
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN  

PREȘEDINTE 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcții  

ale Serviciului Public Judeţean Salvamont - Salvaspeo Alba 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinarăˮ în luna septembrie 2021; 

  Luând în dezbatere: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării 

Organigramei şi a Statului de funcții ale Serviciului Public Judeţean Salvamont - Salvaspeo 

Alba; 

- solicitarea nr. 609 din 23 septembrie 2021 a Serviciului Public Judeţean Salvamont - 

Salvaspeo Alba, înregistrată cu nr. 20789 din 24 septembrie 2021 la registratura Consiliului 

Județean Alba. 

Având în vedere prevederile: 

 -   art. 173 alin. 1 lit. a, lit. d şi art. 173 alin. 2 lit. c din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 33 alin. 1 din O.G. nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de 

turism în România, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 2 din H.G. nr. 77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea 

accidentelor montane şi organizarea activităţii de salvare în munţi. 

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 Organigramei şi a Statului de funcţii al Serviciului Public 

Judeţean Salvamont - Salvaspeo Alba, după cum urmează: 

 - la Serviciul salvatori montani şi salvaspeo: 

 se înfiinţează un post se salvator montan gradul III 

 se transformă un post vacant de salvator montan gradul I în salvator montan 

gradul III  

 - la Compartimentul financiar-contabil, administrativ, achiziţii publice şi resurse 

umane  se desfiinţează un post vacant de inspector de specialitate gradul IA. 

 Art. 2. Organigrama Serviciului Public Judeţean Salvamont - Salvaspeo Alba, cu 

modificările prevăzute la art. 1 va avea structura prevăzută în anexa nr. 1 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

Art. 3. Statul de funcții al Serviciului Public Judeţean Salvamont - Salvaspeo Alba, cu 

modificările prevăzute la art. 1 va avea structura prevăzută în anexa nr. 2 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

 Art. 5. Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 330 din 13 decembrie 2018 își 

încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art. 6. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Biroului resurse umane 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și al directorului Serviciului 

Public Judeţean Salvamont - Salvaspeo 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, Serviciului Public Judeţean Salvamont - 



Salvaspeo Alba, administratorului public al Județului Alba, Direcţiei juridică şi administraţie 

publică, Direcției dezvoltare și bugete și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

  

                                                   Avizat pentru legalitate 

          PREŞEDINTE,                               SECRETAR GENERAL 

                              Ion DUMITREL                                   Vasile BUMBU 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 207     

Alba Iulia,  24 septembrie 2021 

 

Prezentul proiect de hotărâre: 

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

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

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

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

Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba  

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

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

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

următoarele comisii de specialitate: 

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

ordinii publice  



  Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr. 207/24 septembrie 2021 

 

 

 

ORGANIGRAMA 

SERVICIULUI PUBLIC JUDEŢEAN SALVAMONT - SALVASPEO ALBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Avizat pentru legalitate 

          PREŞEDINTE,                               SECRETAR GENERAL 

                              Ion DUMITREL                                   Vasile BUMBU 
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Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr. 207/24 septembrie 2021 

 

 

 

 

 

STATUL DE FUNCȚII AL 

SERVICIULUI PUBLIC JUDEŢEAN SALVAMONT - SALVASPEO ALBA 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea funcției Număr posturi 

1 Director gradul I 1 

Serviciul salvatori montani și salvaspeo 

2 Șef serviciu gradul I 1 

3-11 Salvator montan gradul I 10 

12-14 Salvator montan gradul III 2 

Compartimentul financiar-contabil, administrativ, achiziții publice și resurse umane 

15-16 Inspector de specialitate gradul IA 2 

 17 Referent treapta IA 1 

TOTAL 17 

 

 

 

 

                                          Avizat pentru legalitate 

          PREŞEDINTE,                               SECRETAR GENERAL 

                              Ion DUMITREL                                   Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr. 20799/24 septembrie 2021 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi a 

Statului de funcții ale Serviciului Public Judeţean  

Salvamont - Salvaspeo Alba 

 

 

 

I. Expunere de motive 

Serviciul Public Judeţean Salvamont – Salvaspeo Alba, prin adresa nr. 609 din 23 

septembrie 2021, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 20789 din 24 

septembrie 2021, a solicitat aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii. S-a 

solicitat aprobarea transformării unui post vacant, precum şi desfiinţarea/înfiinţarea unor posturi 

vacante. 

