ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea de taxe locale şi tarife
datorate bugetului general al judeţului Alba, în anul 2022

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna octombrie 2021.
Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind stabilirea de
taxe locale şi tarife datorate bugetului general al judeţului Alba, în anul 2022;
Văzând propunerile privind stabilirea de taxe locale și tarife datorate bugetului general al
Județului Alba pentru anul 2022:
- nr. 384/7 iunie 2021 a Serviciului Public Judeţean Salvamont-Salvaspeo Alba;
- nr. 13269/16 iunie 2021 a Compartimentului Autoritatea Judeţeană de Transport;
- nr. 14181/28 iunie 2021 a Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism;
- nr. 14244/29 iunie 2021 a Serviciul programe, lucrări întreținere drumuri;
- nr. 14917/5 iulie 2021 a Direcției juridică și administraţiei publice;
- nr. 1641/B42/15 iunie 2021 a Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor
Alba;
- nr. 1126/29 iunie 2021 a Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba;
- nr. 2787/29 iunie 2021 a Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia;
- nr. 534/30 iunie 2021 a Teatrului de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia;
- nr. 284/22 iunie 2021 a Direcţiei Judeţene de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Alba;
- nr. 2029/29 iunie 2021 a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud;
- nr. 12710/30 iunie 2021 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia.
Luând în considerare prevederile:
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 255/2005 privind aprobarea taxei speciale
Salvamont, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 190/2018 privind aprobarea de taxe speciale
pentru unele activități de stare civilă prestate de către Direcția Publică Comunitară de Evidență
a Persoanelor Alba.
- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 27/2021 privind aprobarea Studiului de
oportunitate în vederea stabilirii modalităţii de atribuire a serviciului public de transport
judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a UAT - Judeţul Alba,
a modalităţii de atribuire a serviciului public de transport județean de persoane prin curse
regulate în aria teritorială de competenţă a UAT - Judeţul Alba şi a documentaţiei de atribuire
a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin
curse regulate în aria teritorială de competenţă a UAT - Judeţul Alba.
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 3 lit. c din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 29 din Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi
completările ulterioare;
- art. 9 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu
modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;

- art. 43, art. 190 și art. 193 alin. 7 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 20 alin. 1 lit. b şi art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativteritoriale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările
ulterioare;
- Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii
electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării
reţelelor de comunicaţii electronice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 71/2018 pentru modificarea art. 84 alin. 1 şi alin. 4 din Legea educaţiei
naţionale nr. 1/2011;
- O.U.G. nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii
aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice
comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare;
- O.G. nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi
desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare;
- H.G. nr. 387/2005 privind aprobarea bazei de calcul pentru stabilirea taxelor privind
furnizarea datelor din Registrul permanent de evidenţă a populaţiei, cu modificările și
completările ulterioare;
- Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal aprobate
prin H.G. nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
- Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale
cetăţenilor români, precum şi pentru stabilirea formei şi conţinutului actelor de identitate, ale
dovezii de reşedinţă şi ale cărţii de imobil aprobate prin H.G. nr. 295/2021;
- H.G. nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului - cadru
care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor
medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de
sănătate pentru anii 2021-2022.
- Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2156/2005
privind tarifele pentru prestaţiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.;
- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 233/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, cu
modificările și completările ulterioare;
- Ordinului comun nr. 126/6590/1236/2018 al ministrului transporturilor, viceprimministrul, al ministrului dezvoltîării regionale și administrației publice, și al ministrului
afacerilor interne pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şi desfăşurarea circulaţiei
vehiculelor rutiere cu mase şi/sau dimensiuni ce depăşesc masele şi/sau dimensiunile maxime
admise prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul comun nr. 1359/694/2021 al ministrului sănatății și al președintelui Casei
Naționale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea anexei nr. 23 C la Ordinul ministrului
sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind
aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr.
696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează
condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale,
tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
pentru anii 2021-2022;
- Decizia nr. 997 din 13 noiembrie 2018 a Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi
Reglementare în Comunicaţii privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea
dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică.

În temeiul art. 182 alin. 1 și alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a şi art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. (1) Se aprobă nivelul taxelor locale şi tarifelor percepute de Judeţul Alba prin
Consiliul Judeţean Alba, potrivit anexelor nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5, nr. 6, nr. 7 şi nr. 8 părţi integrante ale prezentei hotărâri.
(2) Taxele şi tarifele stabilite potrivit alin. 1 se fac venit la bugetul local al
Judeţului Alba.
Art. 2. Se aprobă nivelul taxelor percepute de către Serviciul Public Județean Salvamont Salvaspeo Alba, potrivit anexei nr. 9 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 3. Se aprobă nivelul taxelor percepute de către Direcţia Publică Comunitară de
Evidenţă a Persoanelor Alba, potrivit anexei nr. 10 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 4. Se aprobă nivelul taxelor şi tarifelor percepute de către Centrul de Cultură
„Augustin Bena” Alba, potrivit anexei nr. 11 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 5. Se aprobă nivelul taxelor şi tarifelor percepute de către Muzeul Naţional al Unirii
Alba Iulia, potrivit anexei nr. 12 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 6. Se aprobă nivelul tarifelor percepute de către Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba
Iulia, potrivit anexei nr. 13 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 7. Se aprobă nivelul tarifelor percepute de către Direcţia Judeţeană de Dezinsecţie şi
Ecologizare Mediu Alba, potrivit anexei nr. 14 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 8. Se aprobă nivelul tarifelor percepute de Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud
potrivit anexelor nr. 15, nr. 16, nr. 17, nr. 18 şi nr. 19 - părţi integrante ale prezentei hotărâri.
Art. 9. Se aprobă nivelul tarifelor percepute de Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
potrivit anexelor nr. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 - părţi integrante ale prezentei
hotărâri.
Art. 10. Neplata taxelor locale şi tarifelor reglementate prin prezenta hotărâre atrage
calcularea de majorări de întârziere şi sancţiuni, în cuantumurile prevăzute în actele normative în
vigoare.
Art. 11. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2022, dată la care
prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 300/22 decembrie 2020 privind stabilirea de
taxe locale şi tarife datorate bugetului general al judeţului Alba, în anul 2021 își încetează
aplicabilitatea.
Art. 12. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi
bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, direcţiile de
specialitate, prin compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Alba,
instituţiile şi serviciile publice de interes judeţean, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
Art. 13. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se
publică în Monitorul Oficial Local al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba,
direcţiilor de specialitate şi compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba, instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean.
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Înregistrat cu nr. 173
Alba Iulia, 11 august 2021

Avizat pentru legalitate,
p.SECRETAR GENERAL
Director executiv
Liliana NEGRUŢ

Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat cu
art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare către
următoarele comisii de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 1 - Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală,
prognoze şi strategii
Comisia de specialitate nr. 2 - Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi
urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al
județului
Comisia de specialitate nr. 3 - Comisia juridică, administrație publică locală, etică și
apărarea ordinii publice
Comisia de specialitate nr. 4 - Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG uri și sport
Comisia de specialitate nr. 5 - Comisia servicii publice de interes judeţean, cooperare
interinstituțională, turism şi relaţii internaţionale, agricultură și mediu de afaceri
Comisia de specialitate nr. 6 - Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor
şi situaţii de urgenţă

Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 173 din 11 august 2021
TAXE
pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, în anul 2022
a.) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism - în mediul urban
Taxă -leiAn 2022
până la 150 mp inclusiv
6
între 151 şi 250 mp inclusiv
7
între 251 şi 500 mp inclusiv
9
între 501 şi 750 mp inclusiv
12
între 751 şi 1000 mp inclusiv
14
peste 1000 mp
14 + 0,01 lei/mp pentru
fiecare mp care depăşeşte
1000 mp
b.) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism în mediul rural va fi egală cu 50%
din taxa stabilită pentru mediul urban;
c.) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizații de
construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a
autorizației inițiale;
d.) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism și autorizației de construire, emise de
structura de specialitate din cadrul Consiliului Județean Alba este de 15 lei;
e.) Taxa pentru eliberarea unei autorizații de construire pentru o clădire rezidențială sau
clădire-anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții. Pentru taxa
prevăzută la pct. (e), valoarea reală a lucrărilor de construcţie nu poate fi mai mică decât valoarea
impozabilă a clădirii stabilită conform art. 457;
f.) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire, pentru alte construcții decât cele
menționate la pct. e) este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție, inclusiv
valoarea instalațiilor aferente;
g.) Taxa pentru eliberarea autorizației necesare pentru lucrările de organizare de
șantier în vederea realizării unei construcții, care nu sunt incluse în altă autorizație de construire,
este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de șantier;
h.) Taxa pentru eliberarea autorizației de desființare, totală sau parțială, a unei
construcții este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului
pe clădiri, aferentă părții desființate;
i.) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesare lucrărilor de
cercetare şi prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice şi a studiilor privind
ridicările topografice, sondele de gaze, petrol şi alte excavări se datorează de către titularii
drepturilor de prospecţiune şi explorare şi se calculează prin înmulţirea numărului de metri
pătraţi de teren ce vor fi efectiv afectaţi la suprafaţa solului de foraje şi excavări cu o valoare de
8 lei;
j.) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau
rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie;
k.) Taxă pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, tonete, cabine, spaţii de
expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi în spaţiile publice
este de 8 lei, inclusiv, pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă ocupată de construcţie;
Taxele prevăzute la lit. a - k sunt stabilite în baza art. 474 şi art. 491 din Legea nr.
227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
l.) Taxă aviz de oportunitate emis de structura de specialitate din cadrul Consiliului
Judeţean Alba este de 20 lei.
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6

Suprafaţa pentru care se solicită certificatul de urbanism

*NOTA: Conform art. 476 alin. 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu
modificările și completările ulterioare:
Sunt scutite de taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor următoarele:
a.) certificatele, avizele şi autorizaţiile ai căror beneficiari sunt veterani de război, văduve
de război sau văduve nerecăsătorite ale veteranilor de război;

b.) certificatele, avizele şi autorizaţiile ai căror beneficiari sunt persoanele prevăzute la
art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi a
persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din O.G. nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
c.) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru lăcaşuri de cult sau
construcţii-anexă;
d.) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru dezvoltarea,
modernizarea sau reabilitarea infrastructurilor din transporturi care aparţin domeniului public al
statului;
e.) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru lucrările de interes public
naţional, judeţean sau local;
f.) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire, dacă beneficiarul construcţiei
este o instituţie publică;
g.) autorizaţiile de construire pentru autostrăzile şi căile ferate atribuite prin concesionare,
conform legii;
h.) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire, dacă beneficiarul construcţiei
este o instituţie sau o unitate care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi
Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului;
i.) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarul construcţiei este
o fundaţie înfiinţată prin testament, constituită conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi
ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi
cultural;
j.) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarul construcţiei este
o organizaţie care are ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi
specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de
recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane
vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii;
k.) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, în cazul unei calamităţi naturale.
Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 181 din 2 septembrie 2021
TARIFE
suplimentare, pentru anul 2022, de utilizare a drumurilor judeţene aplicate pentru
vehiculele rutiere a căror masă totală maximă admisă, masa maximă admisă pe axe
şi/sau ale căror dimensiuni maxime admise de gabarit depăşesc limitele legale
Nr.
crt

1.

2.

3.

4.

Denumire tarif

Eliberare AST pentru
transport cu mase şi/sau
dimensiuni de gabarit
depaşit, inclusiv traseu şi
condiţii de parcurs
Eliberare aviz prealabil
depăşire limită de
competenţă, include traseu
şi condiţii de parcurs
Estimare: include condiţii
de parcurs, distanţă şi cost,
nu include traseu.
Depăşirea masei totale
maxime admise, indiferent
de tipul suspensiilor,
numărul de axe sau de roţi
Depăşirea
masei maxime

Unitate de
calcul

Tarif unitar cu TVA
An 2022
(euro)

tarif/document

42

tarif/document

28,5

tarif/estimare

40

tarif/distanță

0,01*(G- mma/2)

tarif/distanţă

Suspensii
pneumatice sau

Alte suspensii decât
cele pneumatice sau

5.1

admise,
indiferent de
numărul de
roţi.

echivalente
echivalente
(((G1,40*(((Gmma)^2)*((Gmma)^2)*((Gmma)+2,3)^2)/100 mma)+2,3)^2/100
(((G1,40* (((Gmma)+0,2)^2)*
mma)+0,2)^2)*(2/((G(2/((G-mma)+10)) mma)+10))
(((G1,40*(((Gmma)+0,1)^2)*
mma)+0,1)^2)*((2/G(2/((G-mma)+10)) mma)+10))
(0,10^2*((L-Lma)+1)^2)/10

axa simplă
axa dublă

5.2
axa triplă
5.3
Depăşirea
dimensiunilor
6.2 maxime
admise
6.3
6.1

lungime
lăţime

tarif/distanţa

0,20^2*((l-lma)+1)^2)
0,20^2*((h-hma)+1)^2)

înalţime

Recântărire
sau
7. remăsurare, la
tarif/operaţie
45
solicitarea
utilizatorului
LEGENDA:
G = masa reală, exprimată în tone, constatată din documente sau prin cântărire;
mma = masa maximă admisă în circulație pe drumurile publice, exprimată în tone;
L = lungimea reală a vehiculului, exprimată în metri, constatată din documente sau prin
măsurare;
l = lățimea reală a vehiculului, exprimată în metri, constatată din documente sau prin
măsurare;
h = înălțimea reală a vehicului, exprimată în metri constatată din documente sau prin
măsurare;
Lma = lungimea maximă a vehiculului, exprimată în metri;
lma = lațimea maximă admisă a vehiculului, exprimată în metri;
hma = înălțimea maximă admisă a vehiculului, exprimată în metri;
AST – autorizație specială de transport;
Prin semnul ,, ^ ” se înțelege ridicarea la putere
Persoanele fizice și juridice române sau străine, vor achita în lei tariful exprimat în euro,
la cursul de schimb valabil pentru prima zi a lunii octombrie, comunicat de Banca Centrală
Europeană și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, curs aplicat începând cu data de 1
ianuarie a anului calendaristic următor.
Modul de aplicare a tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor de interes județean
din județul Alba:
A. Masele și dimensiunile maxime admise sunt cele prevăzute în anexele nr. 2 și 3 la
Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și
completările ulterioare.
B. Sunt exceptate de la plata tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor de interes
județean:
a.) transporturile efectuate cu vehiculele rutiere deţinute sau utilizate în baza unui drept
legal de unităţile Ministerului Apărării Naţionale;
b.) transporturile efectuate cu vehiculele rutiere deţinute sau utilizate în baza unui drept
legal de unităţile subordonate Ministerului Afacerilor Interne;
c.) transporturile efectuate cu vehicule rutiere deținute sau utilizate în baza unui drept
legal de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere din România – SA și de
către subunitățile acesteia;
d.) vehiculele specializate utilizate în exclusivitate pentru servicii de ambulanţă;
e.) transporturile efectuate cu vehiculele deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de
serviciile de urgenţă, astfel cum sunt reglementate prin O.G. nr. 88/2001 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, cu
modificările şi completările ulterioare;

f.) vehiculele care efectuează transporturi în interesul NATO sau al Parteneriatului
pentru Pace, aşa cum sunt definite prin Legea nr. 362/2004 pentru aderarea României la
Acordul dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forţelor lor,
semnat la Londra la 19 iunie 1951, şi la Protocolul privind statutul comandamentelor militare
internaţionale, înfiinţate în temeiul Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Paris la 28 august
1952;
g.) vehiculele care efectuează transporturi funerare;
h.) vehiculele care efectuează transporturi de echipamente de prim ajutor şi ajutoare
umanitare în cazul unor calamităţi sau dezastre naturale;
i.) vehiculele rutiere specializate, inclusiv vehiculele rutiere care efectuează transportul
acestora, care participă la acțiuni de deszăpezire sau în situații de urgență, calamitaţi, dezastre
naturale, cauzate de fenomene meteorologice deosebite comunicate de Administrația Națională
de Meteorologie prin cod portocaliu sau roșu.
C. Autorizația specială de transport se eliberează și în cazul transporturilor exceptate de
la plata tarifelor suplimentare de utilizare. În acest caz nu se va percepe tariful de eliberare
prevăzut la pct.1 din tabelul de mai sus.
D. Utilajele sunt considerate mărfuri indivizibile chiar dacă sunt transportate având
demontate parți componente.
E. La eliberarea autorizațiilor speciale de transport se vor lua în considerare și
măsurătorile efectuate pe rețeaua internă de drumuri județene de organele cu atribuții de control
al transporturilor rutiere.
F. Tarifarea pentru eliberarea documentelor prevăzute la pct 1. din tabelul de mai sus:
a.) Tarifarea pentru eliberarea autorizației speciale de transport prevăzută la pct.1. din
tabelul de mai sus, se efectuează pentru fiecare document eliberat.
b.) Tarifarea pentru estimarea prevăzută la pct.3 din tabelul de mai sus, se efectuează
pentru fiecare document eliberat, fără a se specifica traseul ce urmează a fi parcurs, totodată se
va menționa obligativitatea întocmirii proiectelor de transport.
G. Tarifarea pentru depășirea masei maxime admise (totale sau pe axe) prevăzute la pct.4
-5.3 din tabelul de mai sus:
a.) Tarifarea pentru depăşirea masei se efectuează prin compararea rezultatului obţinut
pentru tarifarea masei totale cu rezultatul obţinut pentru tarifarea maselor pe axe ale vehiculului,
luându-se în considerare valoarea cea mai mare rezultată.
b.) Tarifarea pentru depășirea masei totale se calculează prin aplicarea relației de calcul,
masa reală se constată din documente sau prin cântărire.
c.) În situaţia în care cel puţin două vehicule sunt cuplate lateral pentru efectuarea unui
transport, clasificarea axelor, din punctul de vedere al distanţei dintre axe, se efectuează pentru
fiecare vehicul, indiferent de numărul de axe sau de roţi al fiecărui vehicul.
d.) În situaţia în care două sau mai multe vehicule rutiere sunt cuplate unul după altul,
clasificarea axelor din punct de vedere al distanței dintre axe se efectuează continuu, începând
din partea din față a primului vehicul rutier, indiferent de numărul de axe sau de roți ale fiecărui
vehicul.
e.) Tarifarea pentru depăşirea masei maxime admise pe axe se calculează prin aplicarea
relației de calcul, după ce se determină valoarea depășirii prin diferența dintre masa reală pe
fiecare axă și masa maxim admisă pe axă, în funcție de categoria drumului pe care se circulă.
f.) Pentru axe multiple constituite din cel puţin două axe consecutive ale aceluiaşi
vehicul, tarifarea pentru depăşirea masei maxime admise pe axe se calculează pentru fiecare
categorie de axe (simplă, dublă, triplă), în funcţie de distanţa dintre axe.
g.) Tarifarea pentru depăşirea masei maxime admise pe axa dublă şi triplă se efectuează
pentru ansamblul de axe, fără a se compara şi a se lua în considerare axele componente ale
configuraţiei de axe.
h.) În cazul vehiculelor prevăzute în anexa nr. 3 a nr. 43/1997, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, combinaţiile de axe (simplă, dublă, triplă) se stabilesc de
la partea din faţă a vehiculului spre spatele acestuia.
i.) În cazul depăşirii masei maxime admise pe mai multe axe sau configuraţii de axe
distincte ale aceluiaşi vehicul, tarifarea se cumulează.
j.) Nu se aplică tarife suplimentare, nu se eliberează AST şi nu se impun condiţii pentru
însoţire dacă depăşirea masei maxime admise pe axe şi a masei totale maxime admise sau a
maselor pe axe şi a masei totale înscrise în AST, rezultată în urma cântăririi, este de până la:

