
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE  

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  

la obiectivul de investiţii  „Amenajare exterioară și peisagistică pentru Sala 

polivalentă de sport cu capacitate de 1800 - 2000  locuri”, în municipiul Blaj 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „extraordinară”  în luna septembrie 2021; 

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

indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Amenajare exterioară și peisagistică 

pentru Sala polivalentă de sport cu capacitate de 1800 - 2000  locuri” în municipiul Blaj; 

Având în vedere prevederile: 

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

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

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

ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

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

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

În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 

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

adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE  

 

 

 Art. 1. Se aprobă  indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Amenajare 

exterioară și peisagistică pentru Sala polivalentă de sport cu capacitate de 1800 - 2000  

locuri”,  în municipiul Blaj, conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

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

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

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

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

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

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

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

de specialitate al Consiliului Județean Alba.                   

                                       

                                      Avizat pentru legalitate  

         PREȘEDINTE            SECRETAR GENERAL, 

             Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr.  180 

Alba Iulia, 26 august 2021 



Prezentul proiect de hotărâre: 

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

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

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

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

Serviciului investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de 

cultură din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba  

Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba  

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

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

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

următoarele comisii de specialitate: 

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

strategii 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa la Proiectul de hotărâre a  

Consiliului Judeţean Alba nr. 180 din 26 august 2021 

 

 

 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI  

AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII   

„Amenajare exterioară și peisagistică pentru Sala polivalentă de sport  

cu capacitate de 1800 - 2000  locuri”, în municipiul Blaj  

 

 

1. Denumirea obiectivului de investiţii: „Amenajare exterioară și peisagistică pentru 

Sala polivalentă de sport cu capacitate de 1800 - 2000  locuri”,  în municipiul Blaj 

2. Elaborator Studiu de Fezabilitate: : S.C. ASIZA BIROU DE ARHITECTURĂ S.R.L 

cu sediul în Cluj Napoca 

3. Beneficiarul obiectivului: Municipiul Blaj  

 4. Amplasamentul obiectivului: Judeţul Alba, intravilanul municipiului Blaj, în partea de 

sud-est a orașului, teren aflat în domeniul public al Județului Alba în cotă de 1/2 și în domeniul 

public al Municipiului Blaj în cotă de 1/2, în suprafață de 17.118 mp 

5. Indicatori tehnico - economici:  

- valoarea totală a investiţiei:  8.445.615,61 lei, cu TVA inclus, din care: 

- valoarea lucrărilor de construcţii-montaj: 6.950.045,25 lei 

       - durata de execuţie a lucrărilor: 12 luni  

 - suprafața construită: 4.652 mp (Sala Polivalentă) 

 - suprafață carosabilă  - asfalt - 4.558 mp 

 - suprafață pietonală - pavaj dale beton prefabricat - 2.919 mp 

 - suprafață pentru parcări - pavaj dale beton înierbate - 1.449 mp 

 - spații verzi - 3.540 mp 

 - arbori plantați - 84 buc 

 - număr locuri de parcare - 104 

 6. Finanţarea investiţiei: 

-  buget local  

 

 

                                      Avizat pentru legalitate  

         PREȘEDINTE            SECRETAR GENERAL, 

             Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr. 18541/26 august 2021 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  

la obiectivul de investiţii  „Amenajare exterioară și peisagistică pentru Sala 

polivalentă de sport cu capacitate de 1800 - 2000  locuri”, în municipiul Blaj 

 

 

 

I. Expunere de motive 

 Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea indicatorilor tehnico-economici la 

obiectivul de investiţii „Amenajare exterioară și peisagistică pentru Sala polivalentă de sport 

cu capacitatede 1800 - 2000  locuri" în municipiul Blaj , în vederea trecerii la etapa a doua de 

proiectare, întocmirea Proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie şi apoi execuţia lucrărilor. 

 

II. Descrierea situaţiei actuale 

 În prezent, Primăria Blaj în asociere cu Consiliul Județean Alba, realizează în comun 

obiectivul de investiții de interes județean și local „Sala polivalentă de sport cu capacitate de 

1800 - 2000  locuri”, în municipiul Blaj, fiecare asociat deținând o cotă de 1/2 din terenul 

destinat realizării investiției de 17.118 mp . 

 Prin această investiţie „Amenajare exterioară și peisagistică pentru Sala polivalentă de 

sport cu capacitate de 1800 - 2000  locuri” în municipiul Blaj, se doreşte amenajarea spaţiului 

din jurul viitoarei săli polivalente de sport, amenajare care să asigure desfăşurarea în cele mai 

bune condiţii a tuturor evenimentelor sportive naţionale şi internaţionale. 

 Prin realizarea investiţiei se va obţine sistematizarea pe verticală a terenului din jurul sălii 

polivalente de sport, cu asigurarea tuturor căilor de acces pietonal şi auto, spaţii de parcări pentru 

toate categoriile de utilizatori, alături de amenajări peisagistice.  

 

III. Reglementări anterioare 

 Nu este cazul 

 

 IV. Baza legală 

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

Codul administrativ; 

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

completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

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

 

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

Uniunii Europene 

 Nu este cazul 

 

 VI. Avize necesare 

Avizul favorabil nr. ...../.... septembrie 2021 al Comisiei tehnico-economice de avizare a 

documentațiilor tehnico-economice  

 

 

 

 



VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului 

 Se estimează un impactul socio - economic pozitiv întrucât prin realizarea acestei 

investiții, municipiul Blaj și județul Alba vor beneficia de o dotare sportivă ce poate găzdui 

competiții sportive la nivel național și european, în bune condiții de siguranță în exploatare. 

 

VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 
Din bugetul județului Alba se va plăti jumătate din valoarea necesară pentru realizarea 

obiectivului de investiții „Amenajare exterioară și peisagistică pentru Sala polivalentă de sport 

cu capacitate de 1800 - 2000  locuri”, respectiv 4.222.807,80 lei cu TVA inclus. 

 

IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 

Nu este cazul 

 

X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 

Nu este cazul 

 

XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre 

Nu este cazul 

 

XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi 

funcţionale preconizate 

Nu este cazul 

 

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de 

preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în 

condiţiile legii, a fost iniţiat  proiectul de hotărâre înregistrat cu nr.  180 din 26 august 2021. 

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

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

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

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

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

ulterioare. 

 

 

 

 

 PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA             APROB 

JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 

SECRETAR GENERAL 

Nr. 18543/26 august 2021 

 

 

 

 

Către 

Direcţia dezvoltare şi bugete 

Domnului director executiv  Marian Florin AITAI 

Serviciul investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și  

managementul unităților de cultură  

Doamnei Cornelia FĂGĂDAR - şef serviciu 

 

 

 

  

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

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

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

specialitate,  

 

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  

la obiectivul de investiţii  „Amenajare exterioară și peisagistică pentru Sala 

polivalentă de sport cu capacitate de 1800 - 2000  locuri”, în municipiul Blaj 

 

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

până în data de 10 septembrie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei 

„extraordinară” estimată a avea loc în data de 15 septembrie 2021. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 180 din 26 august 2021 şi are ataşat 

referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la obiectivul de investiţii „Amenajare exterioară și peisagistică pentru Sala 

polivalentă de sport cu capacitate de 1800 - 2000  locuri”, în municipiul Blaj. 

Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

 

Avizat pentru legalitate 

SECRETAR GENERAL 

Vasile BUMBU  

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra  

imobilului teren în suprafaţă de 745 mp., înscris în CF nr. 79811 Sebeș  

-  monument istoric situat administrativ în extravilanul municipiului Sebeș  

localitatea componentă Petrești, judeţul Alba  

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „extraordinară” în luna septembrie 2021; 

 Luând în dezbatere: 

 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind neexercitarea dreptului de 

preemţiune asupra imobilului teren în suprafaţă de 745 mp., înscris în CF nr. 79811 Sebeș -  

monument istoric situat administrativ în extravilanul municipiului Sebeş localitatea componentă 

Petrești, judeţul Alba;  

- adresa nr. 1097/25 august 2021 a Direcţiei Judeţene pentru Cultură Alba, însoțită de 

referatul de oportunitate, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 18810/31 

august 2021. 

Analizând raportul nr. 18935 din 1 septembrie 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 teren în suprafaţă de 745 mp., înscris în CF nr. 79811 Sebeș, situat 

administrativ în extravilanul municipiului Sebeş localitatea componentă Petrești, judeţul Alba, 

proprietar Arion Rosina-Aneta, Radu Traian-Hans, Radu Cornelia. Imobilul teren este înscris în 

Lista Monumentelor Istorice, la poziția cu nr. 122, în situl arheologic de grupa A, Situl 

arheologic de la Petrești - Groapa Galbănă, cod LMI 2015 AB-I-s-A-00056, conform 

documentaţiei 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.    

                                                     Avizat pentru legalitate 

          PREŞEDINTE,                               SECRETAR GENERAL 

                              Ion DUMITREL                                   Vasile BUMBU 

 

Înregistrat cu nr. 181 

Alba Iulia, 2 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:  

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. 19010/2 septembrie 2021 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune  

asupra imobilului teren în suprafaţă de 745 mp., înscris în CF nr. 79811 Sebeș  

-  monument istoric situat administrativ în extravilanul municipiului Sebeș  

localitatea componentă Petrești, judeţul Alba 

 

  I. Expunere de motive  

  Proiectul de act administrativ inițiat vizează neexercitarea dreptului de preemţiune asupra 

imobilului teren în suprafaţă de 745 mp., înscris în CF nr. 79811 Sebeș -  monument istoric situat 

administrativ în extravilanul localității Petrești, municipiul Sebeș, judeţul Alba, proprietar Arion 

Rosina-Aneta, Radu Traian-Hans, Radu Cornelia. Imobilul teren este înscris în Lista 

Monumentelor Istorice, la poziția nr. 122, în situl arheologic de grupa A, Situl arheologic de la 

Petrești - "Groapa Galbănă”, cod LMI 2015 AB-I-s-A-00056. 

 

  II. Descrierea situaţiei actuale 

  Prin adresa nr. 1097/28 august 2021, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba 

cu nr. 18810/31 august 2021,  Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba ne comunică solicitarea 

făcută de proprietarii Arion Rosina-Aneta, Radu Traian-Hans, Radu Cornelia, privind 

exercitarea/neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului – teren arabil extravilan, 

situat administrativ în extravilanul localității Petrești, municipiul Sebeș, judeţul Alba. 

  Imobilul identificat mai sus este înscris în Lista Monumentelor Istorice 2015 - județul 

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, la poziția cu nr. crt. 122, cod identificare AB-I-s-A-00056, „teren”, 

"Situl arheologic de la Petrești”, localitatea Petreşti; municipiul Sebeş „Groapa Galbănă”, la 300 

m V de podul peste râul Sebeş, la marginea de V a satului. 

  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  referatul de oportunitate atașat adresei nr. 1097/25 august 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 Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 383 din 14 septembrie 2019, întrunită 

în ședință în data de 1 septembrie 2021, luând în discuție imobilul la care s-a făcut trimitere 

anterior, a recomandat neexercitarea dreptului de preemțiune, prin Raportul nr. 18935/1 

septembrie 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 referatul de oportunitate atașat adresei nr. 1097/25 august 2021. 

