘEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local
al Judeţului Alba 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 iulie 2021;
Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind rectificarea
bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local al Judetului Alba 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, cu
modificările şi completările ulterioare, 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;
- adresa nr. 6989/28 iunie 2021 a Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Alba privind
alocarea din bugetul de stat catre bugetul local de sume pentru finanţarea aparaturii medicale şi
echipamentelor de comunicaţii în urgenţa în sănătate.
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;
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 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 657.349,75 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
354.303,81 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 164.603,00 mii lei”.
3. 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 332.690,40 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 286.648,65 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 46.041,75 mii
lei”.
4. 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 6.640,00 mii lei”.
5. 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”.
6. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 11. Cheltuielile, rectificate, pentru activitatea „Sănătate”, pe anul 2021, se stabilesc
în sumă de 26.190,05 mii lei, astfel:
a.) Spitalul Judeţean de Urgență Alba Iulia
23.674,28 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 şi dotare Unitate de Primiri
Urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia este în suma de 7.531,21 mii lei”.
7. Articolul 13 se rectifica şi va avea următorul cuprins:
Art. 13. Cheltuielile pentru „Servicii recreative şi sport” pe anul 2021 se stabilesc în sumă
de 11.812,00 mii lei, din care:
 pentru acţiunile desfăşurate pentru activităţi educativ - sportive suma de 2.100,00
mii lei.
 pentru realizarea obiectivului „Sală Polivalentă de sport cu capacitate de 1800 2000 locuri - Municipiul Blaj”, suma de 9.662,00 mii lei
 Fondul destinat pentru finanțarea activității de tineret, suma de 50,00 mii lei.
Creditul de angajament pentru acţiunile desfăşurate pentru activităţi educativ – sportive
este în sumă de 2.000, 00 mii lei
8. 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”.
9. Alineatele 1 şi 2 ale articolului 19 se modifică și vor avea următorul cuprins:
„Art. 19. (1) Cheltuielile, rectificate, pentru activitatea „Protecţia mediului”, pe anul
2021, se stabilesc în sumă de 2.201,17 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 16 - parte
integrantă a prezentei hotărâri. Creditele de angajament sunt in suma de 292,00 mii lei”.
(2) Se aprobă Programul de activităţi în domeniul protecţiei mediului, pe anul
2021, conform anexei nr. 16„a” – parte integrantă a prezentei hotărâri.
10. 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 292.487,06 mii lei, în structura prevăzută în
anexa nr. 24 - parte integrantă a prezentei hotărâri. Creditele de angajament sunt în sumă de
21.025,75 mii lei”.

11. Alineatele 1 şi 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 9.891,85 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”.
12. 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. 170
Alba Iulia, 22 iulie 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. 16333/22 iulie 2021

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba,
a bugetului local al Judeţului Alba 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. 6989/28.06.2021 a Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Alba privind
alocarea de la bugetul de stat către bugetul local de sume pentru finanţarea aparaturii medicale şi
echipamentelor de comunicaţii în urgenţa în sănătate;
Proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al
Judeţului Alba, a bugetului creditelor interne, a bugetului fondurilor externe nerambursabile și a
bugetelor instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii
pentru trimestrul II al anului 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, pentru Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi
activitatea „Sănătate”, activitatea „Servicii recreative şi sport”, Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Alba, activitatea Protecţia Mediului, Spitalul Judeţean de Urgenţă
Alba Iulia, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia şi implicit rectificarea bugetului general al
Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba 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 .
Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 153 din 25 iunie 2021 s-a aprobat
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.