(i) 4% inclusiv, pentru masa pe axa simplă;
(ii) 4% inclusiv, pentru masa pe axa dublă;
(iii) 4% inclusiv, pentru masa pe axa triplă;
(iv) 5% inclusiv, pentru masa totală.
k.) Tarifarea pentru depăşirea masei totale sau pe axe nu se aplică pentru vehiculele de
transport de persoane (autoturisme, microbuze, autocare, autobuze).
H. Tarifarea pentru depăşirea dimensiunilor maxime admise prevăzute la pct. 6.1 – 6.3
din tabelul de mai sus:
a.) Tarifarea pentru depăşirea dimensiunilor maxime admise se calculează prin aplicarea
relației de calcul, după ce se determină valoarea depășirii prin diferența dintre dimensiunea reală
și dimensiunea maxim admisă;
b.) În situaţia în care sunt depăşite mai multe dimensiuni maxime admise, se cumulează
tarifarea;
c.) În cazul în care dimensiunile se determină prin măsurare și se constată o depășire a
lungimii maxime admise sau a lungimii înscrise în autorizația specială de transport cu cel mult
1%, a lăţimii maxime admise sau a lăţimii înscrise în autorizaţia specială de transport cu cel mult
2% și/sau cu cel mult 1 cm a înălțimii maxime admise sau a înălțimii înscrise în autorizația
specială de transport, aceste transporturi sunt considerate a se încadra în limitele maxime admise.
d.) În cazul în care dimensiunile se determină prin măsurare și se constată o depășire a
înălțimii maxime admise sau a înălțimii înscrise în autorizația specială de transport mai mare de
0,01m dar nu mai mult de 0,05 m, se consideră că transportul se încadrează în limitele maxime
admise, dar se eliberează autorizație specială de transport, fără plata tarifelor suplimentare pentru
traseul ce urmează a fi parcurs.
I. Recântărirea şi remăsurarea prevăzute la pct.7 din tabelul de mai sus:
a.) Nu se efectuează recântărire sau remăsurare pentru traseul deja parcurs pe drumurile
de interes județean.
b.) Dacă se realizează o descărcare parțială de marfă, aceasta trebuie să rezulte din
documentele de transport.
J. Modul de efectuare a calculelor:
a.) Valorile maselor se introduc în calcule exprimate în tone, cu două zecimale sau așa
cum sunt ele afișate de aparatele de măsurat.
b.) Valorile dimensiunilor se introduc în calculele exprimate în metri, cu două zecimale.
c.) Tariful unitar se introduce în calcule cu 4 zecimale.
d.) Distanţa se introduce în calcul în kilometri, fără zecimale, prin rotunjire în plus la
unitate;
e.) Rezultatele parţiale până la tariful final care trebuie achitat de utilizator nu se
rotunjesc;
f.) Tariful final rezultat, care se achită în altă monedă decât în euro, se calculează la
cursul de schimb valabil pentru prima zi a lunii octombrie a anului anterior, comunicat de Banca
Centrală Europeană.
g.) Tariful final rezultat, se rotunjeşte la două zecimale, în moneda în care se efectuează
plata.
K. După efectuarea plății, solicitantul poate cere anularea autorizației de transport și
restituirea tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor de interes județean, după cum urmează:
a.) La cererea scrisă a solicitantului, dacă autorizația specială de transport nu a fost
ridicată de la emitent sau dacă cererea, împreună cu originalul autorizației speciale de transport,
a fost depusă la emitent, înainte de începerea termenului de valabilitate al autorizației.
b.) La cererea scrisă a solicitantului însoţită de documente doveditoare, în cazuri
justificative (fenomene meteo periculoase semnalizate prin codurile portocaliu sau roșu, anularea
comenzii/contractului de transport etc.), dacă cererea, împreună cu originalul autorizației
speciale de transport, a fost depusă la emitent în termen de cel mult 3 zile de la începerea
perioadei de valabilitate a autorizației.
c.) În toate cazurile emitentul va reține tarifele de emitere prevăzute la pct.1 din tabel,
inclusiv tariful pentru aviz depășire limită de competență, prevăzut la pct.2 din tabel, după caz.
L. În cazul în care se constată circulația cu mase și/dimensiuni mai mici decât cele
înscrise în autorizația specială de transport, aceasta se consideră valabilă, pentru tot traseul
autorizat. În acest caz, tarifele suplimentare de utilizare a rețelei de drumuri județene nu se
restituie.

Anexa nr. 3 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 181 din 2 septembrie 2021
TARIFE
pentru ocuparea zonei drumurilor judeţene, în anul 2022
a.) pentru ocuparea suprafeţelor din zona drumurilor judeţene
Nr.
crt.
1

2

3

Tarif
lei/mp/lună
An 2022

Denumire tarif
Amplasare panou publicitar
Suprafaţa minimă supusă tarifării va fi suprafaţa rezultată din
încadrarea proiecţiei orizontale a panoului la care se adaugă
1,00 m de jur împrejur
Spaţiu cu destinaţie comercială (chioşc, rulotă, masă pentru
desfacere produse alimentare şi nealimentare)
Suprafaţa minimă tarifată, va fi suprafaţa obiectivului
amplasat, plus 1,00 m de jur împrejur, la care se adaugă
suprafaţa aferentă staţionării autovehiculelor în afara părţii
carosabile
Accese la:
 Staţii de distribuţie carburanţi
 Hoteluri, moteluri, depozite, spaţii comerciale, showroom, exploatări forestiere etc.
Suprafaţa supusă tarifării, reprezintă terenul ocupat, din zona
drumului pentru realizarea accesului cu racordarea simplă în
intravilan, a benzilor de accelerare, de decelerare și stocaj
pentru virarea la stânga

2,10

1,25

1,25

b.) alte tarife de utilizare a zonei drumurilor judeţene
Nr.
crt.
1
2

3

4

5

Denumire tarif
Locuri de parcare ce deservesc obiective economice
Cabluri având alte destinații decât distribuirea de energie
electrică, benzi transportoare - traversare drum :
 Traversare aeriană
 Subtraversare
Cabluri subterane având alte destinații decât distribuirea
de energie electrică - în lungul drumului județean:
 În ampriză în afara părţii carosabile
 Sub partea carosabilă
 În zona de siguranţă
Cabluri amplasate aerian având alte destinaţii decât
distribuirea de energie electrică - în lungul drumului
judeţean:
 În ampriză în afara părţii carosabile
 În zona de siguranţă
Stâlpi, având alte destinaţii decât distribuirea de energie
electrică, din zona amprizei şi zona de siguranţă a
drumului judeţean pe care sunt instalate cabluri,
dispozitive sau alte instalaţii asemănătoare :
 În ampriză în afara părţii carosabile
 În zona de siguranţă

Lei/mp/lună

Tarif
An 2022
1,25

Lei/ml/lună
Lei/ml/lună

1,25
1,65

Lei/ml/lună
Lei/ml/lună
Lei/ml/lună

1,65
2,25
1,15

Lei/ml/lună
Lei/ml/lună

1,25
1,15

Lei/buc/lună
Lei/buc/lună

11,20
5,60

UM

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Cabluri având alte destinaţii decât distribuirea de energie
electrică – pe poduri:
 În canale tehnice
 Ancorat de pod sau în altă soluţie decât în canal
tehnic
Racorduri şi branşamente, la servicii de utilităţi publice
de apă, canalizare şi electricitate, amplasate în ampriza şi
în zona de siguranţă pentru persoanele juridice –
traversare drum:
 Traversare aeriană
 Subtraversare
Racorduri şi branşamente, la servicii de utilităţi publice
de apă, canalizare şi electricitate, amplasate în ampriza şi
în zona de siguranţă pentru persoanele juridice – subteran
în lungul drumului judeţean:
 În ampriză, în afara părţii carosabile
 Sub partea carosabilă
 În zona de siguranţă
Racorduri şi branşamente, la servicii de utilităţi publice
de apă, canalizare şi electricitate, amplasate în ampriza şi
în zona de siguranţă pentru persoanele juridice – aerian în
lungul drumului judeţean:
 În ampriză
 În zona de siguranţă
Racorduri şi branşamente, la servicii de utilităţi publice
de apă, canalizare şi electricitate, amplasate în ampriza şi
în zona de siguranţă pentru persoanele juridice – pe
poduri:
 În canale tehnice
 Ancorat de pod sau în altă soluţie decât canal
tehnic
Racorduri şi branşamente, la servicii de utilităţi publice
de gaze, ţiţei, alte produse inflamabile amplasate în
ampriza şi în zona de siguranţă pentru persoanele juridice
– traversare drum:
 Traversare aeriană
 Subtraversare
Racorduri şi branşamente, la servicii de utilităţi publice
de gaze, ţiţei, alte produse inflamabile amplasate în
ampriza şi în zona de siguranţă pentru persoanele juridice
– în lungul drumului judeţean:
 În ampriză, în afara părţii carosabile
 Sub partea carosabilă
 În zona de siguranţă
Racorduri şi branşamente, la servicii de utilităţi publice
de gaze, ţiţei, alte produse inflamabile amplasate în
ampriza şi în zona de siguranţă pentru persoanele juridice
– în lungul drumului judeţean:
 În ampriză
Racorduri şi branşamente, la servicii de utilităţi publice
de gaze, ţiţei, alte produse inflamabile amplasate în
ampriza şi în zona de siguranţă pentru persoanele juridice
– pe poduri:
 În canale tehnice
 Ancorat de pod sau în altă soluţie decât canal
tehnic

Lei/ml/lună
Lei/ml/lună

11,20
16,75

Lei/ml/lună
Lei/ml/lună

1,70
2,65

Lei/ml/lună
Lei/ml/lună
Lei/ml/lună

2,25
2,80
1,70

Lei/ml/lună
Lei/ml/lună

8,40
5,60

Lei/ml/lună

16,80

Lei/ml/lună

22,40

Lei/ml/lună
Lei/ml/lună

5,60
2,80

Lei/ml/lună
Lei/ml/lună
Lei/ml/lună

2,80
5,60
2,30

Lei/ml/lună

8,40

Lei/ml/lună

33,50

Lei/ml/lună

55,90

Rețele de alimentare cu apă, gaz, canalizare, pentru
consumatorii industriali (proprietari ai rețelelor),
amplasate în lungul drumului județean și a podurilor:
Lei/ml/lună
0,30
 În ampriză, în afara părții carosabile, în zona de
siguranță (inclusiv traversări/subtraversări)
Lei/ml/lună
0,50
 Sub partea carosabilă
* NOTĂ : Modul de aplicare a tarifelor de utilizare a zonei drumurilor judeţene prevăzute în
prezenta anexă este următorul:
1. Administratorul drumului poate accepta amplasarea unor construcţii sau instalaţii în
zona drumului, cu condiţia ca acestea să nu aducă prejudicii drumului şi siguranţei traficului
rutier.
2. Tarifele se aplică şi în cazul în care obiectivele nu funcţionează sau în cazurile în care
lucrările la acestea au fost sistate sau nu au fost finalizate.
3. Tarifele se percep persoanelor fizice şi juridice care au obligaţia de a solicita
autorizaţie
4. Pentru panourile publicitare, suprafaţa minimă supusă tarifării va fi suprafaţa rezultată
din încadrarea proiecţiei orizontale a panoului, la care se adaugă 1,00 m de jur împrejur.
5. Pentru spaţiile prevăzute la lit. a), poziţia 2, suprafaţa minimă tarifată va fi suprafaţa
obiectivului amplasat, plus 1,00 m de jur împrejur, la care se adaugă suprafaţa aferentă staţionării
autovehiculelor în afara părţii carosabile.
6. Pentru benzile transportatoare se percep numai tarifele de la traversare aeriană.
7. Tariful de utilizare a zonei drumului conform lit. a şi b nu se aplică persoanelor fizice
care realizează accesul la locuinţe, case de vacanţă sau garaje, precum şi pentru instalaţiile care
asigură utilităţile necesare consumului casnic (apă, gaze, energie electrică, canalizare). Această
scutire nu este valabilă însă în cazul în care se schimbă destinaţia locuinţei sau garajului (de
exemplu, transformarea în spaţiu comercial etc.) ori se amplasează în incintă construcţii cu
caracter comercial.
8. Tariful de utilizare a zonei drumurilor judeţene nu se aplică pentru unităţile bugetare
de asistenţă socială şi de educaţie (spitale, creşe, aziluri de bătrâni, şcoli, grădiniţe).
9. Pentru situațiile care se încadrează în prevederile Deciziei nr. 997/13 noiembrie 2018 a
Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații privind tarifele
maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub
imobilele proprietate publică, vor fi aplicate tarifele în suma maximă prevăzute în anexa acestui
act normativ.
Anexa nr. 4 la Proiectul de hotărâre a
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TARIFE
pentru eliberarea acordurilor prealabile şi a autorizaţiilor
privind amplasarea şi accesul la drumul judeţean, în anul 2022
Nr.
crt.
1

2

3

4

Denumire tarif
Acord prealabil de amplasare şi acces la drum
- persoane juridice/PFA
 fără constatare pe teren
 cu constatare pe teren
Autorizaţie de amplasare şi acces la drum
- persoane juridice/PFA
 fără constatare pe teren
 cu constatare pe teren
Pentru schimbări de soluţii, care comportă
modificări ale planurilor din documentaţia
prezentată de beneficiar (efectuate de către
administratorul drumului)
Acord prealabil (autorizaţie) pentru persoane fizice

Tarif
lei/buc.
An 2022

280
360

140
270
50

90

(construcţii de locuinţe, garaje, racorduri la
instalaţiile de gaze, apă, telefonie, tv, electricitate,
canalizare etc)
*NOTA: Administratorul drumurilor şi podurilor judeţene, prin grija Direcţiei
Gestionarea Patrimoniului şi Direcţiei Dezvoltare şi Bugete, va încheia cu utilizatorii
suprafeţelor din zona drumurilor şi podurilor de interes judeţean, contracte de utilizare.
Modul de aplicare a tarifelor de utilizare a zonei drumurilor județene prevăzute în
prezenta anexă este următorul:
1. Administratorul drumului poate accepta amplasarea unor construcţii sau instalaţii în
zona drumului, cu condiţia ca acestea să nu aducă prejudicii drumului şi siguranţei traficului
rutier.
2. Realizarea sau amplasarea în zona drumului a panourilor publicitare, a oricăror
construcţii, accesuri, amenajări sau instalaţii, în orice scop, fără a periclita siguranţa circulaţiei,
se face pe baza autorizaţiei de construire şi doar în condiţiile existenţei acordului prealabil şi a
autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului şi prin încheierea, dacă este cazul, a
contractului aferent utilizării suprafeţei ocupate din ampriza şi zona de siguranţă.
3. Acordul şi autorizaţia de amplasare şi de acces la drum se emit pentru o anumită
funcţie a obiectivului. La schimbarea funcţiei sau a destinaţiei, beneficiarul este obligat să obţină
aprobarea administratorului drumului pentru noua situaţie.
4. Tarifele se percep persoanelor fizice şi juridice care au obligaţia de a solicita
autorizaţie.
5. Tarifele se aplică şi în cazul în care obiectivele nu funcţionează sau în cazurile în care
lucrările la acestea au fost sistate sau nu au fost finalizate.
6. Tarifele se aplică şi în cazul în care obiectivele se vor amplasa în afara zonei de
protecţie a drumurilor județene, însă numai dacă se realizează şi drum de acces la drumurile
județene sau alte lucrări în ampriza şi în zona de siguranţă.
7. Tarifele prevăzute se percep şi în cazul în care se solicită prelungirea acordului sau a
autorizaţiei.
8. Pentru persoanele fizice care solicită avizul administratorului drumului pentru
construcţii de locuinţe, garaje, racorduri la instalaţiile de gaze, apă, telefonie, tv, electricitate,
canalizare etc. se încasează o singură dată suma de 90 lei, la eliberarea acordului, eliberarea
autorizaţiei nefiind tarifată.
Anexa nr. 5 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 181 din 2 septembrie 2021
TARIFE
pentru prestaţiile specifice realizate de către Compartimentul Autoritatea Judeţeană de
Transport, în domeniul serviciului public de transport județean de persoane
prin curse regulate, în anul 2022
Nr.
crt.
1

2

Prestaţia specifică
Eliberarea licenței de traseu județean pentru
autovehiculele active necesare efectuării traseului,
pentru o cursă (tarif pentru un an)
Înlocuirea licenței de traseu județean ocazionată de
pierderea, sustragerea ori deteriorarea celei eliberate
sau de schimbarea denumirii operatorului de
transport rutier ori a adresei sediului acestuia (tarif
pentru o bucată)

Tarif
An 2022
42 lei

117 lei

*NOTA: Tariful pentru o prestație specifică, aferent eliberării unui document (eliberare
licență/înlocuire licență) pentru o perioadă mai mică de un an, se stabilește ca fracție lunară din
tariful perceput pentru întregul an și se calculează prin rotunjire la 1 leu în favoarea solicitantului
prestației.