De asemenea Comisia de stabilire a oportunității achiziționării imobilelor monument 

istoric a comunicat faptul că nu se recomandă achiziționarea imobilelor menționate septembrie 

sus, fapt comunicat prin raportul nr. 18935/1 septembrie 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.  181 din 2 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 și completările ulterioare şi ale Legii 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

PREŞEDINTE,     

ION DUMITREL                                 

 

 



ROMÂNIA             APROB, 

JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 

SECRETAR GENERAL 

Nr. 19011/2 septembrie 2021 

 

 

 

Către 

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI   

Domnului director executiv Ioan BODEA 

 

 

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

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

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

specialitate,  

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra  

imobilului teren în suprafaţă de 745 mp., înscris în CF nr. 79811 Sebeș  

-  monument istoric situat administrativ în extravilanul municipiului Sebeș  

localitatea componentă Petrești, judeţul Alba 

 

 

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

până în data de 8 septembrie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei 

„extraordinară” estimată a avea loc în data de 15 septembrie 2021. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 181/2 septembrie 2021 şi are ataşate 

următoarele documente: 

 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind neexercitarea dreptului de 

preemţiune asupra imobilului teren în suprafaţă de 745 mp., înscris în CF nr. 79811 Sebeș -  

monument istoric situat administrativ în extravilanul municipiului Sebeş localitatea componentă 

Petrești, judeţul Alba;  

- adresa nr. 1097/25 august 2021 a Direcţiei Judeţene pentru Cultură Alba, însoțită de 

referatul de oportunitate, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 18810/31 

august 2021; 

- raportul nr. 18935/1 septembrie 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. 19180/3 septembrie 2021 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra  

imobilului teren în suprafaţă de 745 mp., înscris în CF nr. 79811 Sebeș  

-  monument istoric situat administrativ în extravilanul municipiului Sebeș  

localitatea componentă Petrești, judeţul Alba 
 

 Proiectul de act administrativ inițiat vizează neexercitarea dreptului de preemţiune asupra 

imobilului teren în suprafaţă de 745 mp., înscris în CF nr. 79811 Sebeș -  monument istoric situat 

administrativ în extravilanul localității Petrești, municipiul Sebeș, judeţul Alba, proprietar Arion 

Rosina-Aneta, Radu Traian-Hans, Radu Cornelia. Imobilul teren este înscris în Lista 

Monumentelor Istorice, la poziția nr. 122, în situl arheologic de grupa A, Situl arheologic de la 

Petrești - "Groapa Galbănă”, cod LMI 2015 AB-I-s-A-00056. 

 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 teren identificat mai sus în suprafaţă totală de 745 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, la poziţia cu nr. crt. 122, având cod de 

identificare AB-I-s-A-00056, "teren”, "Situl arheologic de la Petrești”, localitatea Petreşti; 

municipiul Sebeş "Groapa Galbănă”, la 300 m V de podul peste râul Sebeş, la marginea de V a 

satului.   



Prin referatul de oportunitate atașat adresei nr. 1097/25 august 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, în maxim 15 zile, asupra imobilului mai 

sus menţionat. 

În urma întrunirii Comisiei de stabilire a oportunităţii achiziţionării imobilului monument 

istoric, s-a recomandat, prin Raportul nr. 18810 /1 septembrie 2021, anexat prezentului proiect 

de hotărâre, că nu este oportună achiziţia imobilului în cauză - monument istoric, situat 

administrativ în extravilanul localității Petrești, municipiul Sebeș, 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, Radu Octavian Neag 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea valorificării unui volum de 33,69 mc lemn proveniți din tăierea 

arborilor din zona drumului județean DJ107E: Aiud (DN1) - Ciumbrud - Băgău  

- Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ 107 D) între km 4+343 - km 4+449 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „extraordinară” în luna septembrie 2021; 

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

valorificării unui volum de 33,69 mc lemn proveniți din tăierea arborilor din zona drumului 

județean DJ107E: Aiud (DN1) - Ciumbrud - Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ 

107 D) între km 4+343 - km 4+449; 

Luând în considerare: 

- Procesul - verbal nr. 4970/MN/23 iunie 2021 privind identificarea arborilor situați în 

ampriza DJ107E, încheiat de Direcția Silvică Alba - Ocolul Silvic Aiud, înregistrat la 

registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 13872 /23.06.2021; 

- Actul de punere în valoare (A.P.V.) NR.2100146601750-6195-Ampriza DJ107E - emis 

de Ocolul Silvic Aiud; 

- Decizia nr. 63/3 martie 2020 a Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva - Direcția Silvică 

Alba; 

- Contractul de servicii nr. 16318/21 iulie 2021/nr. 8967/27iulie 2021 încheiat între U.A.T. 

Județul Alba și Direcția Silvică Alba; 

        Având în vedere prevederile: 

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

modificările și completările ulterioare; 

 - Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- O.G. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- art. 1 lit. m, art. 4, art. 13, art. 20 alin.5 și art.57 alin. 2 din Regulamentul  de 

valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin H.G. nr. 

715/2017; 

- 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; 

 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 valorificarea prin licitație organizată de Ocolul Silvic Aiud, a unui 

volum de 33,69 mc lemn proveniți din tăierea arborilor din zona drumului județean DJ107E: 

Aiud (DN1) - Ciumbrud - Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ 107 D) între km 

4+343 - km 4+44, conform Actului de punere în valoare NR.2100146601750-6195-Ampriza 

DJ107E. 

            Art. 2.  Se aprobă prețul de pornire de 41,40 lei/mc pentru masa lemnoasă identificată în 

cuprinsul calculului A.P.V. nr. 6195 - Ampriza DJ107E - grad de accesibilitate. 



           Art. 3.  În urma finalizării licitației, Ocolul Silvic Aiud în calitate de organizator, va 

înregistra la registratura Consiliului Județean Alba documentele justificative din care rezultă 

suma finală la care a fost adjudecată masa lemnoasă prevăzută la art. 1. 

           Art. 4. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Direcției dezvoltare și 

bugete şi al Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba, va aduce 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 și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se 

înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Direcției Silvice Alba - Ocolul Silvic 

Aiud, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Direcției juridică și administraţie publică, 

Direcţiei gestionarea patrimoniului și Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului  de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

                                  Avizat pentru legalitate 

       PREŞEDINTE,                  SECRETAR  GENERAL, 

                           Ion DUMITREL                                Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 183 

Alba Iulia, 2 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:  

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 Amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții 

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

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

ordinii publice 

Comisia de specialitate nr. 5 Servicii publice de interes judeţean, cooperare 

interinstituțională, turism şi relaţii internaţionale, agricultură și mediu de afaceri 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr. 19127/2  septembrie 2021 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea valorificării unui volum  

de 33,69 mc lemn proveniți din tăierea arborilor din zona drumului județean  

DJ107E: Aiud (DN1) - Ciumbrud - Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta  

- Vama Seacă (DJ 107 D) între km 4+343 - km 4+449 

 

 

 

   I. Expunere de motive 

         În conformitate cu art. 22 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor consiliile 

județene asigură administrarea drumurilor județene, iar potrivit art. 1 din acest act normativ 

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

reabilitarea, repararea, întreţinerea şi exploatarea drumurilor. 

         În îndeplinirea acestor atribuții a fost încheiat între U.A.T. - Județul Alba și Direcția Silvică 

Alba - Ocolul Silvic Aiud, Contractul de Servicii nr. 16318/21.07.2021/nr.8967/27.07.2021 

având ca obiect „Servicii de silvicultură, necesare pentru îndepărtarea arborilor din zona 

drumului județean DJ107E“ în scopul întreținerii zonei drumului, prin tăierea arborilor 

îmbătrâniți și uscați care periclitează siguranța circulației între km 4+343 - km 4+449. 

 

II. Descrierea situaţiei actuale 
          Conform Art.22 din O.G. 43/1997 Privind regimul drumurilor cu modificările și 

completările ulterioare, drumurile care sunt clasificate județene sunt administrate de  consiliile 

județene, pe raza administrativ-teritorială a acestora, în speță Consiliul Județean Alba 

administrează rețeaua de drumuri județene de pe raza UAT județul Alba, din care face parte 

printre altele și drumul județean DJ107E.  

         Administratorul drumului județean DJ107E iși propune asigurarea siguranței circulației 

rutiere în scopul îndepărtării din zona drumului public a plantațiilor rutiere (vegetației forestiere 

îmbătrânite și uscate) prin activități cu caracter tehnic de tip silvic, efectuate de ocoalele silvice 

pe bază de contract de servicii pentru silvicultură și care constau în punerea în valoare a masei 

lemnoase, urmărirea regimului silvic cu respectarea strictă a legislației forestiere aflate în 

vigoare inclusiv desemnarea prestatorului în urma licitației silvice. 

          În îndeplinirea acestor atribuții a fost încheiat între U.A.T. Județul Alba și Direcția 

Silvică Alba - Ocolul Silvic Aiud, Contractul de Servicii nr. 

16318/21.07.2021/nr.8967/27.07.2021 având ca obiect „Servicii de silvicultură, necesare pentru 

îndepărtarea arborilor din zona drumului județean DJ107E“ în scopul întreținerii zonei 

drumului, prin tăierea arborilor îmbătrâniți și uscați care periclitează siguranța circulației între 

km 4+343 - km 4+449. 

         Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea prețului de pornire de 41,40 

lei/mc în scopul organizării licitație de către Ocolul Silvic Aiud în vederea valorificării masei 

lemnoase inventariate din zona drumului județean DJ107E. 

          Ocolul Silvic Aiud a făcut cunoscut că va organiza licitație, iar prețul de pornire este de 

41,40lei/mc anexând Actul de punere în valoare (A.P.V.) NR.2100146601750-6195-Ampriza 

DJ107E și Decizia nr. 63/30.03.2020 a Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva - Direcția Silvică 

Alba. 

         În exercitarea atribuției prevăzute la art.20 din Hotărârea Guvernului României 

nr.715/2017, propunem Consiliului Județean Alba aprobarea unui preț de pornire de 41,40 

lei/mc. Prețul de 41,40 lei/mc este argumentat de Actul de punere în valoare (A.P.V.) 

NR.2100146601750-6195-Ampriza DJ107E - calcul APV LA GRAD DE ACCESIBILITATE 

înaintat Consiliului Județean Alba de către Ocolul Silvic Aiud. 

 

 



 III. Reglementări anterioare 

              Nu este cazul 

 

        IV. Baza legală 

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

modificările și completările ulterioare; 

 - Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- O.G. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- art. 1 lit. m, art. 4, art. 13, art. 20 alin.5 și art.57 alin. 2 din Regulamentul  de 

valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin H.G. nr. 

715/2017; 

- 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; 

  

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

Uniunii Europene 

 Nu este cazul 

 

 VI. Avize necesare 

          - Proces - verbal nr. 4970/MN/23.06.2021 a Direcției Silvice Alba - Ocolul Silvic Aiud 

înregistrat la Consiliul Județean Alba cu nr.13872 /23.06.2021, pentru identificarea arborilor 

situați în ampriza DJ107E; 

- Actul de punere în valoare (A.P.V.) NR.2100146601750-6195 - Ampriza DJ107E;  

    - Decizia nr. 63/30.03.2020 a Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva - Direcția Silvică 

Alba; 

  

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 

         - Proces - verbal nr. 4970/MN/23.06.2021 a Direcției Silvice Alba - Ocolul Silvic Aiud 

înregistrat la Consiliul Județean Alba cu nr.13872 /23.06.2021, pentru identificarea arborilor 

situați în ampriza DJ107E; 

 

XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre 

Nu este cazul 

 

XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi 

funcţionale preconizate 

Nu este cazul 

 

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de 

preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în 

condiţiile legii, în conformitate cu prevederile art. 240 alin.(2) din Ordonanața de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, care dispun că aprecierea necesității și 



oportunitatea adoptării actelor administrative aparțin exclusiv autorităților deliberative, 

propunem iniţierea  proiectului de hotărâre înregistrat cu nr. 183 din 2 septembrie 2021. 

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

supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă extraordinară a Consiliului Judeţean 

Alba. 

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

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

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

ulterioare. 