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. 170 din 22 iulie 2021.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 16334/22 iulie 2021

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
Domnului director executiv Marian Florin AITAI

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese
în vederea analizării şi redactării raportului de specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local
al Judeţului Alba 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 22 iulie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 29 iulie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 170/22 iunie 2021 şi are ataşat referatul de
aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al Judeţului
Alba, a bugetului local al Judeţului Alba 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. 16372/22 iulie 2021
RAPORT DE SPECIALITATE
a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului
localal Judeţului Alba 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 371,00 mii lei, conform adresei
nr.6989/28.06.2021 a Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Alba, pentru finanţarea
aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţa în sănătate aferente
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi cuprinderea acesteia la cod indicator
42.02.16.01 „Subventii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii
medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţa în sănătate”
 Prevederile proiectului de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului
local al Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile și a bugetelor
instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pentru
trimestrul II al anului 2021
La partea de cheltuieli bugetul local al Judeţului Alba se rectifică având în vedere
următoarele:
 cuprinderea în buget la cap.66.02 „Sănătate”, a sumei alocate bugetului local pentru
finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţa în sănătate,
aferentă Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia;
 fundamentarile ordonatorilor tertiari de credite respectiv nota de fundamentare nr.
471/20.07.2021 a Serviciului Public Judeţean Salvamont – Salvaspeo Alba, nota de
fundamentare nr.27946/15.07.2021 a Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Alba şi ale compartimentelor de specialitate pentru activitatea proprie respectiv
nota de fundamentare nr.16.376/2021, notele de fundamentare nr.16169/20.07.2021 şi
nr.16309/21.07.2021 a Serviciului Investiţii, dezvoltare, promovare patrimonială şi
managementul unităţilor de cultura, nota de fundamentare nr. 16230/21.07.2021 a
Compartimentului Factori de mediu si schimbari climatice si nota de fundamentare
nr.16380/2021 a Serviciului Mediu,
 reevaluarea necesarului pe trimestre a cheltuielilor bugetare necesare pentru buna funcţionare
a activităţii acestea determinând rearanjarea unor prevederi bugetare în cadrul aceluiaşi
capitol,
Avand in vedere cele mentionate propunerea de rectificare este realizată la cap. 51.02
„Autorităţi executive”(credit angajament), 54.02 „Alte servicii publice generale”, 55.02
„Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi”, 66.02 „Sănătate”, 67.02 ”Servicii
recreative şi sport”( pentru credit de angajament), 68.02 „Asistenţă socială”, 74.02 „Protecţia
Mediului”.
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
1.221,00 mii lei ca urmare a notelor de fundamentare nr.3582/21.07.2021 a Muzeului Naţional al
Unirii Alba Iulia şi nr.11882/20.07.2021 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia.
Rectificarea la partea de venituri vizează:

 suplimentarea veniturilor prin cuprinderea în buget a sumelor aferente proiectului
de cercetare arheologică “Villa rustica de la Oarda-Bulza”, finantat de Ministerul
Culturii (Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia)
 suplimentarea veniturilor din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale
de sănătate (Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia)
 cuprinderea sumelor de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea
aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate
(Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia)
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.
De asemenea, se propune rectificarea programului de investiții pe anul 2021 pentru
cap.51.02 „Autoritati executive” (credit de angajament), cap. 66.10 „Sănătate” şi 67.10 „Cultura,
recreere şi religiei”, .
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. 170 din 22 iulie 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 iulie 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;
- propunerea nr. 27863 din 15 iulie 2021 a directorului general al Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean
Alba cu nr. 15835 din 15 iulie 2021;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. a, art. 173 alin. 2 lit. c, art. 173 alin. 5 lit. b şi art. 478 alin. 3 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;
- art. 31 alin. 2 şi art. 31 alin. 4 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare
şi funcţionare a serviciilor sociale aprobat prin H.G. 867/2015, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Regulamentului - cadru de organizare și funcționare al Direcției generale de asistență
socială și protecția copilului, aprobat prin H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelorcadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii
orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului nr. 25 din 3 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind
aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate
copiilor din sistemul de protecţie specială;
- Ordinului nr. 26 din 3 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind
aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate
copiilor din sistemul de protecţie specială;
- Ordinului nr. 27/2019 din 3 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale
privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate
copiilor
- Ordinului nr. 29 din 3 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale pentru
aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate
persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a
copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor
acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale;
- Ordinul nr. 81 din 16 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind
aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre
maternale;
- Ordinul nr. 82 din 16 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind
aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale
destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi;
- Ordinul nr. 1218/2019 din 9 august 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale
pentru aprobarea Standardelor specifice minime obligatorii de calitate privind aplicarea
metodei managementului de caz în protecţia persoanelor adulte cu dizabilităţi