Anexa nr. 6 la Proiectul de hotărâre a Consiliului
Judeţean Alba nr. 181 din 2 septembrie 2021
TARIFE
pentru realizarea de copii de pe documentele persoanelor fizice sau juridice,
altele decât autoritățile administrației publice centrale și locale,
instituțiile publice și instanțele judecătorești,
în anul 2022
Nr.
crt.
1

Denumirea lucrării
Copie format A4
- față
- față-verso
Copie format A3
- față
- față-verso
Servicii de producţie editorială-tehnoredactare (lei/pagină A4)
- 1-5 pagini
- 6-25 pagini
- peste 25 de pagini
Servicii de producţie tipografică-tiraj
(preţ tiraj= lei/foaie x tiraj*)

2

3

4

Tarif -leiAn 2022
0,90
1,80
1,80
3,60
6,50
3,25
1,50
0,65

*NOTA Tariful se referă la tirajul curent, la care se adaugă comandă solicitată.
Anexa nr. 7 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 181 din 2 septembrie 2021
TARIFE
pentru eliberarea unor copii și extrase ale documentelor deținute în arhiva
Consiliului Județean Alba, la solicitarea persoanelor fizice sau juridice,
altele decât autoritățile administrației publice centrale și locale, instituțiile publice
și instanțele judecătorești, în anul 2022
Nr.
crt.

Denumirea tarif
Tarif de identificare în arhivă a documentelor
Tarif eliberare copii și extrase ale documentelor format A4/față
Tarif eliberare copii și extrase ale documentelor format A4/față
- verso
Tarif eliberare copii și extrase ale documentelor format A3/față

1
2
3
4

Tarif eliberare copii și extrase ale documentelor format A3/față
- verso

5

Tarif
-leiAn 2022
10,00
5,00
8,00
8,00
10,00

Anexa nr. 8 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 181 din 2 septembrie 2021
TARIFE
pentru eliberare de copii de pe documentele care constituie informații de interes public
create și/sau gestionate de Consiliul Județean Alba, în anul 2022
Nr.
crt.
1

Denumirea tarif
Tarif eliberare copii și extrase ale documentelor format A4/față

Tarif
-leiAn 2022
0,90

2
3
4

Tarif eliberare copii și extrase ale documentelor format A4/față
- verso
Tarif eliberare copii și extrase ale documentelor format A3/față

1,80

Tarif eliberare copii și extrase ale documentelor format A3/față
- verso

3,60

1,80

Anexa nr. 9 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 181 din 2 septembrie 2021
TAXA SPECIALĂ SALVAMONT*
- anul 2022 –
Nr.
crt.
1
2
3

Unitatea de cazare şi transport pe cablu
Hoteluri, pensiuni, vile, moteluri
Cabane, bungalouri, sate de vacanţă,
campinguri, ferme agroturistice
Turişti transportaţi pe cablu

Taxă -leiAn 2022
1,00
0,50

UM
lei/zi/turist
lei/zi/turist
% din încasările
realizate

0,50 %

*NOTA: Se aplică conform Regulamentului pentru instituirea taxei speciale salvamont,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 255/2005.
Anexa nr. 10 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 181 din 2 septembrie 2021
TAXE
pentru activităţi specifice prestate de Direcţia Publică Comunitară
de Evidenţă a Persoanelor Alba, în anul 2022
Nr.
crt.

Denumirea taxei

UM

Taxă
-leiAn 2022

Taxe pentru activităţile de evidenţă a persoanelor
1
Taxă pentru furnizarea datelor din Registrul Național de lei/persoană
4
Evidență a Persoanelor
2
Contravaloare Carte de identitate
lei/act
7
3
Contravaloare Carte de identitate provizorie
lei/act
1
Taxe speciale pentru unele activităţi de evidenţă a persoanelor şi stare civilă prestate
de către Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba *
4
Taxă pentru furnizarea datelor cu caracter personal, în
lei/persoană
10
regim de urgență
5
Taxă pentru analiza dosarului în vederea avizării
lei/cerere
300
transcrierii în registrele de stare civilă române,
întocmite de autoritățile străine, în regim de urgență
6
Taxă pentru procesarea și analiza dosarului în vederea
lei/cerere
500
înaintării spre emiterea Dispoziției de
aprobare/respingere a schimbării numelui și/sau
prenumelui pe cale administrativă, în regim de urgență
*NOTA: Se aplică conform Regulamentului privind aplicarea taxelor speciale pentru
unele activități de evidență a persoanelor și stare civilă prestate de către Direcția Publică
Comunitară de Evidență a Persoanelor Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba
nr. 190/2018.

Anexa nr. 11 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 181 din 2 septembrie 2021
TAXE ŞI TARIFE
percepute de Centrul de Cultură „Augustin Bena”, în anul 2022
1. Taxe de şcolarizare pentru anul școlar 2021-2022
Nr.
crt.
1.

2.

3.

4.

SPECIFICAŢIE

CURSURI CU PREDARE INDIVIDUALĂ
Curs cu predare individuală, conform planului de școlarizare*
600
*specializările cursurilor cu predare individuală se aprobă prin planul
de școlarizare pentru anul școlar 2021-2022
CURSURI CU PREDARE COLECTIVĂ
Curs cu predare colectivă, conform planului de școlarizare**
550
** specializările cursurilor cu predare colectivă se aprobă prin planul
de școlarizare pentru anul școlar 2021-2022
CURSURI SCUTITE DE TAXE
realizate în satele/comunele din Județul Alba
cu scopul conservării și promovării tradițiilor și obiceiurilor populare românești
Curs scutit de taxă, conform planului de școlarizare***
***specializările cursurilor cu predare colectivă se aprobă prin planul
0
de școlarizare pentru anul școlar 2021-2022
CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ
Curs de formare profesională (solist vocal, solist instrumentist, fotograf,
850
operator sunet, design web, arte decorative)

2. Tarife pentru serviciile prestate şi produsele realizate, pentru anul 2022
Nr.
SPECIFICAŢIE
crt.
5.
Concert/spectacol/recital în aer liber şi/sau în sală, de interes public,
susţinut de orchestră populară
6.
Solişti vocali
7.

Solişti instrumentişti

8.
9.

Dansuri populare
Participări la alte acţiuni, evenimente cu ansamblul folcloric (ex.
evenimente corporate, înregistrări muzicale, acompaniament orchestral)

10.

16.
17.

CD audio realizat de ansamblul folcloric (ex. spectacole/concerte live,
înregistrări audio etc.)
DVD realizat de ansamblul folcloric (antologii de folclor, spectacole şi
concerte înregistrate, demonstraţii de meşteşuguri tradiţionale etc.)
Partituri muzicale realizate de ansamblul folcloric
Cărţi, lucrări, studii de specialitate, albume etc.
Sonorizare conferinţă, şedinţă, întâlnire (maxim 4 microfoane)
Sonorizare eveniment artistic, cultural, ştiinţific etc. cu mai mult de 4
microfoane, în spaţiu închis
Aranjament muzical/melodie
Concerte/spectacole estivale în parcuri, susținute de fanfară

18.

Concerte/spectacole în sală şi/sau în aer liber, susținute de fanfară

19.

Ceremonii funerare susținute de instrumentiști - fanfară

11.
12.
13.
14.
15.

Taxă
lei/cursant/
An 2022

Tarif
An 2022
2.000
lei/spectacol
150
lei/melodie
150
lei/melodie
250 lei/dans
4.000 10.000
lei/eveniment
25 lei
40 lei
20 lei
30 lei
1.000 lei
2.000 lei
300 lei
1.000
lei/spectacol
2.000
lei/eveniment
1.000

20.

Participări ale fanfarei la alte evenimente (ex.evenimente corporate)

21.

CD audio realizat de fanfară (ex. spectacole/concerte live, înregistrări
audio etc.)
DVD realizat de fanfară (spectacole şi concerte înregistrate, master
class-uri etc.)
Concerte/spectacole/recitaluri în aer liber şi/sau în sală - muzică de
cameră (cvartet, cvintet, sextet de coarde)
Concerte/spectacole/recitaluri în aer liber şi/sau în sală - orchestra de
cameră/orchestra simfonică (peste 16 artişti)
Participări la alte evenimente cu formații camerale (ex. evenimente
corporate, expoziţii etc.)
CD audio realizat de formații camerale (ex. spectacole/concerte live,
înregistrări audio etc.)
DVD realizat de formații camerale (spectacole şi concerte înregistrate,
master class-uri etc.)
Partituri muzicale realizate de formații camerale
Tulnic 10 cm
Tulnic 20 cm
Tulnic 30 cm
Tulnic 60 cm
Doniţa mică
Doniţa mare
Trăistuţă mică
Trăistuţă medie
Trăistuţă mare
Preş
Ţesături
Cusături - motive populare
Vase de ceramică mici
Vase de ceramică medii
Vase de ceramică mari
Costum tradiţional românesc

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

Piesă costum tradiţional românesc
Carte/revistă (album foto, catalog de artă, studii, monografie, broşura,
ghid etc.)
Concept grafic pentru materiale de promovare şi/sau promoţionale
(afişe, flyere, invitaţii, bannere, catalog, carte, album etc.)
Bilet redus pentru studenți și pensionari de intrare la eveniment
(recital/spectacol/concert/expoziție)
Bilet de intrare la eveniment (recital/spectacol/concert/expoziție)
Bilet de intrare la eveniment (recital/spectacol/concert/expoziție)
Bilet de intrare la eveniment (recital/spectacol/concert/expoziție)
Închiriere spațiu pentru activități educative, culturale și/sau artistice
Realizare ședință foto indoor, în studio
Realizare ședință foto outdoor, în aer liber
Realizare filmare eveniment și montaj
Închiriere costum popular
Închiriere elemente de decor-scenă (de exemplu instalații de lumini,
brazi artificiali etc)
Închiriere fundal scenă
Închiriere şi montaj scenă mobilă 10 x 8 m
*preţul nu include transportul la şi de la locaţia de desfaşurare a

lei/eveniment
2.000 - 4.000
lei/eveniment
25 lei
40 lei
1.500 lei
5.000 –
10.000 lei
1.200 –
10.000 lei
25 lei
40 lei
20 lei
4 lei
5 lei
8 lei
10 lei
8 lei
10 lei
8 lei
10 lei
15 lei
30 lei/mp
7 lei/mp
50 lei/mp
3 lei
7 lei
10 lei
1.0002.500 lei
30 - 800 lei
10 - 60 lei
300 - 2.000
lei
5 lei
10 lei
20 lei
25 lei
100 lei/oră
200 lei/oră
300 lei/oră
300 lei/oră
50 lei/zi
30 lei/
element/zi
200 lei/
eveniment
4.000 lei/zi

60.

61.

62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

evenimentului
Închiriere garduri mobile pentru evenimente 2.500 x 1.100 mm
* prețul nu include transportul la și de la locația de desfășurare a
evenimentului
Închiriere garduri mobile pentru evenimente 2.500 x 2000 mm
*prețul nu include transportul la și de la locația de desfășurare a
evenimentului
Sonorizare eveniment artistic, cultural, ştiinţific etc. cu mai mult de 4
microfoane, în aer liber
Taxă eliberare diplomă de absolvire curs
Taxă eliberare duplicat – diplomă de absolvire curs
Taxă eliberare adeverinţă studii/cursuri absolvite în urmă cu până la 10
ani de la data solicitării
Taxă eliberare adeverinţă studii/cursuri absolvite în urmă cu mai mult de
10 ani de la data solicitării (consultare arhivă)
Taxă înscriere la cursuri şi evaluare iniţială a aptitudinilor
Taxă de participare la tabără de creaţie
Taxă de participare la cursuri de vară – pregătire iniţială (pachet 3
cursuri)
Transmisiune live asigurată cu 4 camere robotizate 4 k
Transport echipamente activităţi cultural – educative cu remorcă maxim
750 kg
Transport mixt 7 persoane + spaţiu de echipamente/bagaje de maxim
750 kg, pentru activităţi cultural educative
Închiriere generator curent electric, diesel, insonorizat, 55 kw
*preţul nu include combustibilul. Se predă cu plinul făcut – se
returnează cu plinul făcut.

30 lei/buc/zi

50 lei/buc/zi
4.000 lei
30 lei
50 lei
30 lei
100 lei
50 lei
100 lei
100 lei/3
cursuri
1.000 lei/oră
6 lei/km
8 lei/km
2.000 lei/zi

Anexa nr. 12 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 181 din 2 septembrie 2021
TAXE ŞI TARIFE
percepute de Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, în anul 2022
Nr.
crt.
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
4
5
6
7
8
9

SPECIFICAŢIE
Tarif vizitare muzeu:
-pentru elevi (reprezintă 25% din prețul pentru adulți,
conform Legii nr. 71/2018)
-pentru studenţi, pensionari
-pentru adulţi
- pentru preşcolari, veterani de război, persoane cu
dizabilităţi
Tarif vizitare integrat (Muzeu + Museikon):
-pentru elevi (reprezintă 25% din prețul pentru adulți,
conform Legii nr. 71/2018)
-pentru studenţi, pensionari
-pentru adulţi
- pentru preşcolari, veterani de război, persoane cu
dizabilităţi
Tarif expertize bunuri culturale mobile (obiect)
Tarif arheologie - descărcare sarcină arheologică
Tarif restaurare – conservare bunuri culturale mobile
Tarif documentare și tehnoredactare
Tarif pentru produsele aflate la stand (de la terţi)
Taxă ghidaj expoziţii
Taxă ghidaj „Turul Cetăţii Alba Iulia’’

Tarif/Taxă -leiAn 2022
2,50
5
10
Gratuit

3,50
7,50
15
Gratuit
25 - 500
50 lei/oră
35 lei/oră
20 lei/oră
20 %
40 lei
100 lei/oră

10
11
11.1
11.2

12

13

14
15

Taxă filmare în scop publicitar
Tarif fotocopiere documente din colecţia muzeului
Instituțiile publice cu obiect de activitate cercetare dezvoltare
Urmașii persoanelor care se regăsesc în documentele
solicitate, precum și urmașii celor care au donat
documentele respective
Tarif arheologie - lucrări de cercetare arheologică
preventivă în cadrul proiectelor de infrastructură de
transport de interes național
Tarif lucrări auxiliare cercetării arheologice preventive în
cadrul proiectelor de infrastructură de transport de interes
național
Tarif evaluare potenţial arheologic pentru balastiere,
amenajare iaz piscicol şi alte lucrări edilitare
Taxă închiriere spațiu pentru evenimente

150 lei/două ore
500 lei/15 minute
100 lei/pag. A4
Gratuit
Gratuit
60 lei/oră
45 lei/oră
4.000 lei/ha
1.000 lei
eveniment/zi

Anexa nr. 13 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 181 din 2 septembrie 2021
TARIFE
percepute de „Teatrul de Păpuși Prichindel” Alba Iulia, în anul 2022
Nr.
crt.
1

SPECIFICAŢIE

Tarif – lei/euro
An 2022
28 lei

Bilet de intrare la spectacole producție
proprie/eveniment/festival – organizate/liber – preţ întreg
*Pentru elevi conform Legii 71/2018-tarife reduse cu 75%
7 lei
2
Bilete de intrare la spectacolele producție proprie sau
15 lei
eveniment/festival – pentru pensionari și studenți organizate/liber
3
Chirie sală/oră
500 lei
4
Tarif pentru spectacolele desfăşurate în ţară/spectacol
între 300 - 5.000 lei
5
Tarif pentru spectacolele desfăşurate în
între 500 – 2.500 euro
străinătate/spectacol
6
Închiriat și montaj scenă mobilă*/zi
*prețul nu include transportul la și de la locația de
4.000 lei/zi
desfășurare a evenimentului
7
Tarif pentru atelier de teatru/modul (2 luni)/persoană
300 lei
*NOTĂ: Tarifele de la punctele 4 și 5 se stabilesc în funcție de negocierea managerului
cu beneficiarul.
Anexa nr. 14 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 181 din 2 septembrie 2021
TARIFE
pentru activităţile publice de interes local prestate de
Direcţia Judeţeană de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Alba, în anul 2022
Nr.
crt.