 

 

 PREŞEDINTE, 

  ION DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA          APROB 

JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN               Ion DUMITREL 

SECRETAR GENERAL          

Nr. 19128/2  septembrie 2021 

 

 

 

Către 

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI   

Domnului director executiv Ioan BODEA 

 

 

  

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

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

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

specialitate,  

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea valorificării unui volum de 33,69 mc lemn proveniți din tăierea 

arborilor din zona drumului județean DJ107E: Aiud (DN1) - Ciumbrud - Băgău  

- Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ 107 D) între km 4+343 - km 4+449 

 

 

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

până în data de 9 septembrie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei 

„extraordinară” estimată a avea loc în data de  15 septembrie 2021. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 183/2 septembrie 2021 şi are ataşate 

următoarele documente: 

           - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea valorificării unui 

volum de 33,69 mc lemn proveniți din tăierea arborilor din zona drumului județean DJ107E: 

Aiud (DN1) - Ciumbrud - Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ 107 D) între km 

4+343 - km 4+449; 

      - Decizia nr. 63/30.03.2020 a Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva - Direcția Silvică 

Alba; 

           - Actul de punere în valoare (A.P.V.) NR.2100146601750-6195 - Ampriza DJ107E - 

emis de O.S. AIUD; 

            - Contractul de Servicii nr.16318/21.07.2021/nr.8967/27.07.2021 încheiat între U.A.T. - 

Județul Alba și Direcția Silvică Alba - Ocolul Silvic Aiud. 

 Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

Nr. .......  / .... septembrie 2021 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 la proiectul de hotărâre privind aprobarea valorificării unui volum de 33,69 mc lemn 

proveniți din tăierea arborilor din zona drumului județean DJ107E: Aiud (DN1) - 

Ciumbrud - Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ 107 D) între km 4+343 - 

km 4+449 

 

 

        În conformitate cu art.22 din Ordonanța Guvernului României nr. 43/1997 privind regimul 

drumurilor consiliile județene asigură administrarea drumurilor județene, iar potrivit art.1 din 

acest act normativ administrarea drumurilor publice are ca obiect proiectarea, construirea, 

modernizarea, reabilitarea, repararea, întreţinerea şi exploatarea drumurilor. 

        În îndeplinirea acestor atribuții a fost încheiat între U.A.T. Județul Alba și Direcția Silvică 

Alba - Ocolul Silvic Aiud, Contractul de Servicii nr. 16318/21.07.2021/nr.8967/27.07.2021 

având ca obiect „Servicii de silvicultură, necesare pentru îndepărtarea arborilor din zona 

drumului județean DJ107E“ în scopul întreținerii zonei drumului, prin tăierea arborilor 

îmbătrâniți și uscați care periclitează siguranța circulației între km 4+343 - km 4+449. 

         Ocolul Silvic Aiud în calitate de prestator al serviciilor a realizat punerea în valoare a unui 

număr de 6 arbori pe acostamentul DJ 107E, rezultând un volum de 33,69 mc, iar în cele din 

urmă acesta a făcut cunoscut că va organiza licitație în vederea valorificării masei lemnoase 

inventariate din zona drumului județean, cu un preț de pornire de 41,40 lei/mc.  

    Ocolul Silvic Aiud a transmis Actul de punere în valoare (A.P.V.) NR.2100146601750-

6195 - Ampriza DJ107E precum și Decizia nr. 63/30.03.2020 a Regiei Naționale a Pădurilor 

Romsilva - Direcția Silvică Alba. 

         Licitația organizată de Ocolul Silvic Aiud se va desfășura în conformitate cu prevederile 

Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică aprobat 

prin Hotărârea Guvernului României nr.715/2017. 

         Potrivit art.1 lit. m) din Hotărârea Guvernului României nr.715/2017, organizator al 

licitației poate fi atât proprietarul sau administratorul cât și prestatorul de servicii al fondului 

forestier proprietate publică a unei unități administrativ-teritoriale. 

         Având în vedere calitatea de prestator de servicii a Ocolului Silvic Aiud conform 

Contractului de Servicii nr. 16318/21.07.2021/nr.8967/27.07.2021, se impune aprobarea prin 

hotărâre a Consiliului Județean Alba, valorificarea masei lemnoase rezultate, prin procedură de 

licitație organizată de Ocolul Silvic Aiud. 

         În conformitate cu prevederile art.13 din Hotărârea Guvernului României nr.715/2017, 

prestatorul de servicii stabilește și tipul de licitație privind valorificarea masei lemnoase. 

         Prețul de pornire stabilit în lei/mc, fără TVA, va fi aprobat prin  hotărâre a Consiliului 

Județean Alba așa cum prevede art.20, alin.(5) din Hotărârea Guvernului României 

nr.715/2017.  

         În acest sens, Ocolul Silvic Aiud a propus un preț de pornire de 41,40 lei/mc în baza 

Actului de punere în valoare (A.P.V.) NR.2100146601750-6195 - Ampriza DJ107E - calcul APV 

LA GRAD DE ACCESIBILITATE. 

          Prețul de 41,40 lei/mc este argumentat de tarifele practicate în piață de Regia Națională a 

Pădurilor Romsilva privind licitațiile pentru vânzarea masei lemnoase adjudecată de către 

Direcțiile Silvice (Direcția Silvică Alba). 

          Pe baza devizului întocmit de către Ocolul Silvic Aiud, Consiliul Județean Alba va efectua 

plata către aceștia pentru serviciile de silvicultură prestate. 

 

 

 

 



          Plata sumei datorate de Consiliul Județean Alba către Ocolul Silvic Aiud, se va realiza și se 

va deduce din suma finală rezultată în urma adjudecării către cumpărători a masei lemnoase  

provenite din tăierea celor 33,69 mc lemn din zona drumului județean 107E, pe care Consiliul 

Județean Alba o are de primit de la operatorul desemnat câștigător de către Ocolului Silvic Aiud. 

          Ocolului Silvic Aiud în calitate de organizator al licitației va transmite la sediul 

Consiliului Județean Alba toate documentele justificative care atestă valoarea finală la care a fost 

adjudecată masa lemnoasă, iar contravaloarea serviciilor de silvicultură se vor deconta în baza 

Contractului de Servicii nr. 16318/21.07.2021/nr.8967/27.07.2021 încheiat între U.A.T. Județul 

Alba și Direcția Silvică Alba - Ocolul Silvic Aiud, 

          Având în vedere Referatul de aprobare al inițiatorului nr.............2021 și a notei 

Secretarului general nr. ................ 2021, precum și față de cele prezentate în temeiul 

prevederilor art.173 alin. (1) lit. c), d), art. 182 alin. (1), (2), art. 286 alin. (3),  din Ordonanța 

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

hotărâre în forma prezentată, pentru aprobarea valorificării unui volum de 33,69 mc lemn la un 

preț de pornire de 41,40 lei/mc, proveniți din tăierea arborilor din zona drumului județean 

DJ107E: Aiud (DN1) - Ciumbrud - Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ 107 D) 

între km 4+343 - km 4+449. 

. 

         

 

 

              DIRECTOR EXECUTIV,                                                 Șef  serviciu 

                       Ioan BODEA           Perța Floare 

 

 

 

 

 

 

              Întocmit, Pohonțu Sebastian 

 

 

  



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra  

imobilelor teren, înscrise în CF nr. 91188 Alba Iulia și CF nr. 91189 Alba Iulia -  

monument istoric - situate administrativ în intravilanul municipiului Alba Iulia  

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „extraordinară” în luna septembrie 2021; 

 Luând în dezbatere: 

 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind neexercitarea dreptului de 

preemţiune asupra imobilelor teren, înscrise în CF nr. 91188 Alba Iulia și CF nr. 91189 Alba 

Iulia -  monument istoric - situate administrativ în intravilanul municipiului Alba Iulia;  

- adresa nr. 1161/3 septembrie 2021 a Direcţiei Judeţene pentru Cultură Alba, însoțită de 

comunicarea neexercitării dreptului de preemțiune a Direcţiei Judeţene pentru Cultură Alba, 

înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 19193/3 septembrie 2021. 

Analizând raportul nr. 19253 din 6 septembrie 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 imobilelor – teren - în suprafaţă de 266 mp. și 300 mp., înscrise în CF nr. 91188 Alba 

Iulia, respectiv CF nr. 91189 Alba Iulia, situate administrativ în intravilanul municipiului Alba 

Iulia, str. Victor Hugo, nr. 29 și nr. 29A, județul Alba, proprietar Lazăr Iulia. Imobilele - teren 

sunt înscrise în Lista Monumentelor Istorice, la poziția cu nr. 5, în situl arheologic de grupa B, 

Situl arheologic Necropolă de înhumaţie şi de incineraţie, cod LMI 2015 AB-I-s-B-00003, 

conform documentaţiei 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.    

                                                     Avizat pentru legalitate 

          PREŞEDINTE,                               SECRETAR GENERAL 

                              Ion DUMITREL                                   Vasile BUMBU 

 

Înregistrat cu nr. 184 

Alba Iulia, 7 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:  

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. 19403/7 septembrie 2021 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra  

imobilelor teren, înscrise în CF nr. 91188 Alba Iulia și CF nr. 91189 Alba Iulia -  

monument istoric - situate administrativ în intravilanul municipiului Alba Iulia 

 

  I. Expunere de motive  

  Proiectul de act administrativ inițiat vizează neexercitarea dreptului de preemţiune asupra 

imobilelor – teren - în suprafaţă de 266 mp. și 300 mp., înscris în CF nr. 91188 Alba Iulia, 

respectiv CF nr. 91189 Alba Iulia, situat administrativ în intravilanul municipiului Alba Iulia, str. 

Victor Hugo, nr. 29 și nr. 29A, județul Alba, proprietar Lazăr Iulia. Imobilele - teren sunt 

înscrise în Lista Monumentelor Istorice, la poziția cu nr. 5, în situl arheologic de grupa B, Situl 

arheologic „Necropolă de înhumaţie şi de incineraţie”, cod LMI 2015 AB-I-s-B-00003. 

  II. Descrierea situaţiei actuale 

  Prin adresa nr. 1161/3 septembrie 2021, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean 

Alba cu nr. 19193/3 septembrie 2021,  Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba ne comunică 

solicitarea făcută de proprietarul Lazăr Iulia, privind exercitarea/neexercitarea dreptului de 

preemţiune asupra imobilelor – teren arabil intravilan, situate administrativ în intravilanul 

municipiului Alba Iulia, str. Victor Hugo, nr. 29 și nr. 29A, județul Alba. 

  Imobilele identificate mai sus sunt înscrise în Lista Monumentelor Istorice 2015 - județul 

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, la poziția cu nr. crt. 5, cod identificare AB-I-s-B-00003, "Necropolă de 

înhumaţie şi de incineraţie”, municipiul Alba Iulia, "Podei”, la S de cetate, deasupra cimitirului 

ortodox, sec. II - III p. Chr., Epoca romană. 

  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. 1161/3 septembrie 2021, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba, 

comunică neexercitarea dreptul de preemțiune asupra imobilelor identificat mai sus și transferă 

dreptul de preemţiune pentru achiziţionarea imobilelor în cauză, către autorităţile administraţiei 

publice locale, respectiv Consiliului Judeţean Alba. 

  Comisia de stabilire a oportunităţii achiziţionării imobilelor monument istoric, constituită 

prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 383 din 14 septembrie 2019, întrunită 

în ședință în data de 6 septembrie 2021, luând în discuție imobilele la care s-a făcut trimitere 

anterior, a recomandat neexercitarea dreptului de preemțiune, prin Raportul nr. 19253/6 

septembrie 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 imobilelor 

identificate 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. 1161/3 septembrie 2021. 