În temeiul art. 182, art. 196 alin. 1 lit. a şi art. 243 alin.1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. I. Se aprobă modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, astfel:
1. Desfiinţarea unei structuri din cadrul Serviciilor publice de asistență socială:
Centrul de plasament de tip familial Mănărade se desfiinţează cu posturile
aferente, respectiv:
- se desfiinţează 1 post ocupat de educator principal
- se desfiinţează 4 posturi ocupate de educator
- se desfiinţează 1 post vacant de educator
2. Îndreptarea erorilor materiale strecurate în cuprinsul anexelor Hotărârii Consiliului
Județean Alba nr. 154 din 25 iunie 2021 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, respectiv:
A.) În cuprinsul anexei nr. 1 - Organigrama Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Alba, în loc de „Centrul de plasament Blaj” se va citi corect „Casa
de tip familial Blaj”
B.) În cuprinsul anexei nr. 2 - Stat de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Alba, la poziţia Centrul de plasament Blaj în loc de „Centrul de
plasament Blaj” se va citi corect „Casa de tip familial Blaj”
3. Modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba
nr. 154 din 25 iunie 2021 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, astfel:
A.) art. 23 lit. b va avea următorul conţinut:
„b.) Unitățile componente de tip rezidențial / familial:
1.) Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Abrud
2.) Casa de tip familial nr. 2 Abrud
3.) Casa de tip familial nr. 3 Abrud
4.) Casa de tip familial nr. 15 Abrud
5.) Casa de tip familial nr. 6 Câmpeni
6.) Locuința maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 19 Abrud
7.) Locuința maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 15 Abrud
8.) Locuința maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 14 Abrud
9.) Locuința maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 8 Abrud
10.) Locuința maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 7 Abrud
11.) Locuința maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 6 Abrud
12.) Centrul de zi pentru copii cu dizabilități „Arnsberg” Alba Iulia
13.) Centru maternal pentru 6 cupluri mamă-copil „Speranța” Alba Iulia
14.) Centrul de primire în regim de urgență „Pinocchio”Alba Iulia
15.) Casa de tip familial nr. 9 Alba Iulia
16.) Locuința protejată pentru persoanele victime ale violenței domestice Alba
Iulia
17.) Casa de tip familial „Speranța Copiilor” Cugir
18.) Casa de tip familial Blaj
19.) Casa de tip familial în comunitate Blaj
20.) Casa de tip familial nr. 4 Blaj
21.) Casa de tip familial pentru copii cu dizabilități Sâncrai
22.) Casa de tip familial pentru copii cu dizabilități nr. 1 Aiud
23.) Casa de tip familial nr. 5 Aiud