Lucrarea

1

Stropit pomi cu UM - PK

2

Stropit pomi, culturi agricole şi
erbicidări cu pompe de spate

U.M.
600 l
apă
pompă

Tarife
lei/UM
Observaţii
An 2022
150,00 -200,00 Exclusiv TVA, fără valoarea
substanţei şi asistenţă tehnică
4,32
Exclusiv TVA, fără valoarea
substanţei şi asistenţă tehnică

3
4
5
6
7
8

Dezinsecţii, deparazitări,
mp
0,005 - 0,06
Exclusiv TVA, fără valoarea
dezinfecţii şi deratizări
substanţei şi asistenţă tehnică
Transport pesticide, apă şi
oră
35,00
Exclusiv TVA
produse agricole
Asistenţă tehnică şi distribuire Exclusiv TVA
1 - 200
pesticide
Asistenţă tehnică şi distribuire Exclusiv TVA
1 - 200
îngraşăminte chimice
Asistenţă şi distribuire seminţe Exclusiv TVA
1 - 200
Gazare
mc
3,50 - 11,00
Exclusiv TVA
*NOTA: Tarifele de asistenţă tehnică şi distribuire pesticide, îngrăşăminte chimice şi seminţe vor
fi stabilite de către directorul Direcţiei Judeţene de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Alba, în
funcţie de preţurile practicate de ceilalţi operatori economici de pe piaţă.
Anexa nr. 15 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 181 din 2 septembrie 2021
TARIFE
pentru serviciile paraclinice percepute de Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, în anul 2022
Tarife - laborator de analize medicale
Nr.
crt.

Denumire serviciu

Tarif
- lei An 2022

Hematologie
1

Hemoleucogramă completă HLG

14.00

2
3
4
5

Numărătoare reticulocite
Examen citologic al frotiului sanguin
VSH
Timp Quick
Biochimie
Uree serică
Acid uric seric
Creatinina serică
Amilază
LDH
Calciu seric total
Magneziu seric
Fier seric - Sideremie
Glicemie
Colesterol seric total
HDL - colesterol
LDL - colesterol
Trigliceride serice
Proteine totale serice
TGO (GOT) ASAT
TGP (GTP) ALAT
Fosfatază alcalină (ALP)
Gama GT
Bilirubina totală
Bilirubina directă
Examen complet de urină (sumar + sediment)

6.00
19.00
3.00
11.00

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

6.00
6.00
6.00
15.00
10.00
6.00
6.00
8.00
6.00
6.00
9.00
8.00
8.00
7.00
6.00
6.00
8.00
8.00
6.00
6.00
10.00

46
47

Proteina C reactivă – metoda cantitativă
Microbiologie
Examen spută
Antibiogramă BK (INH, RMP, PAS)
Analiză urină
Urocultură
Antibiogramă
Examen din secreții uretrale, optice, nazale, conjunctivale și puroi
Examen microscopic probă
Cultură (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive)
Antibiogramă
Examen lichid puncție
Examen microscopic/frotiu
Cultură
Antibiogramă
Citodiagnostic lichid de puncție
Examen spută BK
Examen microscopic Ziehl - Neelsen
Cultură pe mediu solid
Examen spută nespecific
Examen microscopic Gram
Cultură
Antibiogramă
Examen materii fecale
Examen coproparazitologic (3 probe)
Coprocultură
Antibiogramă
Depistare Clostridium Difficile
Examen secreții otice, nazale, puroi
Cultură
Antibiogramă

1
2
3
4
5
6
7

Tarife – laborator de imagistică medicală
Ex. Radiologic torace şi organe ale toracelui
EKG
Spirometrie
Spirogramă + test farmacodinamic bronhomotor
Aerosoli/caz
Ecografie generală
Ecografie toracică

27

28
29
30
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

11.00

100.00
16.00
13.00
15.00
15.00
15.00
5.00
16.00
13.00
80.00
15.00
60.00
12.00
17.00
13.00
12.00
16.00
13.00
50.00
16.00
13.00

40.00
10.00
45.00
50.00
10.00
70.00
50.00

Anexa nr. 16 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 181 din 2 septembrie 2021
TARIFE
practicate de Ambulatoriu Integrat al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud,
în anul 2022
Tarife – Ambulatoriul integrat şi spital
Nr.
Crt.
1

Denumire serviciu
Consultaţii medicale, la cerere - medic primar

Tarif
- lei An 2022
60

Consultații medicale la cerere - medic specialist
Adeverinţă medicală

2
3

50
15

Anexa nr. 17 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 181 din 2 septembrie 2021
TARIFE
practicate de Laboratorul de explorări funcționale din cadrul
Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, în anul 2022
Tarife - laborator exploatări funcționale
Nr.
crt.

Denumire serviciu
Consultație inițială somnologie
Consultație control somnologie
Înregistrare apnee de somn (tarif pe o noapte)
Screening apnee de somn
Tratament aerosoli
Servicii medicale - bronhoscopie, cu următoarele investigații:
biopsie, brosaj, aspirat BK, aspirat floră, lavaj bronșic

1
2
3
4
5
6

Tarif
- lei An 2022
45
22
50
40
40
250

Anexa nr. 18 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 181 din 2 septembrie 2021
TARIFE
practicate de Biroul de Statistică şi Internări din cadrul
Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, în anul 2022
Tarife - Birou Statistică și Internări
Nr.
crt.
1
2
3
4
5

Denumire serviciu
Referat medical
Adeverinţă medicală
Copii xerox - format A4
Copie xerox - format A3
Coplată

Tarif
- lei An 2022
50,00
15,00
0,50
1,00
5,00

Anexa nr. 19 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 181 din 2 septembrie 2021
TARIFE
practicate pentru aparținători, la cerere, din cadrul
Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, în anul 2022
Tarif
Denumire serviciu
- lei An 2022
1
Tarif meniu - fel principal*
7,00
2
Tarif meniu complet*
9,00
*NOTA: Tarifele propuse includ vesela de unică folosință utilizată pentru aparținători.
Nr.
crt.

Anexa nr. 20 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 181 din 2 septembrie 2021
TARIFE
pentru eliberare documente arhivă din cadrul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, în anul 2022
Nr.
crt.
1
2
3
4

Denumire specialitate/serviciu
ARHIVĂ
Copie bilet externare la cerere
Copie certificat constatator al naşterii
Adeverinţă medicală/adresă cu certificarea perioadei de
internare şi a diagnosticului
Copie foaie de observaţie clinică generală/foaie de spitalizare
de zi/fişa U.P.U.

Tarif
- lei An 2022
50
50
50
70

Anexa nr. 21 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 181 din 2 septembrie 2021
TARIFE
practicate de serviciul paraclinic - Laborator
din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,
în anul 2022
Nr.
Crt.

Serviciul Paraclinic

- Hematologie
Hemoleucogramă completă, hemoglobină, hematocrit, numărătoare
eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, formula
1 leucocitară, indici eritrocitari*1)
2 Număratoare reticulocite
3 Examen citologic al frotiului sanguin*3)
4 VSH*1)
5 Timp de coagulare
6 Timp de sângerare
7 Timp Quick, activitate de protrombină*1)
8 INR*1) (International Normalised Ratio)
9 APTT
10 Determinare grup sanguin ABO (la gravidă*1)
11 Determinare grup sanguin Rh (la gravidă*1)
12 Anticorpi specifici anti Rh (la gravidă*1)
13 Fibrinogenemie*1)
- Biochimie
14 Uree serică*1)
15 Acid uric seric*1)
16 Creatinină serică*1)**)
17 Calciu ionic seric*1)
18 Calciu seric total*1)
19 Magneziemie*1)
20 Sideremie*1)

Tarif
-leiAn 2022

15.00
15.00
25.00
8.00
7.00
7.00
7.00
8.00
13.00
9.00
9.00
8.00
15.00
10.00
10.00
10.00
17.00
10.00
10.00
10.00

Glicemie*1)
Colesterol seric total*1)
Trigliceride serice*1)
HDL colesterol (numai în HTA și obezitate și dislipidemii la copii*1))
LDL (numai în HTA și obezitate și dislipidemii la copii*1))
Proteine totale serice*1)
TGO*1) (ASAT)
TGP*1) (ALAT)
Fosfatază alcalină*1) (ALP)
Gama GT
LDH
Bilirubină totală*1)
Bilirubină directă*1)
Electroforeza proteinelor serice*1)
Feritina
Test Gutthrie
Determinare Litiu
Hemoglobină glicozilată
Amilazemie
CK
CKMb
Na (Natriu) - Ser
Clor - Ser
k (Potasiu) - Ser
Na (Natriu) - Urină
Clor - Urină
K (Potasiu) - Urină
Phosfor
AlbU (Albumina)
CreU (Creatinina)
Astrup
Co-oximetrie
Lipaza
Transferina
- Imunologie
55 ASLO*1)
56 VDRL*1) (RBW)
57 RPR*1)
58 Factor rheumatoid
59 Proteina C reactivă*1)
60 IgA seric
61 IgE seric
62 IgM seric
63 IgG seric
64 Imunofixare
65 Crioglobuline
66 Complement seric C3
67 Complement seric C4
68 Depistare Chlamydii
69 Depistare Helicobacter Pylori (Antigeni, Anticorpi)
70 Testare HIV (la gravidă*1))
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

10.00
10.00
10.00
11.00
10.00
10.00
10.00
10.00
15.00
15.00
15.00
10.00
10.00
30.00
40.00
11.00
11.00
30.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
22.00
15.00
50.00
50.00
18.00
24.00
14.00
10.00
10.00
15.00
15.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
15.00
30.00
30.00
18.00
40.00
34.00

TSH
FT4
Ag Hbe*2)
Ag HBs (screening)*2)
Anti-HAV IgM*2)
Anti HBc*2)
Anti HBe*2)
Anti HCV*2)
STH cu stimulare
FSH
LH
Estradiol
Cortizol
Progesteron
Prolactină
PSA
Free PSA
Confirmare TPHA*1), *4)
CA 125
CA 19-9
CA 15-3
CEA
Troponina
D-Dimer
ATPO
AFP (alfa fetoproteina)
Toxoplasma Ig M
Toxoplasma Ig G
CMV Citomegalovirus Ig M
CMV Citomegalovirus Ig G
Rubella Ig M
Rubella Ig G
Dozare Vitamina B12
Virus Epstein-Barr (EBV) Ig M
Virus Epstein-Barr (EBV) Ig G
T3
T4
BHCG
Anti TG
Vitamina D25 - OH
Testosteron
Procalcitonină
NT - proBNP
SARS CoV – 2 Ig G
SARS CoV – 2 Ig M
SARS CoV – 2 Ig G II Quant*
- Bacteriologie
117 Depistare hemoragii oculte
118 Ex. Digestie
119 Ex. Clostridium
120 Ex. Norovirus
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

30.00
30.00
52.00
32.00
41.00
30.00
35.00
65.00
27.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
15.00
40.00
50.00
50.00
40.00
70.00
70.00
39.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
50.00
40.00
40.00
25.00
25.00
35.00
40.00
100.00
40.00
100.00
95.00
100.00
100.00
100.00
25.00
15.00
50.00
30.00

Yersinia enterocolitică
Campylobacter pylori
Influentza A + B
Ex. Adenovirus + Rotavirus
- Bacteriologie - cultură
125 Eficiența sterilizării
126 Condiții igienico-sanitare (teste de salubritate)
127 Aeromicrofloră
- Exudat faringian
128 Cultură
129 Antibiograma
130 Cultura fungi
- Examene spută
131 Examen microscopic colorat-Ziehl Neelsen
132 Cultura
133 Antibiogramă - Difuzimetrică
- Analize de urină
134 Examen complet de urină (sumar + sediment)*1)
135 Examen microscopic colorat Ziehl Neelsen
136 Urocultură
137 Antibiograma
138 Determinare glucoză urinară*1)
139 Determinare proteine urinare*1)
140 Calcul renal
141 Amilazurie
- Examene materii fecale
142 Examen coproparazitologic (3 probe)*1)
143 Coprocultură
144 Antibiograma
145 Cultura fungi
146 Leucocite din scaun (COPROCITOGRAMA)
- Examene din secreţii vaginale
147 Examen microscopic nativ
148 Examen microscopic colorat Gram
149 Cultură
150 Antibiograma
151 Cultură fungi
152 Fungigrama
153 Examen Babes- Papanicolau
- Examene din secreţii uretrale, otice, nazale, conjunctivale şi puroi
154 Examen microscopic colorat
155 Cultură
156 Antibiograma
157 Cultură germeni anaerobi
158 Antibiograma
- Examen lichid puncţie
159 Examen microscopic/frotiu
160 Cultură
161 Antibiograma
- Examinări histopatologice
162 Examen histopatologic procedura completa HE 1-3 blocuri
121
122
123
124

30.00
30.00
30.00
30.00
25.00
35.00
25.00
18.00
20.00
18.00
16.00
18.00
20.00
10.00
16.00
18.00
20.00
10.00
10.00
20.00
15.00
15.00
18.00
20.00
17.00
20.00
8.00
12.00
18.00
20.00
17.00
17.00
50.00
8.00
18.00
20.00
18.00
15.00
20.00
18.00
20.00
130.00

163 Examen histopatologic procedura completa HE 4-6 blocuri
164 Diagnostic histopatologic pe lamă
Examen histopatologic procedură completă HE şi coloraţii speciale 1-3
165
blocuri
Examen histopatologic procedură completă HE şi coloraţii speciale 4-6
166
blocuri
167 Lavaj bronhoalveolar
168 Citodiagnostic secreţie vaginală
169 Citodiagnostic lichid de puncţie
170 Teste imunohistochimice/set
171 Citodiagnostic spermogramă
172 Citodiagnostic spută
173 Citodiagnostic lichid (urină etc.)
174 Citodiagnostic brosaj
175 Citodiagnostic aspirat bronșic

250.00
50.00
160.00
280.00
50.00
50.00
80.00
300.00
60.00
50.00
50.00
50.00
50.00

Anexa nr. 22 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 181 din 2 septembrie 2021
TARIFE
practicate de serviciul paraclinic – Radiologie
din cadrul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia,
în anul 2022
Nr.
crt.

Serviciu paraclinic

- Examinări radiologice
1
Radiografie craniană standard 1 incidentă
2
Radiografie craniană în proiecţie sinusuri anterioare ale feței
3
Ex. radiologic părţi ale scheletului în 2 planuri
4
Ex. radiologic bazin
5
Radiografie de membre
6
Ex. radiologic centură scapulară
7
Ex. radiologic alte articulații fără substanță de contrast sau funcționale cu TV
8
Ex. radiologic părți coloana dorsală
9
Ex. radiologic părți coloana lombară, sacrată
10 Ex. radiologic coloana vertebrală completă, fără coloana cervicală
11 Ex. radiologic coloana cervicală 1 incidentă
12 Ex. radiologic torace ansamblu
13 Ex. radiologic torace osos sau părţi ale lui în mai multe planuri/Ex. radiologic
torace şi organe ale toracelui
14 Ex. radiologic de vizualizare generală a abdomenului nativ în cel puţin 2
planuri
15
16

18

Ex. radiologic esofag, ca serviciu independent
Ex. radiologic tract digestiv superior (inclusiv unghiul duodenojejunal), cu
substanţă de contrast nonionică
Ex. radiologic tract digestiv cu întinderea examinării până la regiunea ileocecală, cu substanţa de contrast
Ex. radiologic colon în dublu contrast sau intestin subţire pe sonda duodenală

19

Ex. radiologic colon la copil, inclusiv dezinvaginare

17

Tarif
-leiAn 2022
30.00
35.00
35.00
30.00
35.00
30.00
35.00
45.00
45.00
35.00
35.00
35.00
35.00
35.00
30.00
60.00
85.00
100.00
70.00

250.00

21

Ex. radiologic tract urinar (urografie minutată) cu substanţă de contrast
nonionică
Ex. radiologic retrograd de uretră sau vezică urinară cu substanță de contrast

22

Ex. radiologic cu substanţă de contrast nonionică a uterului şi oviductului

280.00

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

CT craniu fără substanţă de contrast
CT regiune gât fără substanţă de contrast nonionică
CT regiune toracică fără substanţă de contrast nonionică
CT abdomen fără substanţă de contrast
CT pelvis fără substanţă de contrast
CT coloană vertebrală fără substanţă de contrast nonionică/segment
CT membre/membru fără substanţă de contrast
CT craniu nativ și cu substanţă de contrast nonionică
CT regiune gât nativ și cu substanţă de contrast nonionică
CT regiune toracică nativ și cu substanţă de contrast nonionică
CT abdomen nativ și cu substanţă de contrast (nonionică) adm. Intravenos
CT pelvis nativ și cu substanţă de contrast (nonionică) adm. Intravenos
CT coloană vertebrală nativ și cu substanţă de contrast nonionică/segment
CT membre nativ și cu substanţă de contrast nonionică/segment
CT ureche internă
Uro CT
Angiografie CT membre
Angiografie CT craniu
Angiografie CT regiune cervicală
Angiografie CT abdomen
Angiografie CT pelvis
RMN cranio - cerebral nativ
RMN regiune coloana vertebrală (cervicală, toracică, lombară) nativ/segment
PACHET RMN regiune coloana vertebrală (cervicală, toracică, lombară) nativ
RMN abdominal nativ
RMN pelvin nativ
RMN extremități nativ/segment - genunchi, cot, gleznă etc.
RMN umăr nativ
RMN sân nativ
RMN umăr nativ și cu substanță de contrast
RMN sân nativ și cu substanță de contrast
RMN cranio - cerebral nativ și cu substanță de contrast
RMN regiuni coloana vertebrală (cervicală, toracală etc.) nativ și cu substanță
de contrast
RMN abdominal nativ și cu substanță de contrast
RMN extremități nativ/segment - genunchi, cot, gleznă etc., cu substanță de
contrast
RMN cord cu substanță de contrast
Uro RMN cu substanță de contrast
Angiografia RMN trunchiuri supraaortice
Angiografia RMN artere renale sau aorta
Angiografie RMN/segment craniu, abdomen, pelvis etc.
Angiografie carotidiană cu substanță de contrast
Ecografie generală (abdomen + pelvis)
Ecografie abdomen
Ecografie pelvis
Ecografie transvaginală

150.00
150.00
200.00
200.00
175.00
200.00
200.00
375.00
375.00
450.00
400.00
400.00
400.00
360.00
375.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
450.00
450.00
700.00
450.00
450.00
450.00
450.00
450.00
700.00
700.00
700.00
700.00

20

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

250.00

700.00
700.00
700.00
850.00
400.00
400.00
600.00
400.00
100.00
100.00
100.00
50.00

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

Ecografie de vase (vene)
Ecografie de vase (artere)
Ecografie endocrină
Ecografie obstetricală
Ecografie transfontanelară
Ecografie + Doppler color
Ecografie de organ/articulație/părți moi
Ecografie obstetricală anomalii trimestrul II
Ecografie obstetricală anomalii trimestrul I cu TN
Ecografie morfologică
Senologie imagistică-ecografie
Ecocardiografie
Ecocardiografie transesofagiană
Mamografie în 2 planuri/pentru un sân

82
83
84

Spirograma + test farmacodinamic bronhomotor
Electromiografie
Osteodensitometrie dexa-coloană lombo-sacrată + articulații coxo-femurale

120.00
120.00
70.00
50.00
40.00
100.00
50.00
350.00
100.00
400.00
80.00
100.00
170.00
75.00/pentru
un sân
30.00
100.00
90.00

Anexa nr. 23 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 181 din 2 septembrie 2021
TARIFE
practicate pentru servicii stomatologice și de chirurgie maxilo-facială
din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,
în anul 2022
Nr.
crt.