De asemenea Comisia de stabilire a oportunității achiziționării imobilelor monument 

istoric a comunicat faptul că nu se recomandă achiziționarea imobilelor menționate septembrie 

sus, fapt comunicat prin raportul nr. 19253/6 septembrie 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.  184 din 7 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 și completările ulterioare şi ale Legii 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

PREŞEDINTE,     

ION DUMITREL                                 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA             APROB, 

JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 

SECRETAR GENERAL 

Nr. 19405/7 septembrie 2021 

 

 

 

Către 

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI   

Domnului director executiv Ioan BODEA 

 

 

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

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

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

specialitate,  

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra  

imobilelor teren, înscrise în CF nr. 91188 Alba Iulia și CF nr. 91189 Alba Iulia -  

monument istoric - situate administrativ în intravilanul municipiului Alba Iulia 

 

 

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

până în data de 9 septembrie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei 

„extraordinară” estimată a avea loc în data de 15 septembrie 2021. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 184/7 septembrie 2021 şi are ataşate 

următoarele documente: 

 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind neexercitarea dreptului de 

preemţiune asupra imobilelor teren, înscrise în CF nr. 91188 Alba Iulia și CF nr. 91189 Alba 

Iulia -  monument istoric - situate administrativ în intravilanul municipiului Alba Iulia;  

- adresa nr. 1161/3 septembrie 2021 a Direcţiei Judeţene pentru Cultură Alba, însoțită de 

comunicarea neexercitării dreptului de preemțiune a Direcţiei Judeţene pentru Cultură Alba, 

înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 19193/3 septembrie 2021.; 

- raportul nr. 19253/6 septembrie 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. 19407/7 septembrie 2021 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra  

imobilelor teren, înscrise în CF nr. 91188 Alba Iulia și CF nr. 91189 Alba Iulia -  

monument istoric - situate administrativ în intravilanul municipiului Alba Iulia 
 

 Proiectul de act administrativ vizează neexercitarea dreptului de preemţiune asupra 

imobilelor – teren - în suprafaţă de 266 mp. și 300 mp., înscrise în CF nr. 91188 Alba Iulia, 

respectiv CF nr. 91189 Alba Iulia, situate administrativ în intravilanul municipiului Alba Iulia, 

str. Victor Hugo, nr. 29 și nr. 29A, județul Alba, proprietar Lazăr Iulia. Imobilele - teren sunt 

înscrise în Lista Monumentelor Istorice, la poziția cu nr. 5, în situl arheologic de grupa B, Situl 

arheologic „Necropolă de înhumaţie şi de incineraţie”, cod LMI 2015 AB-I-s-B-00003. 

 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. 

 

Imobilele teren identificate mai sus în suprafaţă de 266 mp. și 300 mp., sunt înscrise 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, la poziţia cu nr. crt. 5, având cod de 

identificare AB-I-s-B-00003, "Necropolă de înhumaţie şi de incineraţie”, municipiul Alba Iulia, 

"Podei”, la S de cetate, deasupra cimitirului ortodox, sec. II - III p. Chr., Epoca romană.   

Prin adresa nr. 1161/3 septembrie 2021, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba, 

comunică neexercitarea dreptul de preemțiune asupra imobilelor identificate mai sus și transferă 



dreptul de preemţiune pentru achiziţionarea imobilelor 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, în maxim 15 zile, asupra imobilelor mai 

sus menţionate. 

În urma întrunirii Comisiei de stabilire a oportunităţii achiziţionării imobilelor monument 

istoric, s-a recomandat, prin Raportul nr. 19253 /6 septembrie 2021, anexat prezentului proiect 

de hotărâre, că nu este oportună achiziţia imobilelor în cauză - monument istoric, situate 

administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Victor Hugo, nr. 29 și nr. 29A, județul Alba, înscrise 

în CF nr. 91188 Alba Iulia și CF nr. 91189 Alba Iulia.  

Considerăm că nu se justifică necesitatea şi oportunitatea achiziţiei imobilelor mai sus 

menționate, 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, Radu Octavian Neag 

 



 ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

privind actualizarea datelor imobilului - modificarea suprafeţei imobilului  

(diminuare) în CF 109612 Alba Iulia, intravilan aferent drumului judeţean  

DJ 107A - proprietate publică a Judeţului Alba 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „extraordinară” în luna septembrie 2021; 

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

datelor imobilului - modificarea suprafeţei imobilului (diminuare) în CF 109612 Alba Iulia, 

intravilan aferent drumului judeţean DJ 107A - proprietate publică a Judeţului Alba; 

Luând în considerare: 

 - solicitarea domnului Vlad Avram, înregistrată cu nr. 18202 din 18 august 2021 la 

registratura Consiliului Judeţean Alba; 

 - sentinţa civilă nr. 1876/2005 pronunţată de Judecătoria Alba Iulia în dosarul nr. 

7660/2004 în şedinţa publică din data de 30 martie 2005; 

 - declaraţia notarială nr. 2075 din 18 august 2021 autentificată de Biroul Individual 

Notarial DOŢIU DAN; 

 - documentaţia tehnică cadastrală privind actualizarea datelor imobilului prin 

modificarea suprafeţei (diminuare) în CF 109612 - Alba Iulia aferent drumului judeţean DJ 

107A - proprietate publică a Judeţului Alba, documentaţie realizată de S.C. Topogecad S.R.L. 

Beiuş şi înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 18174 din 17 august 2021; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 173 alin. 1 lit. c şi lit. f,  art. 286 alin. 3 coroborat cu pct. 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. 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 și completările ulterioare, 

adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

 Art. 1. Se însuşeşte Documentaţia tehnică cadastrală de actualizare date imobil - 

modificarea suprafeţei imobilului (diminuare) în CF 109612 Alba Iulia, conform anexei - parte 

integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Se aprobă modificarea suprafeţei asupra imobilului înscris în CF 109612 Alba 

Iulia menţionat la art. 1, de la suprafaţa totală de 269 mp., la suprafaţa de 67 mp. 

Art. 3. Se solicită Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba/Biroul de Cadastru 

şi Publicitate Imobiliară Alba Iulia, înscrierea în Cartea Funciară a modificărilor 

însuşite/aprobate prin prezenta hotărâre. 



Art. 4. 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. 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, Președintelui Consiliului Județean Alba, 

Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcţiei gestionarea patrimoniului, Direcţiei 

amenajarea teritoriului şi urbanism şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba.        

 

 

                                      Avizat pentru legalitate 

     PREŞEDINTE,                            SECRETAR GENERAL, 

                         Ion DUMITREL                                Vasile BUMBU 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 185 

Alba Iulia,  7  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:  

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.  19410/7 septembrie 2021 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind actualizarea datelor imobilului  

- modificarea suprafeţei imobilului (diminuare) în CF 109612 Alba Iulia, 

 intravilan aferent drumului judeţean DJ 107A - 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 actualizare date imobil - modificarea 

suprafeţei imobilului (diminuare) în CF 109612 - Alba Iulia intravilan - ca bun aparţinând 

domeniului public al judeţului. 

 

II. Descrierea situaţiei actuale 
Terenul intravilan, aferent drumului judeţean DJ 107A, este 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. 46. 

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. 

În urma executării unei documentaţii de actualizare date imobil se impune o modificare 

de suprafaţă (diminuare) pentru CF 109612 Alba Iulia proprietar Judeţul Alba - Domeniul 

Public, aferent drumului judeţean 107A, deoarece există o suprapunere de 269 mp., cu imobilul 

înscris în CF 80870 Alba Iulia asupra căruia proprietar este d-l Vlad Avram. Imobilul a fost 

înscris în Cartea Funciară prin Sentinţa Civilă nr. 1876 din 2005 în urma expertizei 

extrajudiciare efectuată de către ing. topograf Scurtu Maria. 

Pentru a se putea asigura o cale de acces pietonal, proprietarul de CF nr. 80870 Alba Iulia 

este dispus să cedeze o suprafaţă de 67 mp. (1 m lăţime pe toată lungimea drumului judeţean DJ 

107A) din totalul de 269 mp., cu care se suprapune cu CF 109612 Alba Iulia. Documentaţia 

tehnică cadastrală a fost întocmită de către S.C. Topogecad SRL Beiuş, documentație depusă și 

înregistrată la Consiliul Județean Alba cu nr. 18174/17 august 2021. 

Pentru ca documentaţia tehnică cadastrală să poată fi depusă la Oficiul de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară Alba, se impune însuşirea acestora 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. 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 

S.C. Topogecad SRL Beiuş., a întocmit documentaţia tehnică cadastrală de actualizare 

date asupra imobilului Teren intravilan Alba Iulia, privind modificarea suprafeţei imobilului 

(diminuare) în CF 109612, documentație depusă și înregistrată la registratura Consiliului 

Județean Alba cu nr. 18174/17 august 2021. 

În urma verificării documentaţiei depuse și a punctelor de coordonate, s-a constatat faptul 

că documentaţia tehnică topografică de actualizare date imobil, respectă limitele proprietăţilor, 

acestea nefiind afectate, drept urmare se recomandă actualizarea datelor prin modificarea 

suprafeţei imobilului identificat, care face obiectul proiectului de hotărâre. 

 

XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre 

Nu este cazul 

 

XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi 

funcţionale preconizate 

Nu este cazul 

 

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de 

preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în 

condiţiile legii, a fost iniţiat  proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 185 din 7 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 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.  19412/7 septembrie 2021 

 

 

 

Către 

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI   

Domnului director executiv Ioan BODEA 

 

 

  

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

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

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

specialitate,  

 

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind actualizarea datelor imobilului - modificarea suprafeţei imobilului 

 (diminuare) în CF 109612 Alba Iulia, intravilan aferent drumului judeţean  

DJ 107A - proprietate publică a Judeţului Alba 

 

 

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

până în data de 9 septembrie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei 

„extraordinară” estimată a avea loc în data de 15 septembrie 2021. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 185/7 septembrie 2021 şi are ataşate 

următoarele documente: 

 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind actualizarea datelor imobilului 

- modificarea suprafeţei imobilului (diminuare) în CF 109612 Alba Iulia, intravilan aferent 

drumului judeţean DJ 107A - proprietate publică a Judeţului Alba; 

 - solicitarea domnului Vlad Avram, înregistrată cu nr. 18202 din 18 august 2021 la 

registratura Consiliului Judeţean Alba; 

 - sentinţa civilă nr. 1876/2005 pronunţată de Judecătoria Alba Iulia în dosarul nr. 

7660/2004 în şedinţa publică din data de 30 martie 2005; 

 - declaraţia notarială nr. 2075 din 18 august 2021 autentificată de Biroul Individual 

Notarial DOŢIU DAN; 

 - documentaţia tehnică cadastrală privind actualizarea datelor imobilului prin 

modificarea suprafeţei (diminuare) în CF 109612 - Alba Iulia aferent drumului judeţean DJ 

107A - proprietate publică a Judeţului Alba, documentaţie realizată de S.C. Topogecad S.R.L. 

Beiuş şi înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 18174 din 17 august 2021. 

Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

SECRETAR GENERAL 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

Nr. 19469/8 septembrie 2021 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

a proiectului de hotărâre privind actualizarea datelor imobilului - modificarea suprafeţei 

imobilului (diminuare) în CF 109612 - Alba Iulia, intravilan aferent drumului judeţean DJ 

107A - proprietate publică a Judeţului Alba 

 

 

Art. 7 din O.G. nr. 43/1997, aprobată prin Legea nr. 82/1998 privind regimul juridic al 

drumurilor, stipulează că drumurile de interes judeţean fac parte din proprietatea publică a 

judeţului, iar art. 22 din acelaşi act normativ precizează că administrarea drumurilor judeţene se 

asigură de către consiliile judeţene. 

Prin adoptarea H.G. nr. 540/2000 a fost aprobat încadrarea în categorii funcţionale a 

drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, anexa nr. 2 a 

acestui act normativ stabilind reţeaua de drumuri din Judeţul Alba, încadrate în categoria 

funcţională de drum judeţean. 

 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. Drumul judeţean  DJ 107A a fost cuprins în 

Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, la poziţia cu nr. crt. 46. 

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. 

 S-a avut în vedere solicitarea d-lui Vlad Avram domiciliat în Loc. Pâclişa (Mun. Alba 

Iulia) str. Carpenului nr. 18B, către Consiliul Judeţean Alba şi înregistrată sub nr. 18202 din 

18.08.2021, a sentinţei civile nr. 1876/2005 a Judecătoriei Alba Iulia, a declaraţiei notariale nr. 