24.) Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică pentru persoane adulte cu
dizabilități Galda de Jos
25.) Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Gârbova
26.) Locuința maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilităținr. 13
Gârbova
27.) Locuința maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 3
Gârbova”
B.) art. 24 lit. a va avea următorul conţinut:
„a.) organizează, coordonează și răspunde de activitatea:
a.1.1 Serviciului de evaluare complexă pentru copii
a.1.2 Serviciului de intervenție în situații de abuz, neglijare, trafic, migrație,
repatrieri, violența domestică și prevenirea marginalizării sociale
a.1.3 Serviciului management de caz pentru copii și managementul calității
serviciilor de tip familial
a.1.4 Compartimentului Asistență maternală
a.1.5 Serviciului management de caz pentru copii și managementul calității
serviciilor de tip rezidențial
a.1.6 Biroului intervenție în regim de urgență în domeniul asistenței sociale
a.2.1 Casei de tip familial nr. 2 Abrud
a.2.2 Casei de tip familial nr. 3 Abrud
a.2.3 Casei de tip familial nr. 15 Abrud
a.2.4 Casei de tip familial nr. 6 Câmpeni
a.2.5 Centrului de zi pentru copii cu dizabilități „Arnsberg” Alba Iulia
a.2.6 Centrului Maternal pentru 6 cupluri mamă-copil „Speranța” Alba Iulia
a.2.7 Centrului de primire în regim de urgență „Pinocchio” Alba Iulia
a.2.8 Casei de tip familial nr. 9 Alba Iulia
a.2.9 Casa de tip familial „Speranța Copiilor” Cugir
a.2.10 Casei de tip familial Blaj
a.2.11 Casei de tip familial în comunitate Blaj
a.2.12 Casei de tip familial nr. 4 Blaj
a.2.13 Casei de tip familial pentru copii cu dizabilități Sâncrai
a.2.14 Casei de tip familial pentru copii cu dizabilități nr. 1 Aiud
a.2.15 Casei de tip familial nr. 5 Aiud”
C.) art. 26 lit. a va avea următorul conţinut:
a.) organizează, coordonează și răspunde de activitatea:
a.1.1 Serviciului de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap
a.1.2 Compartimentului asistenți personali profesioniști
a.1.3 Compartimentului Secretariatul comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu
handicap
a.1.4 Serviciului management de caz pentru persoanele adulte cu dizabilități și
monitorizare servicii sociale
a.2.1 Centrului de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități
Abrud
a.2.2 Locuinței maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 19
Abrud
a.2.3 Locuinței maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 15
Abrud
a.2.4 Locuinței maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 14
Abrud
a.2.5 Locuinței maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 8
Abrud
a.2.6 Locuinței maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 7
Abrud
a.2.7 Locuinței maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 6
Abrud
a.2.8 Locuinței maxim protejată pentru persoanele victime ale violenței domestice
Alba Iulia

a.2.9 Centrului de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică pentru persoane
adulte cu dizabilități Galda de Jos
a.2.10 Centrului de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități
Gârbova
a.2.11 Locuinței maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilităținr. 13
Gârbova
a.2.12 Locuinței maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 3
Gârbova
D.) Anexa nr. 22 a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba îşi încetează aplicabilitatea
E.) Anexele nr. 1, nr. 11, nr. 20, nr. 31 şi nr. 36 ale Regulamentului de
organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba
se modifică și se înlocuiesc cu anexele aprobate prin prezenta hotărâre
F.) Din conţinutul Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba vor fi eliminate toate trimiterile făcute
la alte Unități componente de tip rezidențial / familial aflate în subordinea Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba decât cele care fac obiectul modificărilor prevăzute
la pnct. 3 A-C.
4. Desfiinţarea unor posturi vacante:
A.) La Locuinţa maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilitzăţi nr.
19 Abrud:
- se desfiinţează 1 post vacant de îngrijitor
- se desfiinţează 1 post vacant de muncitor calificat I (dulgher)
B.) La Locuinţa maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilitzăţi nr.
6 Abrud:
- se desfiinţează 1 post vacant de infirmier
C.) La Casa de tip familial Blaj:
- se desfiinţează 1 post vacant de asistent medical principal
- se desfiinţează 1 post vacant de muncitor calificat I (bucătar)
D.) La Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică pentru persoane
adulte cu dizabilități Galda de Jos:
- se desfiinţează 1 post vacant de infirmier
- se desfiinţează 1 post vacant de muncitor calificat I (fochist)
5. Înfiinţarea unui post în cadrul Serviciilor publice de asistență socială:
La Casa de tip familial Blaj
- se înfiinţează 1 post de magaziner
6. Transformări de posturi ca urmare promovării în grad profesional superior:
A.) La Serviciul juridic şi contencios
- se transformă 1 post de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent în post
de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal
B.) La Serviciul achiziţii, patrimoniu, tehnic şi administrativ
- se transformă 1 post de consilier, clasa I, grad profesional asistent în post de
consilier, clasa I, grad profesional principal
C.) La Compartimentul achiziţii şi contractare servicii sociale
- se transformă 2 posturi de consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional
principal în post de consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional superior
Art. II. Organigrama Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Alba, cu modificările prevăzute la art. I va avea structura prevăzută în anexa nr. 1 - parte
integrantă a prezentei hotărâri.
Art. III. Statul de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Alba, cu modificările prevăzute la art. I va avea structura prevăzută în anexa nr. 2 parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. IV. Încetarea raporturilor de muncă ale personalului, ca urmare a desfiinţării unor
structuri din cadrul serviciilor publice de asistență socială, potrivit art. I 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. V. Anexele nr. 1 şi nr. 2 ale Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 154 din 25
iunie 2021 îşi încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. VI. 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. VII. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se
publică în Monitorul Oficial 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.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 171
Alba Iulia, 22 iulie 2021
Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat
cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, către
următoarele comisii de specialitate:
Comisia nr. 3 - Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii
publice
Comisia nr. 6 - Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de
urgenţă

Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 171 din 22 iulie 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

5

consilier

I

superior

3

6

consilier

I

principal

2

1

Serviciul juridic şi contencios
7

șef serviciu

I

8

consilier juridic

I

superior

4

9

consilier juridic

I

principal

1

1

Compartimentul Secretariatul Comisiei pentru Protecția Copilului Alba
10

consilier juridic

I

superior

2

Serviciul resurse umane şi gestiunea funcţiei publice
11

șef serviciu

I

12

consilier

I

superior

6

13

consilier

I

principal

1

1

Serviciul monitorizare, analiză statistică, strategii, programe, proiecte şi ONG
14

șef serviciu

I

15

consilier

I

1
superior

5

Compartimentul coordonarea autorităților publice locale
16

consilier

I

asistent

1

superior

1

Compartimentul relaţii publice
17

consilier

I

Biroul sănătatea, securitatea muncii și PSI
18

șef birou

S

1

19

psiholog practicant

S

1

20

inspector de specialitate IA

S

2

21

inspector de specialitate I

S

2

Serviciul financiar - contabil
22

șef serviciu

I

23

consilier

I

superior

4

24

referent

III

superior

3

1

Serviciul achiziţii, patrimoniu, tehnic şi administrativ
25

șef serviciu

I

26

consilier

I

superior

4

27

consilier

I

principal

1

28

consilier

I

debutant

1

29

referent

III

superior

1

30

referent IA

M

1

1

Compartimentul achiziții și contractare servicii sociale
31

consilier achiziții publice

I

superior

3

Serviciul întreținere și deservire
32

șef serviciu

S

1

33

inspector de specialitate II

S

1

34

muncitor calificat I (întreţinere)

M;G

3

35

muncitor calificat III (întreţinere)

M;G

0.5

36

îngrijitor

G

3

37

șofer I

M;G

5

Biroul evidență și plată beneficii de asistență socială
38

șef birou

I

39

consilier

I

superior

4

40

consilier

I

principal

1

1

Serviciul evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap
41

șef serviciu

I

42

consilier

I

superior

4

43

consilier

I

principal

3

44

I

asistent

2

S

0.25

46

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

S

0.25

47

medic specialist (neurologie)

S

0.25

48

medic specialist (neurologie)

S

0.25

49

medic specialist (oftalmologie)

S

0.25

50

medic specialist (psihiatrie)

S

0.25

45

1

51

psiholog practicant

S

0.5

Compartimentul Secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Alba
52

consilier

I

53

medic specialist - Preşedinte Comisie

S

asistent

2
1

Serviciul
management de caz pentru persoane adulte cu dizabilități și monitorizare servicii sociale
54