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

Tarif
Denumirea analizei
- lei An 2022
SERVICII STOMATOLOGICE ȘI DE CHIRURGIE MAXILO - FACIALĂ
- Generale
Consultaţie
Sigilare - dinte
Tratament albire (Opalescence)
Aplicare bijuterii dentare
- Paradontologie
Detartraj, periaj, tratament gingival/arcadă
Chiuretaj subgingival per dinte
Tratament desensibilizare - dinte
- Terapie
Coafaj indirect
Obturație compozit tip I
Obturație compozit tip II
Obturație compozit tip III
Reconstrucție coronară
Armarea obturației cu pivot metalic
Armarea obturației cu pivot din fibră de sticlă
Tratament gangrena complicată
Tratament de canal (include obturație de canal) monoradiculari
Tratament de canal (include obturație de canal) pluriradiculari

Gratuit
20,00
500,00
90,00
50,00
10,00
10,00
30,00
60,00
70,00
80,00
120,00
20,00
100,00
100,00
70,00
100,00

Tratament de canal cu diga (include obturația de canal) monoradiculari
Tratament de canal cu diga (include obturația de canal) pluriradiculari
- Protetică
Coroană provizorie cabinet
Coroană provizorie laborator
Inlay compozit
Inlay ceramic
Fațetă compozit
Fațetă ceramic
Coroană metalică
Coroană metalo-compozit
Coroană metalo-plastică
Coroană metalo ceramică fizionomică
Coroană ceramică pe Zirconiu
Coroană ceramică pe suport Au-Pt
Coroană integral ceramic
Rcr mono/pluriradicular
Proteză totală acrilică maxilară/mandibulară
Proteză parțială acrilică
Proteză parțială rigid elastic
Proteză parțială elastic
Proteză scheletată cu crosete turnate
Proteză scheletată cu culise sau capse
Rebazare rigidă
Rebazare elastică
- Chirurgie
Cauterizare
Extracție dinte lapte
Extracție monoradicular
Extracție pluriradicular
Extracție prin alveotomie
Sutură
Tratament alveolită
Extracție dinte parodontotic
Decapusonare (inclusiv anestezia)
Rezecție apicală frontali
Rezecție apicală premolari
Rezecție apicală molari
Odontectomie

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

120,00
150,00
20,00
40,00
150,00
500,00
250,00
800,00
80,00
240,00
150,00
400,00
800,00
700,00
800,00
60,00
600,00
450,00
800,00
1.000,00
2.000,00
2.500,00
200,00
400,00
30,00
20,00
50,00
70,00
150,00
30,00
50,00
20,00
70,00
200,00
220,00
400,00
200,00

Anexa nr. 24 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 181 din 2 septembrie 2021
TARIFE
practicate de Medicina Legală din cadrul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, în anul 2022
Nr.
crt.
1

Denumire specialitate/serviciu
MEDICINĂ LEGALĂ
Test de narcodependenţă, la fişele pentru plecare în străinătate

Tarif
-leiAn 2022
75

Anexa nr. 25 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 181 din 2 septembrie 2021
TARIFE
pentru aparţinători din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,
în anul 2022
Nr.
crt.
1
2

Denumire specialitate/serviciu
Tarif/zi – taxă hotelieră
Tarif/1 meniu

Tarif
–leiAn 2022
30
6

Anexa nr. 26 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 181 din 2 septembrie 2021
TARIFE
practicate de compartimentul Recuperare Neurologie din cadrul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, în anul 2022
Nr.
crt.
1
2

Denumire specialitate/serviciu

Tarif
-leiAn 2022

RECUPERARE NEUROLOGIE
Tarif/zi de spitalizare şi tratament
Tarif/cură de 14 zile tratament recuperator

283
3.962

Anexa nr. 27 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 181 din 2 septembrie 2021
TARIFE
practicate de compartimentul Psihiatrie Cronici din cadrul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,
în anul 2022
Nr.
crt.
1
2
3
4

Denumire specialitate/serviciu
PSIHIATRIE CRONICI
Consult psihiatric la cerere
Consult/referat medical comisie expertizarea capacităţii de muncă
Adeverinţă medicală
Tarif/zi de spitalizare şi tratament

Tarif
-leiAn 2022
50
50
20
145

Anexa nr. 28 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 181 din 2 septembrie 2021
TARIFE
practicate de secţia Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie
din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,
în anul 2022
Nr.
crt.
1

Tarif
-leiAn 2022
SECŢIA RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ŞI BALNEOLOGIE
Tarif/zi de spitalizare şi tratament
202
Denumire specialitate/serviciu

2

1
2

Tarif/cură de 12 zile tratament recuperator
COMPARTIMENT RECUPERARE MEDICALĂ ORTOPEDIE
TRAUMATOLOGIE
Tarif/zi de spitalizare şi tratament
Tarif/cură de 11 zile tratament recuperator

2.424
ŞI
268
2.948

Anexa nr. 29 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 181 din 2 septembrie 2021
TARIFE
practicate de Ambulatoriul Reabilitare Medicală din cadrul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, în anul 2022
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Denumire specialitate/serviciu
REABILITARE MEDICALĂ
Consultație medicală la cerere
Consult/referat medical comisie expertizarea capacităţii
de muncă
Control
Tarif tratament recuperator/zi – 4 proceduri/şedință
Tarif cură/10 zile (10 şedinţe)
Tratament infiltrativ
Tarif masaj/şedinţă
Tarif Kinetoterapie/şedinţă
Adeverinţă medicală

Tarif
-leiAn 2022
50
50
25
28
420
15
10
10
20

Anexa nr. 30 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 181 din 2 septembrie 2021
TARIFE
practicate de secţia Boli Infecțioase din cadrul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, în anul 2022
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8

Denumire specialitate/serviciu
BOLI INFECȚIOASE
Consultație medicală la cerere
Consult/referat medical comisie expertizarea capacităţii de muncă
Administrare perfuzii
Efectuare injecție subcutanată
Efectuare injecție intradermică
Efectuare injecție intramusculară
Efectuare injecție intravenoasă
Adeverinţă medicală

Tarif
-leiAn 2022
50
50
25
10
10
10
10
20

Anexa nr. 31 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 181 din 2 septembrie 2021
TARIFE
practicate de cabinetul Diabet, Nutriție, Boli Metabolice
din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,
în anul 2022
Nr.

Denumire specialitate/serviciu

Tarif

crt.

-leiAn 2022
DIABET, NUTRITȚE, BOLI METABOLICE
Consultație la cerere
EKG (efectuare)
Efectuare injecție intravenoasă
Efectuare injectie intramusculară
Efectuare injecție subcutanată
Măsurare glicemie (glucometru)
Indice gambă/braţ
Taxă salon rezervă condiţii hoteliere sporite/zi
(1 pat, baie proprie, televizor, aer condiţionat, frigider)

1
2
3
4
5
6
7
8

50
20
10
10
10
5
15
50

Anexa nr. 32 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 181 din 2 septembrie 2021
TARIFE
practicate de cabinetul/secţia Psihiatrie din cadrul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,
în anul 2022
Nr.
crt

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3

Denumire specialitate /serviciu

Tarif
-leiAn 2022

CABINET PSIHIATRIE
Consult psihiatric la cerere
Consult psihiatric/referat medical comisie expertizarea capacităţii
de muncă
Evaluare psihologică/referat medical comisie expertizarea
capacității de muncă
Opinie medicală la cerere
Program recuperator
Examinarea minimă a stării mentale (M.M.S.E.) la cerere
Reabilitare alcoolică ambulatorie
Acte medicale pentru notariat
Aviz interdicţie pentru diverse activități profesionale
Adeverinţa medicală
SECŢIE PSIHIATRIE
Aviz de interdicție eliberat de comisia medicală psihiatrică
Taxă efectuare expertiză medico - legală psihiatrică/comisie
medicală psihiatrică
Copie bilet de externare la solicitare

50
50
30
100
50
30
100
200
200
20
400
400
10

Anexa nr. 33 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 181 din 2 septembrie 2021
TARIFE
practicate de Anatomie Patologică din cadrul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,
în anul 2022
Nr.
crt.

Denumire specialitate/serviciu

Tarif
- lei An 2022

ANATOMIE PATOLOGICĂ
1
2

Taxă îmbălsămare
Taxă cosmetizare

80
50

3
4
5
6
7

Taxă pentru frigider
Taxă de urgență examen histopatologic piesă mică (biopsie)
Taxă de urgență examen histopatologic piesă mare (piesă
operatorie)
Taxă de urgență citologie
Autopsie anatomopatologică

40
50
100
50
300

Anexa nr. 34 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 181 din 2 septembrie 2021
TARIFE
practicate de Secția Cardiologie din cadrul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, în anul 2022
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6

Denumire specialitate/serviciu
CARDIOLOGIE
EKG (efectuare)
Interpretare EKG continuu (24 ore, Holter) + interpretare
Holter TA + interpretare
Ecodoppler cardiac
Determinarea indicelui de presiune gleznă/braț, respectiv deget/braț
Test de efort

Tarif
–leiAn 2022
20
150
120
150
50
150

Anexa nr. 35 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 181 din 2 septembrie 2021
TARIFE
practicate de Secția Chirurgie din cadrul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, în anul 2022
Nr.
crt.

Denumire specialitate/serviciu

Tarif
-leiAn 2022

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

Panarițiu
Flegmoanelor superficiale mână fără limfagită
Flegmoanelor loja tenară, hipotenară comisurale tenosinovitelor
Abces de părți moi
Abces pilomidal
Furuncul
Furuncul antracoid, furunculozei
Hidrosadenitei
Serom posttraumatic
Arsuri termice <10%
Leziuni externe prin agenți chimici <10%
Hematom
Plăgi tăiate superficiale
Degerături (gr.1 și gr. 2)
Flebopatii varicoase superficiale, ruptură pachet varicos
Adenoflegnionul
Supurațiilor postoperatorii
Consultația, tratamentul și îngrijirea piciorului diabetic
(polinevrită, supurații, microangiopatie)
Afecțiuni mamare superficiale

140
140
140
140
140
120
120
120
120
120
120
140
140
120
275
225
125
140
125

Supurații mamare profunde
Granulom ombilical
Abces perianal
Fimozei (decalotarea, debridarea) + fimotomie
Tumori mici, chisturilor dermoide sebacee, lipoamelor
neinfectate
Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie
Toaleta plăgii, pansament
Extragere fire
Puncție postmastectomie
Ablație unghială
Taxă salon rezervă condiţii hoteliere sporite/zi
(1 pat, baie proprie, televizor, aer condiţionat, frigider)

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

225
125
275
275
225
140
80
80
80
140
50

Anexa nr. 36 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 181 din 2 septembrie 2021
TARIFE
practicate de Secțai Dermatologie din cadrul
Spitalului Judeţean de Urgență Alba Iulia,
în anul 2022
Nr.
crt.
1
2
3

Denumire specialitate/serviciu
DERMATOLOGIE
Electrochirurgia/electrocauterizarea tumorilor cutanate/
leziune
Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie
Tratamentul chirurgical al leziunilor cutanate (anestezie,
excizie, sutură – inclusiv îndepărtarea firelor, pansament)

Tarif
–leiAn 2022
100
100
150

Anexa nr. 37 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 181 din 2 septembrie 2021
TARIFE
practicate de Secția Gastroenterologie din cadrul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,
în anul 2022
Nr.
crt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Denumire specialitate/serviciu
GASTROENTEROLOGIE
Endoscopie digestivă superioară (Gastroscopie)
Endoscopie digestivă inferioară (Colonoscopie)
Endoscopie digestivă superioară + Biopsie
Endoscopie digestivă superioară + Biopsie + H. pylori
Endoscopie digestivă inferioară + Biopsie
Administrarea medicamentelor ( IM, IV, SC, ID)
Clismă evacuatorie
Taxă salon rezervă condiţii hoteliere sporite/zi
(1 pat, baie proprie, televizor, aer condiţionat, frigider)
Esofagoscopie cu extracţie de corpi străini
Ligatura endoscopică a varicelor esofagiene
Terapie cu plasmă argon

Tarif
-leiAn 2022
370
400
500
530
530
10
50
50
450
950
300

12
13
14
15

Polipectomie
Hemostază endoscopică
Montare gastrostomă
Sedare EDI/EDS

250
300
1.500
200
Anexa nr. 38 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 181 din 2 septembrie 2021

TARIFE
practicate de Secția Nefrologie din cadrul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,
în anul 2022
Nr.
crt.

Denumire specialitate/serviciu

Tarif
–leiAn 2022

NEFROLOGIE
1
2
3
4
5
6
7

EKG (efectuare)
Efectuare injecție intravenoasă
Efectuare injecție subcutanată
Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie
Pansament cateter venos central de dializă
Montare fire cateter venos central de dializă
Hemodializa efectuată la solicitarea altui spital pentru pacient internat
în spitalul respectiv

20
10
10
50
20
20
600

Anexa nr. 39 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 181 din 2 septembrie 2021
TARIFE
practicate de Secția Ginecologie din cadrul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,
în anul 2022
Nr.
crt.

Denumire specialitate/serviciu

Tarif
-leiAn 2022

GINECOLOGIE
1
2

Manevre de mică chirurgie
Tratamente locale, badijonaj, lavaj/caz

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Recoltarea pentru test BABES PAPANICOLAU
Extracție de corpi străini (DIU)
Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie
Montare DIU
Taxă monitorizare parturientă și făt
Avort la cerere cu anestezie locală
Avort la cerere cu anestezie generală
Sterilizare chirurgicală la cerere prin minilaparotomie
Sterilizare chirurgicală la cerere laparoscopic
Îndepărtarea altor dispozitive din tractul genital
Servicii hoteliere superioare la rezervă cu 2 paturi/pat/zi
Monitorizare sarcină la termen
Monitorizare cardiacă fetală
Manoperă scos fire post operatoriu la pacienții operați de alți furnizori
de servicii medicale
Colposcopie

17

150
60
50
100
250
200
50
600
800
1.500
2.000
180
40
180
45
100
300

Anestezie epidurală la naștere
Analgezia la nașterea naturală cu gaz medical

18
19

600
250

Anexa nr. 40 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 181 din 2 septembrie 2021
TARIFE
practicate de Secția Otorinolaringologie din cadrul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,
în anul 2022
Nr.
crt.

Denumire specialitate/serviciu
OTORINOLARINGOLOGIE
Tratament chirurgical colecție sept flegmon, periamigdalian,
furuncul CAE
Extracție corpi străini
Tamponament anterior
Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie
Cura chirurgicală a othematomului
Audiometrie la căști sau în câmp liber, vocală sau tonală
Tratament chirurgical al traumatismelor ORL
Electrocauterizare sau cauterizarea mucoasei nazale

1
2
3
4
5
6
7
8

Tarif
-leiAn 2022
150
100
100
400
500
20
450
200

Anexa nr. 41 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 181 din 2 septembrie 2021
TARIFE
practicate de Secția Ortopedie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,
în anul 2022
Nr.
crt.
1
2

3

4
5
6
7
8
9

Denumire specialitate/serviciu
ORTOPEDIE
Luxație, entorsă sau fractura antebrațului, pumnului, gleznei, oaselor
carpiene, metacarpiene, tarsiene, metatarsiene, falange
Entorsa sau luxația patelei umărului, disjuncției acromio-claviculară,
fracturii gambei, coastelor, claviculei, humerusului, scapulei, rupturii
tendoanelor mari (achilian, bicipital, cvadricipital), leziuni de menisc,
instabilitatea acută de genunchi, ruptură musculară
Fractura femurului, luxația, entorsa, fractura de gambă cu aspect
crurepedios, tratamentul scoliazei, cifozei, spondilolostezisului, rupturii
musculare
Consultația și tratamentul unei infecții osoase (osteomielita, osteita) la
falange
Consultații de control postoperatorii ale unei tuberculoze osteoarticulare
Consultație, examen, diagnostic și tratament în displazia luxantă a
șoldului, în primele 6 luni
Consultația și tratamentul piciorului strâmb congenital în primele 3 luni
Consultația și tratamentul la copii cu genu valgum, genu varum, picior
plat valg
Consultația și tratamentul plăgilor contuze ale membrelor, posttraumatice,
hematom, serom, edem, resturi de bont

Tarif
–leiAn 2022
100
100

150

100
100
100
100
100
100

Anexa nr. 42 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 181 din 2 septembrie 2021
TARIFE
practicate de Secția Reumatologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
în anul 2022
Nr.
crt.