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. 330 din 13 decembrie 2018 au fost 

aprobate Organigrama şi Statul de funcţii ale Serviciului Public Judeţean Salvamont – Salvaspeo 

Alba. 

 

III. Reglementări anterioare 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 330 din 13 decembrie 2018 privind aprobarea 

modificării Organigramei şi a Statului de funcții ale Serviciului Public Judeţean Salvamont – 

Salvaspeo Alba.  

 

IV. Baza legală 

 -   art. 173 alin. 1 lit. a, lit. d şi art. 173 alin. 2 lit. c din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 33 alin. 1 din O.G. nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de 

turism în România, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 2 din H.G. nr. 77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea 

accidentelor montane şi organizarea activităţii de salvare în munţi. 

 

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.  207 din 24 septembrie 2021. 

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

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

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

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

nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

 

 PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA                                 APROB 

JUDEŢUL ALBA                                      PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN                        Ion DUMITREL 

SECRETAR  GENERAL                                                                                     

Nr.  20800/24 septembrie 2021 

 

 

 

 

 

Către 

BIROUL RESURSE UMANE 

Domnului Horaţiu Zaharia SUCIU – şef birou 

 

 

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

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

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

specialitate,  

 

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcții  

ale Serviciului Public Judeţean Salvamont - Salvaspeo Alba 

 

 

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

până în data de 24 septembrie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi suplimentară a 

şedinţei „ordinară” care va avea loc în data de 27 septembrie 2021. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 207/24 septembrie 2021 şi are ataşate 

următoarele documente: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării 

Organigramei şi a Statului de funcții ale Serviciului Public Judeţean Salvamont - Salvaspeo 

Alba; 

- solicitarea nr. 609 din 23 septembrie 2021 a Serviciului Public Judeţean Salvamont - 

Salvaspeo Alba, înregistrată cu nr. 20789 din 24 septembrie 2021 la registratura Consiliului 

Județean Alba. 

 Cu deosebită consideraţiune, 

  

 

SECRETAR GENERAL 

Vasile BUMBU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA                                                                                         

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Biroul resurse umane  

Nr.       /    septembrie 2021 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării  

Organigramei şi a Statului de funcții ale Serviciului Public Judeţean  

Salvamont – Salvaspeo 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”. 

  

Serviciul Public Judeţean Salvamont – Salvaspeo Alba a solicitat, prin adresa nr. 609 din 

23 septembrie 2021, aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii, prin:  

 Înfiinţarea unui post vacant de salvator montan gradul III la Serviciul salvatori 

montani şi salvaspeo; 

 Transformarea unui post vacant de salvator montan gradul I în salvator montan gradul 

III la Serviciul salvatori montani şi salvaspeo; 

 Desfiinţarea unui post vacant de inspector de specialitate gradul IA la 

Compartimentul financiar-contabil, administrativ, achiziţii publice şi resurse umane. 

 

Modificările intervenite asupra Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului Public 

Judeţean Salvamont – Salvaspeo Alba nu conduc la modificarea numărului total de posturi față 

de structura aprobată în organigrama anterioară.  

 

În conformitate cu prevederile art. 33 din O.G. nr. 58/1998 privind organizarea şi 

desfăşurarea activităţii de turism în România, cu modificările și completările ulterioare: 

“Consiliile judeţene pe a căror raza administrativ-teritorială se afla trasee turistice montane 

şi/sau pârtii de schi organizează, … servicii publice judeţene "Salvamont" care coordonează 

activitatea de prevenire a accidentelor montane şi de salvare în munţi a persoanelor accidentate 

şi supraveghează activitatea de amenajare, întreţinere şi reabilitare a traseelor montane din 

judeţ” 

 

De asemenea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 77/2003 privind instituirea unor măsuri 

pentru prevenirea accidentelor montane şi organizarea activităţii de salvare în munţi, prevede: 

„Consiliile judeţene în a căror raza administrativ-teritorială se afla trasee montane şi/sau pârtii 

de schi organizează servicii publice judeţene SALVAMONT care coordonează activitatea de 

prevenire a accidentelor montane şi de salvare în munţi a persoanelor accidentate şi a 

bolnavilor.” 

    

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 Serviciului Public Judeţean Salvamont – Salvaspeo 

Alba. 

Şef birou, 

Horaţiu Zaharia SUCIU 