2075 din 18 august 2021, şi a documentaţiei tehnică cadastrală privind actualizarea datelor 

imobilului prin modificarea suprafeţei (diminuare) în CF 109612 - Alba Iulia aferent drumului 

judeţean DJ 107A - proprietate publică a Judeţului Alba, documentaţie realizată de S.C. 

Topogecad S.R.L. Beiuş şi înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 18174 din 

17 august 2021. 

Urmare a celor prezentate se impune o modificare de suprafaţă (diminuare) pentru CF 

109612 Alba Iulia proprietar Judeţul Alba - Domeniul Public, aferent drumului judeţean 107A, 

deoarece există o suprapunere de 269 mp., cu imobilul înscris în CF 80870 Alba Iulia asupra 

căruia proprietar este d-l Vlad Avram. Imobilul aferent CF 80870 a fost înscris în Cartea 

Funciară prin Sentinţa Civilă nr. 1876 din 2005 în urma expertizei extrajudiciare efectuată de 

către ing. topograf Scurtu Maria. 

Pentru a se putea asigura o cale de acces pietonal, proprietarul de CF nr. 80870 Alba Iulia 

este dispus să cedeze o suprafaţă de 67 mp. (1 m lăţime pe toată lungimea drumului judeţean DJ 

107A) din totalul de 269 mp., cu care se suprapune cu CF 109612 Alba Iulia. Documentaţia 

tehnică cadastrală a fost întocmită de către S.C. Topogecad SRL Beiuş, documentație depusă și 

înregistrată la Consiliul Județean Alba cu nr. 18174/17 august 2021. 

 

 Se propune însuşirea de către Consiliul Judeţean Alba, a documentaţiei tehnice cadastrală 

întocmită de către S.C. Topogecad SRL Beiuş, urmând a se solicita Oficiului de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară Alba/Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba Iulia,  



actualizarea datelor imobilului, respectiv modificarea suprafeţei (diminuare) în CF 109612 - 

Alba Iulia intravilan - proprietate publică a Judeţului Alba.  

Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) lit. c), art. 182 alin.(1), 

alin. (4), art. 196 alin.(1) lit. a), art. 286 alin.(3), art. 289 alin.(4) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, în urma însușirii documentaţiei tehnice cadastrală 

întocmită de S.C. Topogecad SRL Beiuş, 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 actualizării datelor imobilului. 

 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Ioan BODEA 

 

 

 

 

 

 

 

Şef serviciu, 

Paul Silviu TODORAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Întocmit, Radu Octavian NEAG 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaţiei cadastrale de parcelare a imobilului  

„curţi construcţii”, înscris în CF nr. 92663 Sebeș sub nr. cad. 92663, 

 situat administrativ în municipiul Sebeș, Parcul Arini,  

judeţul Alba - proprietate publică a Judeţului Alba 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „extraordinară” în luna septembrie 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. 92663 Sebeș sub nr. cad. 

92663, situat administrativ în municipiul Sebeș, Parcul Arini, judeţul Alba - proprietate publică a 

Judeţului Alba; 

 - adresa nr. 66972/06.09.2021 a Municipiului Sebeș înregistrată la registratura 

Consiliului Județean Alba sub nr. 19280/06.09.2021. 

 - documentaţia tehnică cadastrală de dezmembrare a imobilului, având numărul 

cadastral 92663 în suprafaţă de 16377 mp., având ca proprietar Judeţul Alba - domeniul public 

cu drept de administrare Consiliul Judeţean Alba, în imobilele: 

 1.) 94531 situat în municipiul Sebeș, judeţul Alba,  UAT - Sebeș, având suprafaţa 

măsurată de 5153 mp.; 

 2.) 94532 situat în municipiul Sebeș, judeţul Alba, UAT - Sebeș, având suprafaţa 

măsurată de 11224 mp.; 

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

Avram-Florin (aprobată prin referatul de admitere nr. 32839 /6 septembrie 2021 al Oficiului de 

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

înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 19387 din 7 septembrie 2021. 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 173 alin. 1 lit. c şi lit. f,  art. 286 alin. 3 coroborat cu pct. 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. 92663 Sebeș sub nr. cad. 

92663 „curţi construcţii” în suprafaţă totală de 16377 mp., având proprietar Judeţul Alba - 

domeniul public cu drept de administrare Consiliul Judeţean Alba, în două loturi după cum 

urmează: 

- Lotul nr. 1 compus din „curţi construcţii” în suprafaţă de 5153 mp., având ca proprietar 

Judeţul Alba - domeniul public cu drept de administrare Consiliul Judeţean Alba, în cotă de 1/1 

părţi, imobil rezultat care va fi înscris în CF nou nr. 94531 Sebeș sub nr. cad. nou 94531, atribuit 

de către Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba; 

- Lotul nr. 2 compus din „curţi construcţii” în suprafaţă de 11224 mp., având ca 

proprietar Judeţul Alba - domeniul public cu drept de administrare Consiliul Judeţean Alba, în 

cotă de 1/1 părţi, imobil rezultat care va fi înscris în CF nou nr. 94532 Sebeș sub nr. cad. nou 

94532, 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. 233 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 Sebeș, 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 Sebeș, înscrierea în Cartea Funciară a modificărilor prevăzute 

în  prezenta hotărâre. 

Art. 6. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 7. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se 

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

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

Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcţiei gestionarea patrimoniului, Direcţiei 

amenajarea teritoriului şi urbanism şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba.        

   

                                                  Avizat pentru legalitate 

          PREŞEDINTE,                               SECRETAR GENERAL 

                              Ion DUMITREL                                   Vasile BUMBU 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 186 

Alba Iulia, 8 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 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. 19488/8 septembrie 2021 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale de  

parcelare a imobilului „curţi construcţii”, înscris în CF nr. 92663 Sebeș  

sub nr. cad. 92663, situat administrativ în municipiul Sebeș, Parcul Arini,  

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, înscris în CF 

nr. 92663 Sebeș, cu  numărul cadastral 92663, în suprafaţă de 16377 mp., proprietar Judeţul Alba 

- domeniul public cu drept de administrare Consiliul Judeţean Alba, în imobilele: 

1.) 94531 situat în municipiul Sebeș, judeţul Alba,  UAT - Sebeș, având suprafaţa 

măsurată de 5153 mp.; 

 2.) 94532 situat în municipiul Sebeș, judeţul Alba,  UAT - Sebeș, având suprafaţa 

măsurată de 11224 mp.;  

 

II. Descrierea situaţiei actuale 

Municipiului Sebeș a solicitat, prin adresa nr. 66972/06.09.2021 înregistrată la 

registratura Consiliului Județean Alba sub nr. 19280/06.09.2021, transmiterea din domeniul 

public al Județului Alba în domeniul public al Municipiului Sebeș o suprafață de 5153 mp., din 

terenul înscris în CF nr. 92663 Sebeș. Pe terenul  descris mai sus Municipiul Sebeș urmând să 

construiască o creșă prin „Programul național de construcții de interes public sau social – 

subprogramul „Unități și instituții de învățământ de stat”. 

Imobilul având categoria de folosinţă curţi construcţii este înscris în cartea funciară CF 

nr. 92663 Sebeș, urmând a fi efectuată dezmembrarea în două parcele cu alocarea a două numere 

cadastrale respectiv CF nr. 94531 Sebeș și CF nr. 94532 Sebeș. Imobilul este situat administrativ 

în oraşul Sebeș, Parcul Arini, fiind cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului 

public al Judeţului Alba, la poziţia cu nr. crt. 233. 

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 parcelării terenului mai sus menționat, 

documentație depusă și înregistrată la Consiliul Județean Alba cu nr. 19387 /7 septembrie 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 pct. 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 Sebeș, documentație depusă și înregistrată la 

registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 19387 /7 septembrie 2021. 

În urma verificării, s-a constatat faptul că documentaţia tehnică topografică de 

dezmembrare, este corect întocmită, drept urmare se recomandă efectuarea acestei operaţiuni cu 

înscrierea celor trei parcele în cartea funciară prin CF nr. 94531 și CF nr. 94532 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. 186 din 8 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 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. 19489/8 septembrie 2021 

 

 

Către 

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI   

Domnului director executive Ioan BODEA 

 

  

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

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

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

specialitate,  

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaţiei cadastrale de parcelare a imobilului  

„curţi construcţii”, înscris în CF nr. 92663 Sebeș sub nr. cad. 92663, 

 situat administrativ în municipiul Sebeș, Parcul Arini,  

judeţul Alba - proprietate publică a Judeţului Alba 

 

 

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

până în data de 9 septembrie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei 

„extraordinară” estimată a avea loc în data de 15 septembrie 2021.. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 186 din 8 septembrie 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. 92663 Sebeș sub nr. cad. 

92663, situat administrativ în municipiul Sebeș, Parcul Arini, judeţul Alba - proprietate publică a 

Judeţului Alba; 

 - adresa nr. 66972/06.09.2021 a Municipiului Sebeș înregistrată la registratura 

Consiliului Județean Alba sub nr. 19280/06.09.2021. 

 - documentaţia tehnică cadastrală de dezmembrare a imobilului, având numărul 

cadastral 92663 în suprafaţă de 16377 mp., având ca proprietar Judeţul Alba - domeniul public 

cu drept de administrare Consiliul Judeţean Alba, în imobilele: 

 1.) 94531 situat în municipiul Sebeș, judeţul Alba,  UAT - Sebeș, având suprafaţa 

măsurată de 5153 mp.; 

 2.) 94532 situat în municipiul Sebeș, , judeţul Alba,  UAT - Sebeș, având suprafaţa 

măsurată de 11224 mp.; 

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

Avram-Florin (aprobată prin referatul de admitere nr. 32839 /6 septembrie 2021 al Oficiului de 

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

înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 19387 din 7 septembrie 2021. 

Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

 SECRETAR GENERAL 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

Nr. ..... /.. septembrie 2021 

RAPORT DE SPECIALITATE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale de parcelare a 

imobilului „curţi construcţii”, înscris în CF nr. 92663 Sebeș sub nr. cad. 92663, situat 

administrativ în municipiul Sebeș, Parcul Arini, judeţul Alba - proprietate publică a 

Judeţului Alba 

 

Proiectul de act administrativ inițiat vizează însuşirea de către UAT - Județul Alba prin 

Consiliul Judeţean Alba a documentaţiei cadastrale de dezmembrare a imobilului, înscris în CF 

nr. 92663 Sebeș, cu  numărul cadastral 92663 în suprafaţă de 16377 mp., proprietar Judeţul Alba 

- domeniul public cu drept de administrare Consiliul Judeţean Alba. 

Imobilul situat în municipiul Sebeș, având categoria de folosinţă curţi construcţii este 

identificat prin CF nr. 92663 Sebeș, este cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului 

public al Judeţului Alba, la poziţia cu nr. crt. 233.  

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. 

În urma actualizării, prin dezmembrare, a parcelei identificate prin CF nr. 92663 Sebeș, 

în suprafaţă de 16377 mp, având categoria de folosinţă curţi construcţii, proprietar Judeţul Alba - 

domeniul public, cu drept de administrare Consiliul Judeţean Alba, vor rezulta două loturi după 

cum urmează: 

1.) 94531 situat în municipiul Sebeș, judeţul Alba,  UAT - Sebeș, având suprafaţa 

măsurată de 5153 mp.; 

2.) 94532 situat în municipiul Sebeș, judeţul Alba,  UAT - Sebeș, având suprafaţa 

măsurată de 11224 mp.; 

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

Avram-Florin (aprobată prin referatul de admitere nr. 32839 /6 septembrie 2021 al Oficiului de 

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

înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 19387 din 7 septembrie 2021. 