Denumire specialitate/serviciu

Tarif
–leiAn 2022

REUMATOLOGIE
Infiltrații intraarticulare

1

20
Anexa nr. 43 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 181 din 2 septembrie 2021

TARIFE
practicate de Secțai Urologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,
în anul 2022
Nr.
crt.

Denumire specialitate/serviciu

Tarif
–leiAn 2022

UROLOGIE
1
2
3

Dilatația stricturii uretrale
Cateterismul uretrovezical ”a demeure” pentru retenție completă de
urină
Efectuare injecție intravenoasă

70
70
10

Anexa nr. 44 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 181 din 2 septembrie 2021
TARIFE
practicate de Secția Medicină internă - Geriatrie și Gerontologie din cadrul
Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia,
în anul 2022
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6

Tarif
Denumire specialitate/serviciu
–leiAn 2022
MEDICINĂ INTERNĂ - GERIATRIE ȘI GERONTOLOGIE
Efectuare injecție intravenoasă
10
EKG (efectuare)
20
Oscilometrie (Doppler vascular)
10
Spirometrie
30
Aerosol/caz
5
Servicii medicale de bronhoscopie
250
Anexa nr. 45 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 181 din 2 septembrie 2021
TARIFE
practicate de Secția Oftamologie din cadrul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,
în anul 2022

Nr.

Denumire specialitate/serviciu

Tarif

–leiAn 2022

crt.
OFTALMOLOGIE
Biomicroscopia, gonioscopia, oftalmoscopia
Determinarea refracției (skiascopie, refractometrie, astigmometrie)
Explorarea funcției binoculare, examen diplopie
Extracția corpilor străini
Injectarea subconjuctivală, retrobulbară de medicamente
Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie
Taxă stabilire diagnostic la cererea comisiei de expertiză medicală
(determinare acuitate vizuală, examen biomicroscopic, examen refracție,
examen oftalmologic, perimetrie)
Perimetrie statică
Perimetrie computerizată

1
2
3
4
5
6
7

8
9

20
20
20
30
30
40
200

30
50

Anexa nr. 46 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 181 din 2 septembrie 2021
TARIFE
practicate de Secția Neurologie din cadrul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,
în anul 2022
Nr.
crt.
1
2
3
4

Denumire specialitate/serviciu

Tarif
–leiAn 2022

NEUROLOGIE
EEG Standard (cu hiperpnee și stimulare luminoasă intermitentă)
EEG Standard cu interpretare
EEG cu mapping și CD
Tarif pe zi de spitalizare pentru specialitatea bolii cronice

100
150
200
450

Anexa nr. 47 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 181 din 2 septembrie 2021
TARIFE
practicate de Ambulatoriu de specialitate din cadrul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, în anul 2022










Consultațiile medicale la cerere 50 lei
Consultaţie/referat medical comisie expertizarea capacităţii de muncă 50 lei;
Adeverinţă medicală 20 lei;
Fișa medicală pentru obținerea permisului de conducere auto se taxează astfel :
- număr examinări 6 x 15 lei/examinare
- taxă eliberare 10 lei
Fișa medicală pentru obținerea permisului de port armă se va taxa astfel :
- număr examinări x 15 lei/examinare
- taxă eliberare 10 lei
Fișa medicală pentru plecarea în străinatate :
- număr consultații x 15 lei/consultație
- taxă eliberare 10 lei
Certificate medicale prenupțiale se vor taxa astfel :
- examen VDRL
10 lei
- examen psihologic
25 lei
- taxa eliberare
10 lei
TOTAL
45 lei
Fișa medicală pentru angajare și control periodic :

-examen clinic general pe aparate și sisteme + încheierea fișei de aptitudini 25 lei
-examen clinic general pe aparate și sisteme + încheierea fișei de aptitudini (pentru
persoanele juridice cu mai mult de 10 angajați) 20 lei
-examen clinic general pentru expuneri la radiații ionizante 35 lei
-examen psihologic 25 lei, la recomandare medic de medicina muncii


Examene medicale aferente certificatului prenupțial pentru străini 100 lei

Nota : Tarifele ofertate pentru pachetele de servicii medicale indicate de medicul de medicina
muncii conform HGR 1169/12.12.2011, care modifică HGR 355/2007, privind sănătatea
lucrătorilor, care nu sunt reglementate prin acte normative emise de Ministerul Sănătății, vor fi
aprobate doar prin Hotărâre a Comitetului Director al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia.
Anexa nr. 48 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 181 din 2 septembrie 2021
TARIFE
pentru aparținători - Pediatrie din cadrul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, în anul 2022
Nr.
crt.

Denumire specialitate/serviciu

Tarif
–leiAn 2022

PEDIATRIE
Tarif salon rezervă condiții hoteliere sporite/zi (1 pat, 1 pătuț, baie
50
proprie, televizor, aer condiționat, frigider)
Tarif aparţinător/zi conform art. 221 Legea 95/2006, pentru copilul pentru
20
mai mare de 3 ani

1
2

Anexa nr. 49 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 181 din 2 septembrie 2021
TARIFE
pentru investigații practicate de Cabinet Medicină Sportivă din cadrul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, în anul 2022

Nr.
crt.
1
2

Denumire specialitate/serviciu

Tarif
- lei An 2022

CABINET MEDICINĂ SPORTIVĂ
Consultație medicină sportivă preventivă (necesară participării la
competiții sportive) și/sau curative (boli, accidentări, scutiri)
Consultație medicină sportivă preventivă (necesară participării la
competiții sportive) și/sau curative (boli, accidentări, scutiri) pentru
grupuri mai mari de 10 solicitanți

25
20

Anexa nr. 50 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 181 din 2 septembrie 2021
TARIFE
pentru prestările de servicii pentru persoanele fizice și juridice,
în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,
în anul 2022
Nr.
crt.

Denumire serviciu/foaie

Tarif
–lei-

An 2022
REGISTRATURĂ
1
2

Xerocopie format A4
Xerocopie format A3

0,50
1,00

Anexa nr. 51 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 181 din 2 septembrie 2021
TARIFE
pentru investigații practicate de Cabinet Alergologie din cadrul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, în anul 2022
Nr.
crt.

1
2
3
4

Denumire specialitate/serviciu

Tarif
- lei An 2022

CABINET ALERGOLOGIE
Testare set standard de alergeni
Testare anestezice stomatologice
Testare PATCH (substanțe chimice, medicamente etc)
Consultație medicală la cerere

100
80
100
50

Anexa nr. 52 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 181 din 2 septembrie 2021
TARIFE
practicate de Dispensar TBC din cadrul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, în anul 2022
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Denumire specialitate/serviciu
SECȚIA TBC
Consultaţie medicală la cerere
Consult/referat medical comisie expertizarea capacităţii de muncă
Radiografie torace
Spirometrie
Aerosol/caz
Efectuare injecție intravenoasă
Examen microscopic BK (Spută, urină, aspirat bronșic, lichid pleural,
secreții)
Examen prin cultură BK (Spută, urină, aspirat bronșic, lichid pleural,
secreții)
Antibiograma BK (INH, RMP, PAS)
IDR
Adeverinţă medicală
EKG (efectuare)

Tarif
-leiAn 2022
50
50
32
30
5
10
20
70
100
20
20
20

Anexa nr. 53 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 181 din 2 septembrie 2021
TARIFE
practicate de Secția Oncologie din cadrul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,
în anul 2022
Nr.
crt.

Denumire specialitate/serviciu

Tarif
-leiAn 2022

ONCOLOGIE
1
2
3
4
5
6
7
8

Consultaţie medicală la cerere
Consult/referat medical comisie expertizarea capacităţii de muncă
Spălare şi heparinare cameră implantabilă
Efectuare injecţie subcutanată (terapie hormonală şi moleculară)
Masaj limfedem
Efectuarea injecţie intramusculară
Efectuarea injecţie intravenoasă
Adeverinţă medicală

50
50
50
15
35
10
10
20

Anexa nr. 54 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 181 din 2 septembrie 2021
TARIFE
practicate de Secția Hematologie din cadrul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,
în anul 2022
Nr.
crt.

Tarif
-leiAn 2022

Denumire specialitate/serviciu
HEMATOLOGIE

1
2
3
4
5
6
7
8

Consultaţie medicală la cerere
Consult/referat medical comisie expertizarea capacităţii de muncă
Spălare şi heparinare cameră implantabilă
Efectuare injecţie subcutanată (terapie hormonală şi moleculară)
Masaj limfedem
Efectuarea injecţie intramusculară
Efectuarea injecţie intravenoasă
Adeverinţă medicală

50
50
50
15
35
10
10
20

Anexa nr. 55 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 181 din 2 septembrie 2021
TARIFE
practicate de Laborator de diagnostic molecular din cadrul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, în anul 2022
Nr.
crt.
1
2

Tarif
-leiAn 2022

Denumire specialitate/serviciu
LABORATOR DE DIAGNOSTIC MOLECULAR
Test - Real Time PCR pentru diagnosticare COVID-19
Test – Antigen SARS COV 2
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

250
90

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 19010/2 septembrie 2021
REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind stabilirea de taxe locale şi tarife
datorate bugetului general al judeţului Alba, în anul 2022
Expunere de motive
Conform principiului autonomiei locale financiare, unitățile administrativ-teritoriale au
dreptul la resurse financiare suficiente pe care le pot utiliza în exercitarea atribuțiilor lor, pe baza
și în limitele prevăzute de lege.
Anual, conform legislației în vigoare, Consiliul Județean Alba, adoptă, pentru anul
următor, hotărâri privind taxele locale, taxele speciale și tarifele, atât pentru activitatea proprie,
cât și pentru instituțiile din subordinea sa.
Impozitele, taxele locale şi tarifele constituie o sursă importantă de venituri şi sunt
utilizate pentru acoperirea cheltuielilor publice a căror finanţare se asigură de la bugetul local, în
condiţiile legii.
În exercitarea atribuțiilor privind dezvoltarea economico-socială a județului, consiliile
județene stabilesc impozite, tarife și taxe locale, în condițiile legii. Acestea, ca surse de venituri
proprii ale bugetelor județene, sunt reglementate de Titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind
Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile cu art. 16
alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare.
De asemenea, taxele şi tarifele stabilite pentru fiecare instituţie publică subordonată
Consiliului Judeţean Alba şi prezentate în anexele la prezentul proiect de hotărâre, constituie
venituri la bugetele proprii ale acestor instituţii.
Pentru funcţionarea unor servicii publice locale, create în interesul persoanelor fizice și
juridice, consiliile judeţene aprobă taxe speciale. Cuantumul taxelor speciale se stabilește anual,
iar veniturile obţinute din acestea se utilizează integral pentru finanţarea cheltuielilor curente de
întreţinere şi funcţionare a acestor servicii. Taxele speciale se fac venit la bugetul local şi se
încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care beneficiază de serviciile publice locale
pentru care s-au instituit taxele respective.
Pentru anul fiscal 2022, la stabilirea nivelului taxelor locale şi tarifelor, au fost luate în
considerare propunerile direcţiilor și compartimentelor de specialitate din cadrul Consiliului
Judeţean Alba, respectiv: Direcţia Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, Serviciul Programe,
lucrări, întreținere drumuri, Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport, Direcția
Juridică și Administraţie Publică, precum şi ale ordonatorilor tertiari de credite: Serviciul Public
Județean Salvamont-Salvaspeo Alba, Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor
Alba, Centrul de Cultură ”Augustin Bena” Alba, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Teatrul de
Păpuși ”Prichindel” Alba Iulia, Direcția Județeană de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Alba,
Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia.
Descrierea situației actuale
Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 300/22 decembrie 2020, cu modificările și
completările ulterioare, au fost aprobate nivelul tarifelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2021.
Propunerile direcţiilor și compartimentelor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean
Alba, precum și cele ale instituţiilor subordonate sunt prezentate în anexele nr.1-55 la proiectul
de hotărâre privind stabilirea taxelor locale şi tarifele datorate bugetului general al județului
Alba, în anul 2022.
Prin dimensionarea tarifelor și taxelor locale propuse pentru anul 2022 se urmărește
asigurarea unor surse de venituri la bugetul local și la bugetul instituțiilor subordonate, în
vederea angajării și acoperirii cheltuielilor bugetare.



























Baza legală
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi
completările ulterioare;
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările
și completările ulterioare;
Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată,
cu modificările și completările ulterioare;
Legea muzeelor şi a colecţiilor publice, nr. 311/2003, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativteritoriale, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările
ulterioare;
Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii
electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării
reţelelor de comunicaţii electronice, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 71/2018 pentru modificarea art. 84 alin. (1) şi (4) din Legea educaţiei naţionale
nr. 1/2011;
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi
desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările și completările
ulterioare;
Ordonanţa Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau
concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi
completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 387/2005 privind aprobarea bazei de calcul pentru stabilirea
taxelor privind furnizarea datelor din Registrul permanent de evidenţă a populaţiei, cu
modificările și completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 295/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare unitară a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind
evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi
pentru stabilirea formei şi conţinutului actelor de identitate, ale dovezii de reşedinţă şi ale
cărţii de imobil, cu modificările și completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a
Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a
medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în
cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, cu modificările
și completările ulterioare;
Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2156/2005
privind tarifele pentru prestaţiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră Română A.R.R., cu modificările și completările ulterioare;

 Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 233/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind
amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de
urbanism, cu modificările și completările ulterioare;
 Ordinul comun nr. 126/6590/1236/2018 al ministrului transporturilor, viceprimministrul, al ministrului dezvoltîării regionale și administrației publice, și al
ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şi
desfăşurarea circulaţiei vehiculelor rutiere cu mase şi/sau dimensiuni ce depăşesc masele
şi/sau dimensiunile maxime admise prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997
privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 Ordinul comun nr. 1359/694/2021 al ministrului sănatății și al președintelui Casei
Naționale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea anexei nr. 23 C la Ordinul
ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.
1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a
Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a
Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a
medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în
cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022;
 Decizia nr. 997/2018 a Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în
Comunicații privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de
acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică.
În sensul celor precizate mai sus, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia proiectele
de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului judeţean, de
vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de
hotărâre înregistrat cu nr. 181 din 2 septembrie 2021.
Față de cele prezentate mai sus, supun spre dezbatere și aprobare prezentul proiect de
hotărâre, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 19011/2 septembrie 2021

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
Domnului director executiv Marian Florin AITAI

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea de taxe locale şi tarife
datorate bugetului general al judeţului Alba, în anul 2022
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” estimată a
avea loc în data de 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 2021 şi are ataşate următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind stabilirea de taxe locale şi tarife
datorate bugetului general al judeţului Alba, în anul 2022;
- propunerile privind stabilirea de taxe locale și tarife datorate bugetului general al
Județului Alba pentru anul 2022:
 nr. 14181/28 iunie 2021 a Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism;
 nr. 14244/29 iunie 2021 a Serviciul programe, lucrări întreținere drumuri;
 nr. 13269/16 iunie 2021 a Compartimentului Autoritatea Judeţeană de Transport;
 nr. 14917/05 iulie 2021 a Direcției juridice și administraţiei publice;
 nr. 384/07 iunie 2021 a Serviciului Public Judeţean Salvamont-Salvaspeo Alba;
 nr. 1641/B42/15 iunie 2021 a Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor
Alba;
 nr. 1126/29 iunie 2021 a Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba;
 nr. 2787/29 iunie 2021 a Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia;
 nr. 534/30 iunie 2021 a Teatrului de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia;
 nr. 284/22 iunie 2021 a Direcţiei Judeţene de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Alba;
 nr. 2029/29 iunie 2021 a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud;
 nr. 12710/30 iunie 2021 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
Nr. 17845/11 august 2021
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea de taxe locale şi tarife datorate bugetului general
al Judeţului Alba, în anul 2022
Autonomia locală garantează autorităților administrației publice locale dreptul ca,
în limitele legii, să aibă inițiative în toate domeniile. În scopul asigurării autonomiei locale,
autoritățile deliberative ale administrației publice locale au dreptul să instituie și să
perceapă impozite și taxe locale.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Alba stabilește
anual, pentru anul următor, nivelul taxelor locale, taxelor speciale și a tarifelor.
La baza fundamentării nivelului taxelor locale, taxelor speciale şi tarifelor pe anul
2022, s-au avut în vedere următoarele:
Prevederile art. 7 alin 18 și 19 și art. 45 alin. 1^1 din Legea nr. 50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, reglementează perceperea de taxe la eliberarea certificatelor de urbanism, a
autorizațiilor de construire, precum și a avizului structurii de specialitate.
Dispozițiile art. 474 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și
completările ulterioare, stabilesc limitele minime și maxime ale taxelor pentru eliberarea
certificatelor de urbanism, a autorizațiilor de construire, precum și a altor avize.
În baza Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean Alba, în calitate
de administrator al drumurilor judeţene din judeţul Alba, are obligaţia de a urmări şi
verifica respectarea prevederilor legale privind execuţia lucrărilor de orice fel, realizate în
zona drumurilor, precum şi întreţinerea, repararea şi modernizarea drumurilor publice
judeţene.
Ca urmare Consiliul Județean Alba, în calitate de administrator al drumurilor
județene de pe raza județului, poate elibera autorizații speciale de transport, pentru
efectuarea transportului pe aceste drumuri cu vehicule rutiere, înmatriculate sau
înregistrate în România sau în alte state, cu depășirea masei totale maxime admise, maselor
maxime admise pe axe și/sau dimensiunilor maxime admise prevăzute în Anexele nr. 2 și
nr. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997. Conform prevederilor art. 41 din ordonața
mai sus amintită, se aplică tarife suplimentare de utilizare a drumurilor calculate în funcție
de masa totală, de masele pe axe, de dimensiunile rezultate la transport, de categoria
drumului și de lungimea traseului care urmează să fie parcurs. Aceste tarife și excepțiile de
la plata acestora se stabilesc de administratorii drumurilor publice și se aprobă prin
hotărâre a consiliilor județene, pentru drumurile de interes județean, conform prevederilor
art. 41 alin. 22 și potrivit art. 40^1 din textul legal amintit, tarifele susmenționate se
constituie ca venituri pentru proiectarea, administrarea, exploatarea, întreținerea,
repararea și modernizarea drumurilor județene aflate în administrarea Consiliului
Județean Alba.
De asemenea, s-au avut în vedere prevederile Legii nr. 159/2016 privind regimul
infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, cu modificările și completările
ulterioare, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării
reţelelor de comunicaţii electronice, precum și prevederile Deciziei președintelui Autorității
Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 997/2018 privind
tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în
sau sub imobilele proprietate publică.