șef serviciu

I

55

consilier

I

superior

15

56

consilier

I

principal

1

57

consilier

I

asistent

2

58

consilier

I

debutant

1

1

Serviciul evaluare complexă pentru copii
59

șef serviciu

I

60

consilier

I

61

medic primar (pediatrie)

S

1

62

medic primar (neurologie pediatrică)

S

0.25

63

medic primar (psihiatrie pediatrică)

S

0.25

1
superior

9

Serviciul intervenție în situații de abuz, neglijare, trafic, migrație,
repatrieri, violență domestică și prevenirea marginalizării sociale
64

șef serviciu

I

65

consilier

I

superior

7

66

consilier

I

principal

1

1

Serviciul
management de caz pentru copii și managementul calității serviciilor de tip familial
67

șef serviciu

I

68

consilier

I

superior

13

69

consilier

I

principal

2

70

consilier

I

asistent

3

71

consilier

I

debutant

1

1

Serviciul
management de caz pentru copii și managementul calității serviciilor de tip rezidențial
72

șef serviciu

I

73

consilier

I

superior

11

74

consilier

I

asistent

2

1

Biroul intervenție în regim de urgența în domeniul asistenței sociale
75

șef birou

I

76

consilier

I

1
superior

1

77

consilier

I

principal

2

78

consilier

I

asistent

2

B. SERVICII PUBLICE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
Locuinţă protejată pentru persoanele victime ale violenţei domestice Alba Iulia
79

asistent social principal

S

1

Compartimentul asistenți personali profesioniști
80

asistent personal profesionist

M;G

26

Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Abrud
81

șef centru gradul II

S

1

82

medic primar

S

1

83

asistent medical principal

PL

6

84

asistent social principal

S

2

85

psiholog practicant

S

1

86

masor principal

M

1

87

infirmier

G

19

88

inspector de specialitate IA

S

2

89

magaziner

M;G

1

90

muncitor calificat I (bucătar)

M;G

2

91

muncitor calificat II (bucătar)

M;G

1

92

muncitor calificat IV (bucătar)

M;G

1

93

muncitor calificat I (fochist)

M;G

3

94

muncitor calificat IV (fochist)

M;G

2

95

muncitor calificat I (mecanic)

M;G

1

96

muncitor calificat I (dulgher)

M;G

1

97

muncitor calificat I (întreţinere)

M;G

1

98

muncitor calificat I (lenjereasă)

M;G

1

99

spălătoreasă

M;G

2

100

șofer I

M;G

1

Locuinţa maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 6 Abrud
101

infirmier

G

7

Locuinţa maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 7 Abrud
102

asistent social principal

S

1

103

infirmier

G

5

Locuinţa maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 8 Abrud
104

infirmier

G

6

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

105

infirmier

G

7

Locuinţa maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 15 Abrud
106

asistent social principal

S

1

107

infirmier

G

5

Locuinţa maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 19 Abrud
108

asistent social principal

S

1

109

masor

M

1

110

infirmier

G

5

111

șofer I

M;G

1

Casa de tip familial nr. 2 Abrud
112

psiholog practicant

S

1

113

educator principal

M

4

114

educator

M

2

Casa de tip familial nr. 3 Abrud
115

asistent social principal

S

1

116

psiholog practicant

S

1

117

educator principal

M

4

118

educator

M

1

Casa de tip familial nr. 6 Câmpeni
119

asistent medical principal

PL

1

120

psiholog practicant

S

0.5

121

educator principal

M

3

122

educator

M

1

Casa de tip familial nr. 15 Abrud
123

asistent social practicant

S

0.5

124

psiholog practicant

S

0.5

125

educator principal

M

5

126

educator

M

1

Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică
pentru persoane adulte cu dizabilități Galda de Jos
127

șef centru gradul II

S

1

128

medic primar

S

1

129

medic specialist (psihiatrie)