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

folosinţă curţi construcţii este Judeţul Alba - domeniul public, cu drept de administrare Consiliul 

Judeţean Alba. Dezmembrarea imobilului curți construcţii în două parcele este necesară în 

scopul transmiterii din domeniul public al Județului Alba în domeniul public al Municipiului 

Sebeș a suprafeței de 5153 mp., din terenul înscris în CF nr. 92663 Sebeș. Pe terenul  descris mai 

sus Municipiul Sebeș urmând să construiască o creșă prin „Programul național de construcții de 

interes public sau social – subprogramul „Unități și instituții de învățământ de stat”. 

 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 Sebeș, în vederea dezmembrării imobilului curţi construcţii mai sus 

menţionat în două parcele.  

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Ioan BODEA 

Şef serviciu, 

Paul Silviu TODORAN 

Întocmit, Radu Octavian NEAG 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE  

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Acordului de asociere care va fi încheiat între UAT - Municipiul Blaj  

prin Consiliul local al municipiului Blaj şi UAT - Județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba 

pentru realizarea în comun a obiectivului de investiții „Amenajare exterioară și peisagistică 

pentru Sala Polivalentă de sport cu capacitate de  1800-2000 locuri ”,  

parte integrantă  a obiectivului „Centru Județean de Excelență sportivă” 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „extraordinară” în luna septembrie 2021; 

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

Acordului de asociere care va fi încheiat între UAT - Municipiul Blaj prin Consiliul local al 

municipiului Blaj şi UAT - Județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba pentru realizarea în comun 

a obiectivului de investiții „Amenajare exterioară și peisagistică pentru Sala Polivalentă de 

sport cu capacitate de  1800-2000 locuri”, parte integrantă  a obiectivului „Centru Județean de 

Excelență sportivă”; 

Având în vedere prevederile: 

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

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

- Legii nr. 273/2006 a finanţelor publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

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

În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 

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

adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE  

 

 

Art. 1. Se aprobă Acordul de asociere care va fi încheiat între UAT - Municipiul Blaj 

prin Consiliul local al municipiului Blaj şi UAT - Județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba 

pentru realizarea în comun a obiectivului de investiții „Amenajare exterioară și peisagistică 

pentru Sala Polivalentă de sport cu capacitate de  1800-2000 locuri”, parte integrantă  a 

obiectivului „Centru Județean de Excelență sportivă”, conform anexei -  parte integrantă a  

prezentei hotărâri. 

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

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

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

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

publică în Monitorul Oficial 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 Blaj, Serviciului investiții, dezvoltare, promovare patrimonială 

și managementul unităților de cultură, Direcției juridică și administraţie publică, Direcției 

gestionarea patrimoniului și Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba.  

                                                  Avizat pentru legalitate 

          PREŞEDINTE,                               SECRETAR GENERAL 

                              Ion DUMITREL                                   Vasile BUMBU 

    

 

Înregistrat cu nr. 187 

Alba Iulia, 9 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:  

Serviciului investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de 

cultură din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba  

Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba  

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

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

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

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 

 

   

 



Anexa la Proiectul de hotărâre a  

Consiliului Județean Alba. nr. 187 din 9 septembrie 2021 

            România                                                                                                             România  

    Judeţul Alba                                                                                                 Municipiul  Blaj 

Consiliul Judeţean                                                                                            Consiliul Local  

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

 

ACORD DE ASOCIERE  

între UAT - Municipiul Blaj prin Consiliul local al municipiului Blaj  

şi UAT - Județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba pentru realizarea în comun  

a obiectivului de investiții „Amenajare exterioară și peisagistică pentru  

Sala Polivalentă de sport cu capacitate de  1800-2000 locuri ”,  

parte integrantă  a obiectivului „Centru Județean de Excelență sportivă” 

 

 

 ART. I. Părţile  

  I.1. MUNICIPIUL BLAJ, prin CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

BLAJ, cu sediul în municipiul Blaj, str. Piaţa 1848, nr. 16, judeţul Alba, tel. 0258/710110, fax 

0258/710014, cod fiscal 4563007, reprezentată de domnul Gheorghe Valentin ROTAR – 

primar, în calitate de asociat administrator, şi  

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

municipiul Alba Iulia, str. Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 1, județul Alba, reprezentat prin domnul 

Ion DUMITREL - preşedinte, în calitate de asociat participant 

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

 

 ART. II. Obiectul acordului 

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

comun a obiectivului de investiții „Amenajare exterioară și peisagistică pentru Sala Polivalentă 

de sport cu capacitate de 1800-2000 locuri”, parte integrantă  a obiectivului „Centru Județean de 

Excelență sportivă”. 

  II.2. Investiția „Amenajare exterioară și peisagistică pentru Sala Polivalentă 

de sport cu capacitate de  1800-2000 locuri”, va fi realizată pe imobil – teren, situat 

administrativ în municipiul Blaj, localitatea componentă Veza, f.n., județul Alba, în suprafaţă 

totală de 17.118 mp, cotă de proprietate  de 1/2 a Județului Alba. 

   

 ART. III. Valoarea acordului  

  Valoarea estimată pentru realizarea obiectivului de investiții „Amenajare 

exterioară și peisagistică pentru Sala Polivalentă de sport cu capacitate de  1800-2000 locuri” 

este de 8.445.615,61 lei cu TVA inclus. 

 ART. IV. Durata acordului 

  Prezentul acord de asociere se încheie pe o perioadă de 10 ani, intrând în vigoare 

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

act adițional, la solicitarea motivată a oricărui asociat. 

 

ART.V.  Drepturile şi obligaţiile părţilor  

V.1. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ASOCIATULUI ADMINISTRATOR 

MUNICIPIUL BLAJ privind realizarea obiectivului de investiții „Amenajare exterioară și 

peisagistică pentru Sala Polivalentă de sport cu capacitate de  1800-2000 locuri”: 

1.) Suportă din bugetul propriu al Municipiului Blaj contravaloarea a 1/2 din cheltuielile 

totale aferente realizării investiţiei; 

2.) Aprobă indicatorii tehnico - economici aferenţi obiectivului; 

3.) La finalizarea lucrărilor, Judeţul Alba şi Municipiul Blaj vor dobândi dreptul de 

proprietate în cotă de 1/2  în devălmăşie, asupra obiectivului „Amenajare exterioară și 

peisagistică pentru Sala Polivalentă de sport cu capacitate de  1800-2000 locuri”; 

4.) Asigură managementul obiectivului inclusiv în etapa achiziţiei lucrărilor/serviciilor; 

5.) Organizează licitaţiile şi contractează lucrările/serviciile; 

6.) Urmărește şi răspunde pentru încadrarea lucrărilor în graficele de timp stabilite; 

7.) Urmăreşte modul de execuţie a lucrărilor, cantitativ şi calitativ;  



8.) Urmăreşte respectarea clauzelor contractuale privind aspectele de natură tehnică, 

economică şi juridică (subcontractanţi, termene de decontare, sume aferente lucrărilor executate 

etc.); 

9.) Se obligă ca propunerile de modificări în cadrul investiţiei (NCS, NR) să fie convenite 

de ambele părţi înainte de angajarea lor; 

10.) Efectuează recepţia lucrărilor/serviciilor împreună cu reprezentanţii Consiliului 

Judeţean Alba; 

11.) Transmite Consiliului Judeţean Alba informaţii despre progresul lucrărilor, 

întocmirea şi furnizarea rapoartelor tehnice intermediare şi finale, precum şi orice alte date 

solicitate cu privire la realizarea obiectivului; 

12.) Întocmeşte şi transmite Consiliului Judeţean Alba, certificatele de plată intermediare 

şi finale, însoţite de documentele justificative aferente (copie factură fiscală, copie situaţii de 

lucrări, copie raport diriginte de şantier, etc.) cu încadrarea în termenele prevăzute în contracte; 

13.) Se obligă să asigure, după finalizarea investiției, cheltuielile de administrare și 

întreţinere a amenajărilor exterioare și peisagistice realizate; 

14.) La cererea Consiliului Judeţean Alba va pune la dispoziţie documentaţiile solicitate. 

  

V.2. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ASOCIATULUI PARTICIPANT 

JUDEŢUL ALBA 

privind realizarea obiectivului de investiții „Amenajare exterioară și peisagistică pentru 
Sala Polivalentă de sport cu capacitate de  1800-2000 locuri”: 

 1.) Suportă din bugetul Judeţului Alba contravaloarea a cotei de 1/2 din cheltuielile totale 

aferente realizării obiectivului; 

2.) Asigură suport în realizarea managementului obiectivului în toate etapele de execuţie, 

sens în care enumerăm cu titlu exemplificativ dar nu limitativ: urmărirea modului de execuţie a 

lucrărilor, prin verificarea situaţiilor de lucrări lunare din punct de vedere cantitativ, calitativ şi 

valoric, respectiv concordanţa cu oferta adjudecată;  

3.) Participă în comisiile de elaborare a documentaţiilor de atribuire a achiziţiilor publice, 

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

comisiile de recepţie la terminarea şi la finalizarea lucrărilor; 

4.) Aprobă indicatorii tehnico - economici aferenţi obiectivului; 

5.) Asigură suport la întocmirea rapoartelor tehnice intermediare şi finale; 

6.) La finalizarea lucrărilor, Judeţul Alba şi Municipiul Blaj vor dobândi dreptul de 

proprietate în cotă de 1/2 în devălmăşie, asupra investiţiei "Amenajare exterioară și peisagistică 

pentru Sala Polivalentă de sport cu capacitate de  1800-2000 locuri”. 

  

ART. VI.  Coordonarea acordului de asociere 
 Fiecare asociat își desemnează responsabilii pentru realizarea componentelor obiectivului 

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

autorități administrative, desemnați prin dispoziții, de către Primarul Municipiului Blaj și 

Președintele Consiliului Județean Alba. 

 

ART. VII. Răspunderea asociaţilor 

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

şi obligaţii prin actele încheiate cu aceştia. 

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

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

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

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

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

interese, după caz, conform normelor legale in vigoare.  

 

ART. VIII.  Încetarea acordului de asociere 

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

prelungirea acestuia, prin acordul părţilor; 

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

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

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



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

sau a obligaţiilor asumate de părţi; 

 VIII.4. În alte cazuri prevăzute de lege.    

 

ART. IX.  Amendamente 

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

autorităţilor deliberative, modificarea clauzelor prezentului acord prin act adiţional. 

 

ART. X Forţa majoră 

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

totale a obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment 

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

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

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

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

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

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

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

statului care o invocă. 

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

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

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

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

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

până la această dată. 

 

ART. XI. Soluţionarea litigiilor  

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

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

legătură cu îndeplinirea prezentului acord de parteneriat.  

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

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

de către instanţele judecătoreşti de drept comun  competente.  

 

ART. XII. Dispoziţii finale 

 Prezentul acord constituie voinţa comună a părţilor şi s-a semnat astăzi …….......... în 2 

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

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr. 19605/9 septembrie 2021 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere  

care va fi încheiat între UAT - Municipiul Blaj prin Consiliul local al municipiului Blaj  

şi UAT - Județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba pentru realizarea în comun  

a obiectivului de investiții „Amenajare exterioară și peisagistică pentru  

Sala Polivalentă de sport cu capacitate de  1800-2000 locuri ”,  

parte integrantă  a obiectivului „Centru Județean de Excelență sportivă” 

 

 

I. Expunere de motive 

          Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea Acordului de asociere încheiat 

între județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi municipiul Blaj prin Consiliul Local al 

municipiului Blaj pentru realizarea în comun a obiectivului de investiții „Amenajare exterioară 

și peisagistică pentru Sala Polivalentă de sport cu capacitate de 1800-2000 locuri”, parte 

integrantă  a obiectivului „Centru Județean de Excelență sportivă”. 

 

 

II. Descrierea situaţiei actuale 

 În prezent, Primăria Blaj în asociere cu Consiliul Județean Alba, realizează în comun 

obiectivul de investiții de interes județean și local „Sala polivalentă de sport cu capacitate de 

1800 - 2000  locuri”, în municipiul Blaj, fiecare asociat deținând o cotă de 1/2 din terenul 

destinat realizării investiției de 17.118 mp . 

 Prin această investiţie „Amenajare exterioară și peisagistică pentru Sala polivalentă de 

sport cu capacitate de 1800 - 2000  locuri” în municipiul Blaj, se doreşte amenajarea spaţiului 

din jurul viitoarei săli polivalente de sport, amenajare care să asigure desfăşurarea în cele mai 

bune condiţii a tuturor evenimentelor sportive naţionale şi internaţionale. 

 Prin realizarea investiţiei se va obţine sistematizarea pe verticală a terenului din jurul sălii 

polivalente de sport, cu asigurarea tuturor căilor de acces pietonal şi auto, spaţii de parcări pentru 

toate categoriile de utilizatori, alături de amenajări peisagistice.  

 

III. Reglementări anterioare 

Nu există 

 

 IV. Baza legală 

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

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

- Legea nr. 273/2006 a finanţelor publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

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

 

 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 

 Se estimează un impactul socio - economic pozitiv întrucât prin realizarea acestei 

investiții, municipiul Blaj și județul Alba vor beneficia de o dotare sportivă ce poate găzdui 

competiții sportive la nivel național și european, în bune condiții de siguranță în exploatare. 

 

VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 

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

obiectivului de investiții "Amenajare exterioară și peisagistică pentru Sala polivalentă de sport cu 

capacitate de 1800 - 2000  locuri", respectiv 4.222.807,80 lei cu TVA inclus. 

 

IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 

Nu este cazul 

 

X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 

- întocmirea acordului de asociere, anexă la Proiectul de hotărâre 

 

XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre 

Nu este cazul 

 

XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi 

funcţionale preconizate 

Nu este cazul 

 

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de 

preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în 

condiţiile legii, a fost iniţiat  proiectul de hotărâre înregistrat cu nr.  187 din 9 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 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. 19606/9 septembrie 2021 

 

 

 

 

Către 

Serviciul Investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și  

managementul unităților de cultură  

Doamnei șef serviciu Cornelia FĂGĂDAR 

 

 

 

  

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

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese 

în vederea analizării şi redactării raportului de specialitate,  

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Acordului de asociere care va fi încheiat între UAT - Municipiul Blaj  

prin Consiliul local al municipiului Blaj şi UAT - Județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba 

pentru realizarea în comun a obiectivului de investiții „Amenajare exterioară și peisagistică 

pentru Sala Polivalentă de sport cu capacitate de  1800-2000 locuri ”,  

parte integrantă  a obiectivului „Centru Județean de Excelență sportivă” 

 

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

până în data de 10 septembrie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei 

„extraordinară” estimată a avea loc în data de 15 septembrie  2021. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 187/9 septembrie 2021 şi are ataşate 

următoarele documente: 

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

asociere care va fi încheiat între UAT - Municipiul Blaj prin Consiliul local al municipiului Blaj 

şi UAT - Județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba pentru realizarea în comun a obiectivului de 

investiții „Amenajare exterioară și peisagistică pentru Sala Polivalentă de sport cu capacitate 

de  1800-2000 locuri”, parte integrantă  a obiectivului „Centru Județean de Excelență 

sportivă”; 

- proiectul Acordului de asociere care va fi încheiat între UAT - Municipiul Blaj prin 

Consiliul local al municipiului Blaj şi UAT - Județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba pentru 

realizarea în comun a obiectivului de investiții „Amenajare exterioară și peisagistică pentru 

Sala Polivalentă de sport cu capacitate de  1800-2000 locuri”, parte integrantă  a obiectivului 

„Centru Județean de Excelență sportivă”; 

 Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii  

ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 

 

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

 Luând în dezbatere: 

 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării 

Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

- solicitarea nr. 34.117 din 31 august 2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 19.006 din 1 

septembrie 2021; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 173 alin. 1 lit. a, art. 173 alin. 2 lit. c, art. 173 alin. 5 lit. b, art. 477 alin. 1, art. 478 

alin. 2 şi 507 alin. 6 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; 

            - Regulamentului - cadru de organizare și funcționare al Direcției generale de asistență 

socială și protecția copilului, aprobat prin H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-

cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii 

orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare; 

  - Ordinului nr. 25 din 3 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind 

aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate 

copiilor din sistemul de protecţie specială; 

 - Ordinului nr. 26 din 3 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind 

aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate copiilor 

din sistemul de protecţie specială; 

 - Ordinului nr. 27/2019 din 3 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind 

aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor 

 - Ordinului nr. 29 din 3 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale pentru 

aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate 

persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a 

copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în 

comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale; 

 - Ordinul nr. 81 din 16 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind 

aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre maternale; 

 - Ordinul nr. 82 din 16 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind 

aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate 

persoanelor adulte cu dizabilităţi; 

 - Ordinul nr. 1218/2019 din 9 august 2019 pentru aprobarea Standardelor specifice minime 

obligatorii de calitate privind aplicarea metodei managementului de caz în protecţia persoanelor 

adulte cu dizabilităţi 



  În temeiul art. 182, art. 196 alin. 1 lit. a şi art. 243 alin.1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

Art. 1. Se aprobă modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, astfel: 

1. Transformări de posturi ca urmare promovării în grad profesional superior: 

 La Biroul adopţii şi postadopţii 

- se transformă 1 post de consilier, clasa I, grad profesional principal în post de 

consilier, clasa I, grad profesional superior 

 La Serviciul evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap 

- se transformă 3 posturi de consilier, clasa I, grad profesional principal în posturi de 

consilier, clasa I, grad profesional superior 

- se transformă 2 posturi de consilier, clasa I, grad profesional asistent în posturi de 

consilier, clasa I, grad profesional principal 

 La Compartimentul Secretariatul Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu 

handicap 

- se transformă 2 posturi de consilier, clasa I, grad profesional asistent în posturi de 

consilier, clasa I, grad profesional principal 

 La Serviciul intervenţie în situaţii de abuz, neglijare, trafic, migraţiune, 

repatrieri, violenţă domestică şi prevenirea marginalizării sociale 

- se transformă 1 post de consilier, clasa I, grad profesional principal în post de 

consilier, clasa I, grad profesional superior 

 La Serviciul management de caz pentru copii şi managementul calităţii 

serviciilor de tip familial 
- se transformă 1 post de consilier, clasa I, grad profesional principal în post de 

consilier, clasa I, grad profesional superior 

- se transformă 1 post de consilier, clasa I, grad profesional asistent în post de 

consilier, clasa I, grad profesional principal 

 La Serviciul management de caz pentru copii şi managementul calităţii 

serviciilor de tip rezidenţial 
- se transformă 2 posturi de consilier, clasa I, grad profesional asistent în posturi de 

consilier, clasa I, grad profesional principal 

 La Biroul intervenţie în regim de urgenţă în domeniul asistenţei sociale 
- se transformă 1 post de consilier, clasa I, grad profesional principal în post de 

consilier, clasa I, grad profesional superior 

- se transformă 2 posturi de consilier, clasa I, grad profesional asistent în posturi de 

consilier, clasa I, grad profesional principal 

2. Mutarea definitivă cu repartizarea postului a funcţiei publice ocupate de consilier, clasa I, 

grad profesional superior de la „Serviciul management de caz pentru copii şi managementul 

calităţii serviciilor de tip rezidenţial” la „Serviciul evaluare complexă a persoanelor adulte cu 

handicap” 

Art. 2. Organigrama Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, cu 

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

prezentei hotărâri. 

Art. 3. Statul de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

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

a prezentei hotărâri. 

Art. 4. Anexele nr. 1 şi nr. 2 ale Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 182 din 29 iulie 

2021 îşi încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art. 5. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Biroului resurse umane din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi al directorului general al Direcţiei 



Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

Art. 6. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcţiei 

dezvoltare şi bugete, Compartimentului unități de asistență medicală, socială, învățământ special şi 

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

 

                                                   Avizat pentru legalitate 

     PREŞEDINTE,                           p.SECRETAR GENERAL, 

                              Ion DUMITREL                                     Director executiv 

                                                                                                                     Liliana NEGRUȚ 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr.188  

Alba Iulia, 13  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 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 
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 Anexa nr. 1 la Proiectul de Hotărâre al Consiliului Judeţean 
Alba nr. 188     din  13 septembrie 2021
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Anexa nr. 2 la Proiectul de Hotărâre 

al Consiliului Judeţean Alba nr. 188   din 13 septembrie 2021 

 

STAT DE FUNCŢII 

AL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

ȘI PROTECȚIA COPILULUI ALBA 

     

Nr. 

Crt. 
Denumirea funcţiei 

Clasa/      

Studii 
Gradul 

Număr de 

posturi 

A. APARATUL DIRECȚIEI 

1 director general  I   1 

2 director general adjunct I   4 

Compartimentul audit 

3 auditor I superior 2 

Biroul adopţii şi postadopţii 

4 șef birou  I   1 

5 consilier I superior 4 

6 consilier I principal 1 

Serviciul juridic şi contencios 

7 șef serviciu  I   1 

8 consilier juridic I superior 4 

9 consilier juridic I principal 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   1 