S

1

130

asistent medical principal

PL

18

131

asistent medical

PL

1

131

asistent social principal

S

4

133

psiholog practicant

S

2

134

terapeut ocupaţional

S

3

135

masor principal

M

2

136

infirmier

G

65

137

farmacist

S

1

138

inspector de specialitate IA

S

3

139

inspector de specialitate IA

S

0.5

140

inspector de specialitate II

S

1

141

inspector IA

SSD

1

142

magaziner

M;G

1

143

muncitor calificat I (bucătar)

M;G

5

144

muncitor calificat IV (bucătar)

M;G

2

145

muncitor calificat I (fochist)

M;G

5

146

muncitor calificat I (electrician)

M;G

2

147

muncitor calificat I (instalator)

M;G

1

148

muncitor calificat I (lenjereasă)

M;G

1

149

muncitor calificat I (frizer)

M;G

2

150

spălătoreasă

M;G

4

151

șofer I

M;G

1

Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Gârbova
152

șef centru gradul II

S

1

153

medic primar

S

1

154

asistent medical principal

PL

3

155

asistent medical

PL

3

156

asistent social principal

S

1

157

psiholog practicant

S

1

158

masor

M

1

159

infirmier

G

20

160

inspector de specialitate IA

S

2

161

magaziner

M;G

1

162

muncitor calificat I (bucătar)

M;G

1

163

muncitor calificat III (bucătar)

M;G

1

164

muncitor calificat IV (bucătar)

M;G

2

165

muncitor calificat I (întreţinere)

M;G

3

166

muncitor calificat IV (întreţinere)

M;G

1

167

muncitor calificat I (lenjereasă)

M;G

1

168

șofer I

M;G

1

Locuinţă maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 3 Gârbova
169

infirmier

G

7

Locuinţă maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 13 Gârbova
170

infirmier

G

6

Compartiment persoane, familii de plasament şi asistenţi maternali profesionişti
171

asistent maternal profesionist

M;G

131

Centrul de zi pentru copii cu dizabilități „Arnsbergˮ Alba Iulia
172

șef centru gradul II

S

1

173

medic primar (medicină de recuperare)

S

0.25

174

medic primar (neurologie infantilă)

S

0.25

175

medic (pediatrie)

S

1

176

asistent medical principal

PL

3

177

asistent medical

PL

1

178

asistent social principal

S

1

179

asistent social specialist

S

1

180

psiholog practicant

S

3

181

psiholog specialist

S

1

182

psiholog specialist

S

0.5

183

psihopedagog principal

S

0.5

184

maseur principal

S

1

185

kinetoterapeut principal

S

3

186

kinetoterapeut

S

2

187

fiziokinetoterapeut specialist

S

1

188

fiziokinetoterapeut

S

1

189

terapeut ocupaţional

S

2

190

terapeut ocupaţional

S

0.5

191

logoped

S

1

192

logoped debutant

S

1

193

masor principal

M

1

194

muncitor calificat I (spălătoreasă)

M;G

1

195

îngrijitor

G

1

196

îngrijitor

G

0.5

Centrul maternal pentru 6 cupluri mamă - copil „Speranţaˮ Alba Iulia
197

șef centru gradul II

198

asistent medical principal

199
200

S

1

SSD;PL

2

psiholog stagiar

S

1

educator

S

1

201

educator principal

SSD

1

202

educator principal

M

1

Centrul de primire în regim de urgenţă „Pinocchio” Alba Iulia
203

asistent medical principal

PL

1

204

asistent social principal

S

1

205

psiholog practicant

S

1

206

educator principal

M

3

207

educator

M

2

208

administrator I

M

1

209

Casa de tip familial nr. 9 Alba Iulia
asistent medical principal
PL

210

asistent medical principal

211

1

PL

0.5

psiholog stagiar

S

1

212

educator principal

M

6

213

educator

M

1

Casa de tip familial pentru copii cu dizabilităţi Sâncrai
214

șef centru gradul II

215

asistent medical principal

216

S

1

PL

2

psihopedagog principal

S

1

217

educator principal

M

7

218

educator

M

1

Casa de tip familial pentru copii cu dizabilităţi nr. 1 Aiud
219

asistent medical principal

S

1

220

psihopedagog principal

S

1

221

educator principal

M

5

222

educator

M

1

223

educator debutant

M

2

224

referent IA

M

1

225

magaziner

M;G

1

Casa de tip familial nr. 5 Aiud
226

asistent medical

PL

1

227

asistent medical debutant

PL

1

228

educator debutant

M

5

Casa de tip familial Blaj
229

șef centru gradul II

230

asistent medical principal

231

asistent social principal

S

1

PL

1

S

1

232

psiholog practicant

S

1

233

educator principal

M

4

234

educator

M

1

235

inspector de specialitate I

S

1

236

magaziner

M;G

1

237

muncitor calificat I (întreţinere)

M;G

1

238

șofer I

M;G

1

Casa de tip familial în comunitate Blaj
239

asistent medical principal

PL

1

240

educator principal

M

4

241

educator

M

2

Casa de tip familial nr. 4 Blaj
242

asistent medical

PL

1

243

psiholog practicant

S

0.5

244

educator principal

M

4

245

educator

M

2

246

îngrijitor

G

2

Casa de tip familial „Speranţa Copiilorˮ Cugir
247

șef centru gradul II

S

1

248

asistent social principal

S

1

249

psihopedagog

S

1

250

educator principal

M

4

251

educator

M

3

252

educatoare

M

1

TOTAL GENERAL

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

764,5
Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 16335/22 iulie 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. 27863
din 15 iulie 2021, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 15835 din 15 iulie
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 unei 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. Totodată s-a solicitat transformarea unor posturi ca urmare a promovării în
grad profesional imediat superior, pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului direcţiei.
II. Descrierea situaţiei actuale
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 154 din 25 iunie 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. 154 din 25 iunie 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, art. 173 alin. 5 lit. b, art. 478 alin. 3 şi 507
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;
- art. 31 alin. 2 şi art. 31 alin. 4 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare
- H.G. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Regulamentul - cadru de organizare și funcționare al Direcției generale de asistență
socială și protecția copilului, aprobat prin H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelorcadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii
orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 25 din 3 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind
aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate
copiilor din sistemul de protecţie specială;
- Ordinul nr. 26 din 3 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind
aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate
copiilor din sistemul de protecţie specială;
- Ordinul nr. 27/2019 din 3 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale
privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate
copiilor

- Ordinul nr. 29 din 3 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale pentru
aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate
persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a
copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor
acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale;
- Ordinul nr. 81 din 16 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind
aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre
maternale;
- Ordinul nr. 82 din 16 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind
aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale
destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi;
- Ordinul nr. 1218/2019 din 9 august 2019 pentru aprobarea Standardelor specifice
minime obligatorii de calitate privind aplicarea metodei managementului de caz în protecţia
persoanelor adulte cu dizabilităţi
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Nu este cazul
VI. Avize necesare
Nu este cazul
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Încadrare în prevederile 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.
171 din 22 iulie 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
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APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
BIROUL RESURSE UMANE
Domnului Horaţiu Zaharia SUCIU – şef birou
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcţii şi
a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 22 iulie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 29 iulie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 171/22 iulie 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. 27863 din 15 iulie 2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 15835 din
15 iulie 2021.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Biroul resurse umane
Nr. 16373/22 iulie 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. 27863 din 15 iulie 2021 înregistrată la registratura Consiliului Județean
Alba cu nr. 15835 din 15 iulie 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, precum şi transformări de posturi ca
urmare a promovării exmenului de promovare în grad imediat superior..
Aceste modificări duc la scăderea numărului total de posturi față de structura aprobată în
organigrama anterioară cu 13 de posturi.
Articolul 31 alin. 4 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precizează faptul că: ”În situaţia în
care nu există un post vacant, promovarea personalului plătit din fonduri publice în funcţii,
grade sau trepte profesionale se va face prin transformarea postului din statul de funcţii în care
acesta este încadrat într-unul de nivel imediat superior.”
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