12 consilier I superior 6 

13 consilier I principal 1 

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

14 șef serviciu  I   1 

15 consilier I superior 5 

Compartimentul coordonarea autorităților publice locale 

16 consilier I asistent 1 

Compartimentul relaţii publice 



17 consilier I superior 1 

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   1 

23 consilier I superior 4 

24 referent III superior 3 

Serviciul achiziţii, patrimoniu, tehnic şi administrativ 

25 șef serviciu  I   1 

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 

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   1 

39 consilier I superior 4 

40 consilier I principal 1 

Serviciul evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap 

41 șef serviciu  I   1 

42 consilier I superior 8 

43 consilier I principal 2 



44 
medic specialist (expertiza capacității de 

muncă) 
S   0.25 

45 medic specialist (medicină internă) S   0.25 

46 medic specialist (neurologie) S   0.25 

47 medic specialist (neurologie) S   0.25 

48 medic specialist (oftalmologie) S   0.25 

49 medic specialist (psihiatrie) S   0.25 

50 psiholog practicant S   0.5 

Compartimentul Secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Alba 

51 consilier I principal 2 

52 medic specialist - Preşedinte Comisie S   1 

Serviciul 

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

53 șef serviciu  I   1 

54 consilier I superior 15 

55 consilier I principal 1 

56 consilier I asistent 2 

57 consilier I debutant 1 

Serviciul evaluare complexă pentru copii 

58 șef serviciu  I   1 

59 consilier I superior 9 

60 medic primar (pediatrie) S   1 

61 medic primar (neurologie pediatrică) S   0.25 

62 medic primar (psihiatrie pediatrică) S   0.25 

Serviciul intervenție în situații de abuz, neglijare, trafic, migrație, 

repatrieri, violență domestică și prevenirea marginalizării sociale 

63 șef serviciu  I   1 

64 consilier I superior 8 

Serviciul 

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

65 șef serviciu  I   1 

66 consilier I superior 14 

67 consilier I principal 2 

68 consilier I asistent 2 

69 consilier I debutant 1 



Serviciul 

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

70 șef serviciu  I   1 

71 consilier I superior 10 

72 consilier I principal 2 

Biroul intervenție în regim de urgența în domeniul asistenței sociale 

73 șef birou  I   1 

74 consilier I superior 2 

75 consilier I principal 3 

B. SERVICII PUBLICE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

Locuinţă protejată pentru persoanele victime ale violenţei domestice Alba Iulia 

76 asistent social principal S   1 

Compartimentul asistenți personali profesioniști 

77 asistent personal profesionist M;G   26 

Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Abrud 

78 șef centru gradul II S   1 

79 medic primar S   1 

80 asistent medical principal PL   6 

81 asistent social principal S   2 

82 psiholog practicant S   1 

83 masor principal M   1 

84 infirmier G   19 

85 inspector de specialitate IA S   2 

86 magaziner M;G   1 

87 muncitor calificat I (bucătar) M;G   2 

88 muncitor calificat II (bucătar) M;G   1 

89 muncitor calificat IV (bucătar) M;G   1 

90 muncitor calificat I (fochist) M;G   3 

91 muncitor calificat IV (fochist) M;G   2 

92 muncitor calificat I (mecanic) M;G   1 

93 muncitor calificat I (dulgher) M;G   1 

94 muncitor calificat I (întreţinere) M;G   1 

95 muncitor calificat I (lenjereasă) M;G   1 

96 spălătoreasă M;G   2 



97 șofer I M;G   1 

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

98 infirmier G   7 

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

99 asistent social principal S   1 

100 infirmier G   5 

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

101 infirmier G   6 

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

102 infirmier G   7 

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

103 asistent social principal S   1 

104 infirmier G   5 

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

105 asistent social principal S   1 

106 masor M   1 

107 infirmier G   5 

108 șofer I M;G   1 

Casa de tip familial nr. 2 Abrud 

109 psiholog practicant S   1 

110 educator principal M   4 

111 educator M   2 

Casa de tip familial nr. 3 Abrud 

112 asistent social principal S   1 

113 psiholog practicant S   1 

114 educator principal M   4 

115 educator M   1 

Casa de tip familial nr. 6 Câmpeni 

116 asistent medical principal PL   1 

117 psiholog practicant S   0.5 

118 educator principal M   3 

119 educator M   1 

Casa de tip familial nr. 15 Abrud 

120 asistent social practicant S   0.5 



121 psiholog practicant S   0.5 

122 educator principal M   5 

123 educator M   1 

Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică  

pentru persoane adulte cu dizabilități Galda de Jos 

124 șef centru gradul II S   1 

125 medic primar S   1 

126 medic specialist (psihiatrie) S   1 

127 asistent medical principal PL   18 

128 asistent medical PL   1 

129 asistent social principal S   4 

130 psiholog practicant S   2 

131 terapeut ocupaţional S   3 

132 masor principal M   2 

133 infirmier G   65 

134 farmacist S   1 

135 inspector de specialitate IA S   3 

136 inspector de specialitate IA S   0.5 

137 inspector de specialitate II S   1 

138 inspector IA SSD   1 

139 magaziner M;G   1 

140 muncitor calificat I (bucătar) M;G   5 

141 muncitor calificat IV (bucătar) M;G   2 

142 muncitor calificat I (fochist) M;G   5 

143 muncitor calificat I (electrician) M;G   2 

144 muncitor calificat I (instalator) M;G   1 

145 muncitor calificat I (lenjereasă) M;G   1 

146 muncitor calificat I (frizer) M;G   2 

147 spălătoreasă M;G   4 

148 șofer I M;G   1 

Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Gârbova 

149 șef centru gradul II S   1 

150 medic primar S   1 

151 asistent medical principal PL   3 



152 asistent medical PL   3 

153 asistent social principal S   1 

154 psiholog practicant S   1 

155 masor M   1 

156 infirmier G   20 

157 inspector de specialitate IA S   2 

158 magaziner M;G   1 

159 muncitor calificat I (bucătar) M;G   1 

160 muncitor calificat III (bucătar) M;G   1 

161 muncitor calificat IV (bucătar) M;G   2 

162 muncitor calificat I (întreţinere) M;G   3 

163 muncitor calificat IV (întreţinere) M;G   1 

164 muncitor calificat I (lenjereasă) M;G   1 

165 șofer I M;G   1 

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

166 infirmier G   7 

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

167 infirmier G   6 

Compartiment persoane, familii de plasament şi asistenţi maternali profesionişti 

168 asistent maternal profesionist M;G   131 

Centrul de zi pentru copii cu dizabilități „Arnsbergˮ Alba Iulia 

169 șef centru gradul II S   1 

170 medic primar (medicină de recuperare) S   0.25 

171 medic primar (neurologie infantilă) S   0.25 

172 medic (pediatrie) S   1 

173 asistent medical principal PL   3 

174 asistent medical PL   1 

175 asistent social principal S   1 

176 asistent social specialist S   1 

177 psiholog practicant S   3 

178 psiholog specialist S   1 

179 psiholog specialist S   0.5 

180 psihopedagog principal S   0.5 

181 maseur principal S   1 



182 kinetoterapeut principal S   3 

183 kinetoterapeut S   2 

184 fiziokinetoterapeut specialist S   1 

185 fiziokinetoterapeut S   1 

186 terapeut ocupaţional S   2 

187 terapeut ocupaţional S   0.5 

188 logoped  S   1 

189 logoped debutant S   1 

190 masor principal M   1 

191 muncitor calificat I (spălătoreasă) M;G   1 

192 îngrijitor G   1 

193 îngrijitor G   0.5 

 

 

 

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

194 șef centru gradul II S   1 

195 asistent medical principal SSD;PL   2 

196 psiholog stagiar S   1 

197 educator S   1 

198 educator principal SSD   1 

199 educator principal M   1 

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

200 asistent medical principal PL   1 

201 asistent social principal S   1 

202 psiholog practicant S   1 

203 educator principal M   3 

204 educator M   2 

205 administrator I M   1 

 

Casa de tip familial nr. 9 Alba Iulia 

206 asistent medical principal PL   1 

207 asistent medical principal PL   0.5 

208 psiholog stagiar S   1 

209 educator principal M   6 

210 educator M   1 



Casa de tip familial pentru copii cu dizabilităţi Sâncrai 

211 șef centru gradul II S   1 

212 asistent medical principal PL   2 

213 psihopedagog principal S   1 

214 educator principal M   7 

215 educator M   1 

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

216 asistent medical principal S   1 

217 psihopedagog principal S   1 

218 educator principal M   5 

219 educator M   1 

220 educator debutant M   2 

221 referent IA M   1 

222 magaziner M;G   1 

Casa de tip familial nr. 5 Aiud 

223 asistent medical PL   1 

224 asistent medical debutant PL   1 

225 educator debutant M   5 

Casa de tip familial Blaj 

226 șef centru gradul II S   1 

227 asistent medical principal PL   1 

228 asistent social principal S   1 

229 psiholog practicant S   1 

230 educator principal M   4 

231 educator  M   1 

232 inspector de specialitate I S   1 

233 magaziner M;G  1 

234 muncitor calificat I (întreţinere) M;G   1 

235 șofer I M;G   1 

Casa de tip familial în comunitate Blaj 

236 asistent medical principal PL   1 

237 educator principal M   4 

238 educator M   2 

Casa de tip familial nr. 4 Blaj 



239 asistent medical PL   1 

240 psiholog practicant S   0.5 

241 educator principal M   4 

242 educator M   2 

243 îngrijitor G   2 

Casa de tip familial „Speranţa Copiilorˮ Cugir 

244 șef centru gradul II S   1 

245 asistent social principal S   1 

246 psihopedagog S   1 

247 educator principal M   4 

248 educator M   3 

249 educatoare M   1 

TOTAL GENERAL 764,5 

 

 
               

                                              Avizat pentru legalitate 

      PREŞEDINTE,                           p. SECRETAR GENERAL 

                                Ion DUMITREL                                    Director executiv 

 Liliana NEGRUȚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr.  19784 /  13 septembrie 2021 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi  

a Statului de funcţii 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. 34117 din 

31 august 2021, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 19006 din 1 septembrie 

2021, a solicitat modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba în sensul transformării unor posturi ca urmare a promovării în 

grad profesional imediat superior, pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului direcţiei, precum şi 

mutarea unui post.  

 

II. Descrierea situaţiei actuale 
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 182 din 29 iulie 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. 182 din 29 iulie 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.  

 

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 alin. 

6  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 regulamentelor-

cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii 

orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Ordinul nr. 25 din 3 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind 

aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate 

copiilor din sistemul de protecţie specială; 

 - Ordinul nr. 26 din 3 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind 

aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate copiilor 

din sistemul de protecţie specială; 



 - Ordinul nr. 27/2019 din 3 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind 

aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor 

 - Ordinul nr. 29 din 3 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale pentru 

aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate 

persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a 

copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în 

comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale; 

 - Ordinul nr. 81 din 16 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind 

aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre maternale; 

 - Ordinul nr. 82 din 16 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind 

aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate 

persoanelor adulte cu dizabilităţi; 

 - Ordinul nr. 1218/2019 din 9 august 2019 pentru aprobarea Standardelor specifice minime 

obligatorii de calitate privind aplicarea metodei managementului de caz în protecţia persoanelor 

adulte cu dizabilităţi 

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

Europene 

 Nu este cazul 

 VI. Avize necesare 

Nu este cazul 

VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului 

Nu este cazul 

VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 

Încadrare în prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 105  din 12 aprilie 2021 

privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, a bugetului 

creditelor interne, a bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2021. 
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 

Nu este cazul 

X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 

Nu este cazul 

XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre 

Nu este cazul 

XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi funcţionale 

preconizate 

Nu este cazul 

 

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu completările ulterioare, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de 

consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de 

cetăţeni, în condiţiile legii, a fost iniţiat  proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 188 din 13   

septembrie 2021. 

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

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

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

57/2019 privind Codul administrativ cu completările ulterioare şi ale Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

 PREŞEDINTE,  

Ion DUMITREL 

 

 

 



 

 

 

ROMÂNIA                                 APROB 

JUDEŢUL ALBA                                      PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN                        Ion DUMITREL 

SECRETAR  GENERAL                                                                                     

Nr.  19.785  / 13  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 funcţii  

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  13  septembrie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „extraordinară” 

estimată a avea loc în data de 17   septembrie 2021. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 188 / 13  septembrie 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. 34117 din 31 august 2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 19006 din 1 

septembrie 2021. 

 Cu deosebită consideraţiune, 

  

 

p.SECRETAR GENERAL 
                                                                 DIRECTOR EXECUTIV 

                                                                  Liliana NEGRUȚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Biroul resurse umane  

Nr. 19.793/13 septembrie 2021 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii 

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. 34117 din 31 august 2021 înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba 

cu nr. 19006 din 1 septembrie 2021, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Alba a solicitat modificarea organigramei şi a statului de ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Alba în sensul transformării unor posturi ca urmare a promovării exmenului de 

promovare în grad imediat superior, precum şi mutarea unui post din serviciul management de caz 

pentru copii şi managementul calităţii serviciilor de tip rezidenţial în  serviciul de evaluare complexă 

a persoanelor adulte cu handicap.  

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.” 

În conformitate cu prevederile art. 478 alin. 2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, „Promovarea în grad profesional se 

face prin concurs sau examen, organizat de către autorităţile şi instituţiile publice, cu încadrarea în 

fondurile bugetare alocate, prin transformarea postului ocupat de funcţionarul public ca urmare a 

promovării concursului sau examenului.” 

Articolul 507 alin. 6 din legea mai susu menţionată, prevede că: „În cazuri temeinic 

justificate, mutarea definitivă a unui funcţionar public de execuţie se poate dispune de conducătorul 

autorităţii sau instituţiei publice, motivat, cu repartizarea postului corespunzător funcţiei deţinute de 

funcţionarul public şi cu acordul scris al funcţionarului public, în măsura în care nu este afectată 

organigrama autorităţii sau instituţiei publice.” 

 

 

 



 

Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere și în conformitate cu 

prevederile art. 113 alin. 5 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale cu modificările şi completările 

ulterioare, ce prevede faptul că ”Regulamentele-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor 

publice de asistenţă socială şi structura orientativă de personal a acestora se aprobă prin hotărâre a 

Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, urmând ca 

regulamentul propriu, organigrama şi statul de funcţii să fie aprobate prin hotărâre a consiliului 

judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti” propunem aprobarea 

Proiectului de Hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcţii şi a 

Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba. 

      

ŞEF BIROU, 

Horaţiu Suciu 

 

 

 

 

                                                                                                         Întocmit,  

                                                                                                        Ramona Bălţat 
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