Pentru prestațiile în domeniul serviciului public de transport județean de persoane
prin curse regulate, în anul 2022, cuantumurile tarifelor sunt în conformitate cu cele
practicate în prezent de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., în baza Ordinului
ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2156/2005 privind tarifele
pentru prestațiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., cu
modificările și completările ulterioare.
Potrivit art. 68 alin (2) din Legea finanțelor publice nr. 273/2006, cu modificările și
completările ulterioare, veniturile proprii ale instituțiilor de cultură se constituie din
prestări de servicii, chirii, manifestări culturale, concursuri artistice, publicații, prestații
editoriale, studii, proiecte, valorificări de produse din activități proprii sau anexe și altele.
De asemenea, în baza prevederilor art. 486 alin. 1 și alin. 2 din Codul Fiscal,
autoritățile administrativ teritoriale pot institui taxe pentru utilizarea temporară a
locurilor publice și pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice
de arhitectură și arheologice, toate de interes județean, precum și taxe pentru deținerea sau
utilizarea echipamentelor și utilajelor destinate obținerii de venituri care folosesc
infrastructura publică locală, pe raza localității unde acestea sunt utilizate.
Conform art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu
modificările și completările ulterioare, ”finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale
serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, care funcționează ca instituţii
publice
cu
personalitate
juridică,
se
asigură
din
venituri
proprii şi subvenţii de la bugetele locale”. Potrivit art. 21 din acelaşi act normativ:
„veniturile proprii ale serviciilor publice comunitare prevăzute la art. 20, provin din
sumele
încasate
din
activităţile
de
eliberare a documentelor, prin valorificarea formularelor utilizate în procesul de
eliberare a acestora şi prin furnizarea, în condiţiile legii, a actelor referitoare la
persoană, precum şi din donaţii şi sponsorizări”.
Taxele și tarifele datorate bugetului general al Județului Alba, propuse pentru anul 2022
de către direcţiile şi serviciile din cadrul aparatului propriu şi instituţiilor subordonate, au suferit
modificări față de cele aprobate pentru anul 2021, astfel:
I. În ceea ce privește nivelul tarifelor și taxelor propuse de direcţiile şi serviciile din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, prin proiectul de hotărâre supus
dezbaterii, se propun următoarele:
În ceea ce privește „Taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor”,
prin adresa nr. 14181/28.06.2021, Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism propune
introducerea unor noi taxe față de cele stabilite pentru anul 2021, respectiv:
 taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau escavări necesare lucrărilor de
cercetare și prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice și a
studiilor privind ridicările topografice, sondele de gaze, petrol și alte excavări se
datorează de către titularii drepturilor de prospecțiune și exploatare și se
calculează prin înmulțirea numărului de metri pătrați de teren ce vor fi efectiv
afectați la suprafața solului de foraje și excavări cu o valoare de 8 lei;;
 taxa pentru autorizarea amplasării de chioșcuri, containere, tonete, cabine, spații
de expunere, corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame situate pe căile și
spațiile publice este de 8 lei, inclusiv, pentru fiecare metru pătrat de suprafață
ocupată de construcție.
Celelalte taxe prevăzute în Anexa nr. 1 „Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor și
autorizațiilor” rămân la nivelul celor stabilite prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr.
300/22.12.2020 privind stabilirea de taxe și tarife datorate bugetului general al județului Alba, în
anul 2021, cu modificările și completările ulterioare.
Următoarele taxe şi tarife rămân la nivelul celor aprobate în anul 2021, respectiv:
 Anexa nr. 2 „Tarife suplimentare de utilizare a drumurilor județene aplicate pentru
vehicule rutiere a căror masa totală maximă admisă, masa maximă admisă pe axe și/sau
ale căror dimensiuni maxime admise de gabarit depășesc limitele legale”, Anexa nr. 3
„Tarife pentru ocuparea zonei drumurilor județene”, Anexa nr. 4 „Tarife pentru

eliberarea acordurilor prealabile şi a autorizaţiilor privind amplasarea şi accesul la
drumul judeţean”, tarife propuse prin adresa nr. 14244/29.06.2021 de Serviciul
Programe, lucrări, întreținere drumuri ;
 Anexa nr. 5 „Tarife pentru prestaţiile specifice realizate de către Compartimentul
Autoritatea Judeţeană de Transport, în domeniul serviciului public de transport județean
de persoane prin curse regulate”, tarife propuse prin adresa nr. 13269/16.06.2021 de
Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport ;
 Anexa nr. 6 ”Tarife pentru realizarea de copii de pe documentele persoanelor fizice sau
juridice, altele decât autoritățile administrației publice centrale și locale, instituțiile
publice și instanțele judecătorești”, Anexa nr. 7 ”Tarife pentru eliberarea de copii și
extrase ale documentelor deținute în arhiva Consiliului Județean Alba, la solicitarea
persoanelor fizice sau juridice, altele decât autoritățile administrației publice centrale și
locale, instituțiile publice și instanțele judecătorești”, Anexa nr. 8 ”Tarife pentru
realizarea de copii de pe documentele care constituie informații de interes public create
și/sau gestionate de Consiliul Județean Alba”, tarife propuse prin adresa nr.
14917/05.07.2021 de Direcția Juridică și Administrație Publică.
II. În ceea ce privește nivelul tarifelor și taxelor percepute de instituțiile din subordinea
Consiliului Județean Alba, prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii, se propun următoarele
modificări față de cele stabilite pentru anul 2021 astfel:
 Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Alba, prin adresa nr.
1641/15.06.2021 propune modificarea denumirii Anexei nr. 10 din „Taxe pentru
activitățile de stare civilă prestate de către Direcția Publică Comunitară de Evidență a
Persoanelor Alba" în „Taxe pentru activități specifice prestate de către Direcția Publică
Comunitară de Evidență a Persoanelor Alba", precum și modificarea denumirii primei
categorii de taxe din ”Taxe pentru activitățile de stare civilă” în ”Taxe pentru activitățile
de evidență a persoanelor”, și a celei de-a doua categorii din ”Taxe speciale pentru unele
activități de stasre civilă” în ”Taxe speciale pentru unele activități de evidență a
persoanelor și stare civilă prestate de către Direcția Publică Comunitară de Evidență a
Persoanelor Alba”.
Nivelul taxelor propuse atât pentru activități de stare civilă, cât și pentru activități de
evidență a persoanelor se mențin la cel stabilit pentru anul 2021.
Astfel, taxele și tarifele pentru anul 2022, se regăsesc în Anexa nr. 10 „Taxe pentru
activități specifice prestate de către Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor
Alba".
 Centrul de Cultură ”Augustin Bena” Alba, prin adresa nr. 1126/29.06.2021, propune
modificarea unor taxe și tarife pentru anul 2022, față de cele stabilite pentru anul 2021,
respectiv:
- majorarea tarifelor de școlarizare pentru ”Curs cu predare individuală, conform
planului de școlarizare”, ”Curs cu predare colectivă, conform planului de
școlarizare”, ”Curs de formare profesională (solist vocal, solist instrumentist,
fotograf, operator sunet, design web, arte decorative)” şi
- introducerea de noi tarife respectiv: ”Transport echipamente activități culturaleducative cu remorcă maxim 750 kg”, ”Transport mixt 7 persoane + spațiu de
echipamente/bagaje de maxim 750 kg, pentru activități cultural-educative”,
”Sonorizare eveniment artistic, cultural, științific etc. cu mai mult de 4 microfoane, în
aer liber”, ”Taxă eliberare diplomă de absolvire curs”, ”Taxă eliberare duplicat diplomă de absolvire curs”, ”Taxă eliberare adeverință studii/cursuri absolvite în
urmă cu până la 10 ani de la data solicitării”, ” Taxă eliberare adeverință
studii/cursuri absolvite în urmă cu mai mult de 10 ani de la data solicitării”,
”Taxă de înscriere la cursuri și evaluare inițială a aptitudinilor”, ”Taxă de
participare la tabăra de creație”, ”Taxă de participare la cursuri de vară - pregătire
inițială (pachet 3 cursuri)”, ”Transmisiune live asigurată cu 4 camere robotizate 4k”,
”Închiriere generator curent electric, diesel, insonorizat, 55 kw” ,

Modificarea unor Taxe de școlarizare pentru anul școlar 2021-2022 este prezentată
în tabelul de mai jos :
Taxă aprobata prin
Hotărârea nr.
Taxă propusă prin
300/22.12.2020 privind
Proiectul de
stabilirea de taxe locale şi
Hotărâre nr. din
Nr.
SPECIFICAŢIE
tarife datorate bugetului
2021
crt.
general al judeţului Alba, în
- leianul 2021, cu modificările și
completările ulterioare
-lei1
Curs cu predare individuală, conform
500
600
planului de școlarizare*
*specializările cursurilor cu predare
individuală se aprobă prin planul de
școlarizare pentru anul școlar 20212022
2
Curs cu predare colectivă, conform
450
550
planului de școlarizare**
**specializările cursurilor cu predare
colectivă se aprobă prin planul de
școlarizare pentru anul școlar 20212022
3
Curs de formare profesională
600
850
(solist vocal, solist instrumentist,
fotograf, operator sunet, design web,
arte decorative
Taxele şi tarifele pentru serviciile prestate și produsele realizate, pentru anul 2022,
nou introduse sunt prezentate în tabelul de mai jos:
Tarif aprobat prin
Hotărârea nr.
Tarif propus prin
300/22.12.2020 privind
Proiectul de
stabilirea de taxe locale şi
Hotărâre nr. din
Nr.
SPECIFICAŢIE
tarife datorate bugetului
2021
crt.
general al judeţului Alba, în
- leianul 2021, cu modificările și
completările ulterioare
-lei1
Transport echipamente activități
6 lei/km
cultural-educative cu remorcă maxim
750 kg
2
Transport mixt 7 persoane + spațiu de
8 lei/km
echipamente/bagaje de maxim 750 kg,
pentru activități cultural-educative
3

4
5
6

7

Sonorizare eveniment artistic, cultural,
științific etc. cu mai mult de 4
microfoane, în aer liber
Taxă eliberare diplomă de absolvire
curs
Taxă eliberare duplicat - diplomă de
absolvire curs
Taxă eliberare adeverință studii/cursuri
absolvite în urmă cu până la 10 ani de
la data solicitării
Taxă eliberare adeverință studii/cursuri
absolvite în urmă cu mai mult de 10

-

4.000

-

30

-

50

-

30

-

100

ani de la data solicitării (consultare
arhivă)
8
Taxă de înscriere la cursuri și evaluare
50
inițială a aptitudinilor
9
Taxă de participare la tabăra de creație
100
10
Taxă de participare la cursuri de vară 100 lei/3 cursuri
pregătire inițială (pachet 3 cursuri)
11
Transmisiune live asigurată cu 4
1.000 lei/oră
camere robotizate 4k
12
Închiriere generator curent electric,
2.000 lei/zi
diesel, insonorizat, 55 kw*
*prețul nu include combustibilul. Se
predă cu plinul făcut - se returnează cu
plinul făcut
Celelalte taxe şi tarife pentru serviciile prestate și produsele realizate se mențin la nivelul
stabilit pentru anul 2021.
Astfel, taxele și tarifele pentru anul 2022, se regăsesc în Anexa nr. 11 „Taxe şi tarife
percepute de Centrul de Cultură Augustin Bena” la prezentul proiect de hotarare.
 Teatrul de Păpuși ”Prichindel” Alba Iulia este un teatru de repertoriu, al cărui grup țintă
este format din copii cu vârsta cuprinsă între 3 și 12 ani, care, treptat, s-a diversificat,
astfel oferta de adresabilitate a fost extinsă către tineri și adulți.
Prin adresa nr. 534/30.06.2021 Teatrul de păpuși ”Prichindel” Alba Iulia, propune
modificarea în sensul introducerii/majorării/eliminării unor tarife, astfel:
- majorarea tarifelor, în anul 2022, pentru următoarele categorii ”Bilete de intrare la
spectacole producție proprie/eveniment/festival”, ”Chirie sală/oră”, ”Tarif pentru spectacole
desfășurate în străinătate/spectacol”, ”Închiriat scenă mobilă, exclusiv asistență tehnică/zi”;
- eliminarea unor tarife: ”Bilete de intrare la spectacole producție proprie destinate
publicului țintă copii - organizate - la sediu și în deplasare - preț întreg”și ”Bilete de intrare la
spectacole producție proprie destinate publicului țintă copii - la liber- la sediu și în deplasare preț întreg”;
- modifică denumirea și cuantumul tarifului ”Închiriat scenă mobilă, exclusiv asistență
tehnică/zi” în ”Închiriere și montaj scenă mobilă/zi”;
- introducerea unui tarif nou: ”Tarif pentru atelier de teatru/modul (2 luni)/persoană”.

Nr.
crt.

1

Modificările sunt prezentate în tabelul de mai jos:
Tarif aprobat prin
Hotărârea nr.
300/22.12.2020 privind
stabilirea de taxe locale
şi tarife datorate
Specificație
bugetului general al
judeţului Alba, în anul
2021, cu modificările și
completările ulterioare
-leiBilete de intrare la spectacole
producție proprie destinate
22,00
publicului țintă copii - organizate la sediu și în deplasare - preț întreg
*Pentru elevi conform Legii
5,50
71/2018-tarife reduse cu 75%

Tarif propus prin Proiectul
de Hotărâre nr. din 2021

-

Bilete de intrare la spectacole
producție proprie destinate
publicului țintă copii - la liber- la
sediu și în deplasare - preț întreg
*Pentru elevi conform Legii
71/2018-tarife reduse cu 75%

2

12,00
3,00

Bilete de intrare la spectacole
producție
22,00
28,00
proprie/eveniment/festival 3
organizate / liber - preț întreg
*Pentru elevi conform Legii
5,50
7,00
71/2018-tarife reduse cu 75%
4
Chirie sală/oră
300,00
500,00
Tarif pentru spectacole desfășurate
5
Între 250 - 1.500 euro
Între 500 - 2.500 euro
în străinătate/spectacol
Închiriere și montaj scenă
mobilă*/zi
6
*prețul nu include transportul la și
1.000,00
4.000,00
de la locația de desfășurare a
evenimentului
Tarif pentru atelier de teatru/modul
7
300 lei
(2 luni)/persoană
Tarifele percepute de Teatrul de păpuși ”Prichindel” Alba Iulia sunt prevăzute în Anexa
nr. 13 „Tarife percepute de ”Teatrul de Păpuși Prichindel Alba Iulia”.
Tarifele percepute de spitalele din subordinea Consiliului Județean Alba au fost aprobate
de Comitetul Director și au fost stabilite în funcție de costurile efectuării serviciilor medicale
respective, de consumul de materiale sanitare și funcționale, de analiza pieței de servicii
medicale.
 Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, prin adresa nr. 2029/29.06.2021, solicită majorarea
a două tarife pentru servicii medicale - laborator de imagistică medicală: ”Spirometrie” și
”Spirogramă+test farmacodinamic bronhomotor” și introducerea unui tarif nou:
”Proteina C reactivă - metoda cantitativă”, celelalte tarife rămânând neschimbate, astfel:

Nr.
Crt.

1
1
2

Tarif aprobat prin
Hotărârea nr.
300/22.12.2020 privind
Tarif propus prin
stabilirea de taxe locale
Proiectul de
şi tarife datorate
Hotărâre nr. din
bugetului general al
2021
Denumire specialitate/serviciu
judeţului Alba, în anul
2021, cu modificările și
completările ulterioare
-leiTarife - laborator de analize medicale
Biochimie
11
Proteină C reactivă - metoda cantitativă
Tarife - laborator de imagistică medicală
20
45
Spirometrie
25
50
Spirometrie+test farmacodinamic brohomotor

Taxele și tarifele percepute de Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, propuse pentru anul
2022, sunt prevăzute în următoarele anexe la prezentul proiect de hotărâre:







Anexa nr. 15 ”Tarife pentru serviciile paraclinice percepute de Spitalul de
Pneumoftiziologie Aiud”;
Anexa nr. 16 ”Tarife practicate de Ambulatoriu Integrat al Spitalului de
Pneumoftiziologie Aiud”;
Anexa nr. 17 ”Tarife practicate în Laboratorul de explorări funcționale al
Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud”;
Anexa nr. 18 ”Tarife practicate de Biroul de Statistică și Internări din cadrul
Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud”;
Anexa nr. 19 ”Tarife practicate pentru aparținători, la cerere, din cadrul
Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud”.

 Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, prin adresa nr. 12710/30.06.2021, solicită
introducerea, eliminarea și modificarea (majorarea şi diminuarea) unor tarife pentru
servicii medicale, la cerere, având în vedere costurile directe și indirecte, precum și
prețurile practicate pe piață de furnizorii de servicii similare, acestea fiind aprobate la
nivelul unității de către Comitetul Director, după cum urmează:
a) tarife practicate de serviciul Laborator:

Nr.
Crt.

Serviciul Paraclinic

Tarif aprobat prin
Hotărârea nr.
300/22.12.2020 privind
stabilirea de taxe locale
şi tarife datorate
bugetului general al
judeţului Alba, în anul
2021, cu modificările și
completările ulterioare
-lei-

- Imunologie
1 Dozare Vitamina B12
2 Vitamina D25-OH
3 Procalcitonina
4 SARS CoV - 2 IgG
5 SARS CoV - 2 IgM
6 SARS CoV - 2 IgG II Quant*
- Bacteriologie
7 Ex. Norovirus
8 Yersinia enterocolitică
9 Campylobacter pylori
10 Influenza A+B
11 Ex. Adenovirus + Rotavirus
12
13
14
15
16
17

- Examinări histopatologice
Citodiagnostic secreție vaginală
Citodiagnostic lichid de puncție
Citodiagnostic spută
Citodiagnostic lichid (urină etc)
Citodiagnostic brosaj
Citodiagnostic aspirat bronșic

Tarif propus prin
Proiectul de
Hotărâre nr. din
2021

39.00
40.00
40.00
0.00
0.00
0.00

50.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

40.00
48.00
48.00
50.00
40.00

30.00
30.00
30.00
30.00
30.00

35.00
40.00
35.00
35.00
40.00
35.00

50.00
80.00
50.00
50.00
50.00
50.00

b) tarife practicate de compartimentul Psihiatrie Cronici:
- se elimină tariful pentru Consult/referat medical comisie de handicap;

c) tarife la cerere Ambulatoriul Reabilitare Medicală:
- se elimină tariful pentru Consult/referat medical comisie de handicap;
d) tarife practicate de secția Boli Infecțiose:
- se elimină tariful pentru Consult/referat medical comisie de handicap;
e) tarife practicate de secția Psihiatrie:

Nr.
crt.

1
2
1
2

Tarif aprobat prin
Hotărârea nr.
300/22.12.2020 privind
stabilirea de taxe locale şi
tarife datorate bugetului
Denumire specialitate/serviciu
general al judeţului Alba,
în anul 2021, cu
modificările și
completările ulterioare
-leiCABINET PSIHIATRIE
Consult/referat medical
50
comisie handicap
Evaluare psihologică/referat medical
30
comisie handicap
SECȚIA PSIHIATRIE
Aviz de interdicție eliberat de comisia
200
medicală psihiatrică
Taxă efectuare expertiză medico-legală
200
psihiatrică/comisie medicală psihiatrică

Tarif propus prin
Proiectul de
Hotărâre nr. din
2020

400
400

f) tarife practicate de secția Gastroenterologie:

Nr.
crt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tarif aprobat prin
Hotărârea nr.
300/22.12.2020 privind
stabilirea de taxe locale şi
tarife datorate bugetului
Denumire specialitate/serviciu
general al judeţului Alba,
în anul 2021, cu
modificările și
completările ulterioare
-leiGASTROENTEROLOGIE
Endoscopie digestivă inferioară
370
(Colonoscopie)
Endoscopie digestivă inferioară +
500
Biopsie
Esofagoscopie cu extracție de corpi
străini
Ligatura endoscopică a varicelor
esofagiene
Terapie cu plasmă argon
Polipectomie
Hemostază endoscopică
Montare gastrostomă
Sedare EDI/EDS
-

Tarif propus prin
Proiectul de
Hotărâre nr. din
2020

400
530
450
950
300
250
300
1.500
200

g) tarife practicate de secția Nefrologie:

Nr.
crt.

1
2
3

Denumire specialitate/serviciu

Tarif aprobat prin
Hotărârea nr.
300/22.12.2020 privind
stabilirea de taxe locale şi
tarife datorate bugetului
general al judeţului Alba,
în anul 2021, cu
modificările și
completările ulterioare
-leiNEFROLOGIE

Pansament cateter venos central de
dializă
Montare fire cateter venos central de
dializă
Hemodializa efectuată la solicitarea
altui spital pentru pacient internat în
spitalul respectiv

Tarif propus prin
Proiectul de
Hotărâre nr. din
2021

-

20

-

20

-

600

h) tarife practicate de secția Ortopedie:

Nr.
crt.

1

2

3

4
5
6

Denumire specialitate/serviciu

Tarif aprobat prin
Hotărârea nr.
300/22.12.2020 privind
stabilirea de taxe locale şi
tarife datorate bugetului
general al judeţului Alba,
în anul 2021, cu
modificările și
completările ulterioare
-leiORTOPEDIE

Luxație, entorsă sau fractură a
antebrațului, pumnului, gleznei, oaselor
carpiene, metacarpiene, tarsiene,
metatarsiene, falange
Entorsa sau luxația paletei umărului,
disjuncției acromio-claviculară,
fracturii gambei, coastelor, claviculei,
humerusului, scapulei, rupturii
tendoanelor mari (achilian, bicipital,
cvadricipital), leziuni de menisc,
instabilitatea acută de genunchi,
ruptură musculară
Fractura femurului, luxația, entorsa,
fractura de gambă cu aspect crurepedios,
tratamentul scoliazei, cifozei,
spondilolostezisului, ruptura musculară
Consultația și tratamentul unei infecții
osoase (osteomielita, osteita) la falange
Consultații de control postoperatorii ale
unei tuberculoze osteoarticulare
Consultație, examen, diagnostic și
tratament în displazia luxantă a șoldului

Tarif propus prin
Proiectul de
Hotărâre nr. din
2021

60

100

60

100

100

150

60

100

60

100

60

100

7
8

9

în primele 6 luni
Consultația și tratamentul piciorului
strâmb congenital, în primele 3 luni
Consultația și tratamentul la copii cu
genu valgum, genu varum, picior plat
valg
Consultația și tratamentul plăgilor
contuze ale membrelor, posttraumatice,
hematom, serom, edem, resturi de bont

60

100

60

100

60

100

i) tarife practicate de secția Urologie:

Nr.
crt.

1
2

Tarif aprobat prin
Hotărârea nr.
300/22.12.2020 privind
stabilirea de taxe locale şi
tarife datorate bugetului
Denumire specialitate/serviciu
general al judeţului Alba,
în anul 2021, cu
modificările și
completările ulterioare
-leiUROLOGIE
Dilatația stricturii uretrale
60
Cateterismul uretrovezical ”a demeure” pentru
60
retenție completă de urină

Tarif propus prin
Proiectul de
Hotărâre nr. din
2021

70
70

j) tarife practicate de secția Neurologie:

Nr.
crt.

1
2
3
4

Denumire specialitate/serviciu

EEG Standard (cu hiperpnee și
stimulare luminoasă intermitentă)
EEG Standard cu interpretare
EEG cu mapping și CD
Tarif pe zi de spitalizare pentru
specialitatea bolii cronice

Tarif aprobat prin
Hotărârea nr.
300/22.12.2020 privind
stabilirea de taxe locale şi
tarife datorate bugetului
general al judeţului Alba,
în anul 2021, cu
modificările și
completările ulterioare
-leiNEUROLOGIE
70

Tarif propus prin
Proiectul de
Hotărâre nr. din
2021

100
120
198

k) tarife practicate de Ambulatoriu de specialitate:
- se elimină tariful pentru Consultație/referat medical comisie de handicap
l) tarife practicate de Dispensar TBC:
- se elimină tariful pentru Consultație/referat medical comisie de handicap

100
150
200
450

m) tarife practicate de secția Oncologie:
- se elimină tariful pentru Consultație/referat medical comisie de handicap
n) tarife practicate de secția Hematologie:
- se elimină tariful pentru Consultație/referat medical comisie de handicap

Taxele și tarifele percepute de Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba, propuse pentru anul
2022, sunt prevăzute în următoarele anexe la prezentul proiectul de hotărâre:
 Anexa nr. 20 „Tarife pentru eliberare documente arhivă din cadrul Spitalului Judeţean
de Urgenţă Alba Iulia”;
 Anexa nr. 21 "Tarife practicate de serviciul paraclinic - Laborator din cadrul Spitalului
Judeţean de Urgenţă Alba Iulia";
 Anexa nr. 22 "Tarife practicate de serviciul paraclinic - Radiologie din cadrul Spitalului
Județean de Urgență Alba Iulia";
 Anexa nr. 23 "Tarife practicate pentru servicii stomatologice și de chirurgie maxilofacială din cadrul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia";
 Anexa nr. 24 "Tarife practicate de Medicină Legală din cadrul Spitalului Județean de
Urgență Alba Iulia";
 Anexa nr. 25 „Tarife pentru aparținători din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă
Alba Iulia”;
 Anexa nr. 26 "Tarife practicate de compartimentul Recuperare Neurologie din cadrul
Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia";
 Anexa nr. 27 „Tarife practicate de compartimentul Psihiatrie Cronici din cadrul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia”;
 Anexa nr. 28 "Tarife practicate de secția Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie
din cadrul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia";
 Anexa nr. 29 „Tarife practicate de Ambulatoriul Reabilitare Medicală din cadrul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia”;
 Anexa nr. 30 „Tarife practicate de secția Boli Infecțioase din cadrul Spitalului Judeţean
de Urgenţă Alba Iulia”;
 Anexa nr. 31 "Tarife practicate de cabinetul Diabet, Nutriție, Boli Metabolice din cadrul
Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia";
 Anexa nr. 32 „Tarife practicate de cabinetul/secția Psihiatrie din cadrul Spitalului
Judeţean de Urgenţă Alba Iulia”;
 Anexa nr. 33 „Tarife practicate de Anatomie Patologică din cadrul Spitalului Judeţean
de Urgenţă Alba Iulia”;
 Anexa nr. 34 „Tarife practicate de Cardiologie din cadrul Spitalului Judeţean de
Urgenţă Alba Iulia”;
 Anexa nr. 35 "Tarife practicate de Chirurgie din cadrul Spitalului Județean de Urgență
Alba Iulia";
 Anexa nr. 36 „Tarife practicate de Dermatologie din cadrul Spitalului Judeţean de
Urgenţă Alba Iulia”;
 Anexa nr. 37 "Tarife practicate de Gastreoenterologie din cadrul Spitalului Județean de
Urgență Alba Iulia";
 Anexa nr. 38 „Tarife practicate de Nefrologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă
Alba Iulia”;
 Anexa nr. 39 „Tarife practicate de Ginecologie din cadrul Spitalului Judeţean de
Urgenţă Alba Iulia”;
 Anexa nr. 40 "Tarife practicate de Otorinolaringologie din cadrul Spitalului Județean
de Urgență Alba Iulia";
 Anexa nr. 41 "Tarife practicate de Ortopedie din cadrul Spitalului Județean de Urgență
Alba Iulia";

 Anexa nr. 42 " Tarife practicate de Reumatologie din cadrul Spitalului Județean de
Urgență Alba Iulia";
 Anexa nr. 43 " Tarife practicate de Urologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență
Alba Iulia";
 Anexa nr. 44 „Tarife practicate de Medicină - Geriatrie și Gerontologie din cadrul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia”;
 Anexa nr. 45 " Tarife practicate de Oftalmologie din cadrul Spitalului Județean de
Urgență Alba Iulia";
 Anexa nr. 46 „Tarife practicate de Neurologie din cadrul Spitalului Judeţean de
Urgenţă Alba Iulia”;
 Anexa nr. 47 „Tarife practicate de Ambulatoriu de specialitate din cadrul Spitalului
Judeţean de Urgenţă Alba Iulia”;
 Anexa nr. 48 " Tarife pentru aparținători - Pediatrie din cadrul Spitalului Județean de
Urgență Alba Iulia";
 Anexa nr. 49 "Tarife pentru investigații practicate de Cabinet Medicină sportivă din
cadrul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia";
 Anexa nr. 50 " Tarife pentru prestările de servicii pentru persoanele fizice și juridice, în
cadrul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia";
 Anexa nr. 51 " Tarife pentru investigații practicate de Cabinet Alergologie din cadrul
Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia";
 Anexa nr. 52 „Tarife practicate de Dispensar TBC din cadrul Spitalului Judeţean de
Urgenţă Alba Iulia”;
 Anexa nr. 53 „Tarife practicate de Oncologie din cadrul Spitalului Judeţean de
Urgenţă Alba Iulia”;
 Anexa nr. 54 „Tarife practicate de Hematologie din cadrul Spitalului Judeţean de
Urgenţă Alba Iulia”;
 Anexa nr. 55 „Tarife, la cerere, practicate de Laboratorul de diagnostic molecular din
cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia”.
Tarifele și taxele locale pentru anul 2022 propuse de Serviciul Public Județean
SALVAMONT - SALVASPEO Alba, prin adresa nr. 384/07.06.2021, Muzeul Național al
Unirii Alba Iulia, prin adresa nr. 2787/29.06.2021 si Direcția Județeană de Dezinsecție și
Ecologizare Mediu Alba, prin adresa nr. 284/22.06.2021, rămân la nivelul aprobat în anul
2021 și sunt prevăzute în:
 Anexa nr. 9 „Taxa specială Salvamont”;
 Anexa nr. 12 „Taxe și tarife percepute de Muzeul Național al Unirii Alba Iulia”;
 Anexa nr. 14 ”Tarife pentru activitățile publice de interes local prestate de Direcția
Județeană de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Alba”.
Prin urmare taxele locale şi tarifele datorate bugetului general al judeţului pentru anul
2022 sunt cele propuse şi prezentate în anexele nr. 1-55 la prezentrul proiect de hotărâre.
Pentru neplata în termen a taxelor şi tarifelor specifice fiecărui domeniu de
activitate se aplică majorări de întârziere şi sancţiuni în cuantumurile prevăzute de actele
normative în vigoare.

*
*
*
În completarea celor prezentate facem precizarea că, în conformitate cu prevederile art. 7
din Legea 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată,
Proiectul de hotărâre privind stabilirea de taxe locale şi tarife datorate bugetului general al

judeţului Alba, în anul 2022, precum şi a anexelor aferente a fost afișat la sediul Consiliului
Judeţean Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro.
Faţă de cele prezentate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete prezintă spre analiză şi
aprobare taxele locale şi tarifele datorate bugetului general al judeţului Alba, în anul 2022,
stabilite în conformitate cu actele normative în vigoare.

DIRECTOR EXECUTIV
Marian Florin AITAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale pentru înscrierea
în Cartea Funciară, primă înscriere, a dreptului de proprietate publică
în favoarea UAT - Judeţul Alba, ca bun aparţinând domeniului public
al Judeţului Alba, asupra imobilului - teren și construcții – situat administrativ
în localitatea Gârbova, str. Ion Creangă, nr. 497, comuna Gârbova, județul Alba

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna octombrie 2021;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice
cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, primă înscriere, a dreptului de proprietate publică
în favoarea UAT - Judeţul Alba, ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, asupra
imobilului – teren și construcții – situat administrativ în localitatea Gârbova, str. Ion Creangă, nr.
497, comuna Gârbova, județul Alba;
- documentaţia tehnică cadastrală pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al
Judeţului Alba, asupra imobilului – teren și construcții – situat administrativ în localitatea
Gârbova, str. Ion Creangă, nr. 497, comuna Gârbova, județul Alba, documentaţii realizate de
S.C. Mercury Geosysteme S.R.L. şi înregistrate la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr.
19.906 din 15 septembrie 2021;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. c şi lit. f, art. 286 alin. 3 coroborat cu pct. 2 din anexa nr. 3, art.
287 lit. b, art. 292 alin. 6 și art. 2921 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;
- art. 863 din 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;
- 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 însuşește Documentaţia tehnică cadastrală, prevăzută în anexa - parte
integrantă a prezentei hotărâri, pentru înscrierea dreptului de proprietate publică în favoarea
UAT - Judeţul Alba, primă înscriere, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, asupra
imobilului – teren și construcții – situat administrativ în localitatea Gârbova, str. Ion Creangă, nr.
497, comuna Gârbova, județul Alba. Suprafaţa totală identificată a terenului este de 1710 mp.,
intravilan, iar suprafața desfășurată totală a construcțiilor este de 435 mp. după cum urmează:
 C1 – „CAS – Centru de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități
Gârbova”, din cărămidă, cu regim de înălțime P, suprafața desfășurată = 134 mp.;

 C2 - „CA – anexă” , din cărămidă, cu regim de înălțime P, suprafața desfășurată = 80
mp.;
 C3 – „CA – anexă” , din cărămidă, cu regim de înălțime P, suprafața desfășurată = 80
mp.;
 C4 – „CA – anexă” , din cărămidă, cu regim de înălțime P, suprafața desfășurată = 141
mp.;
Art. 2. Se aprobă schimbarea destinației construcției C1, identificată la art. 1, din
„construcții de locuit” în „construcții administrative și social culturale”.
Art. 3. Se declară bunul imobil identificat la art. 1 ca bun de interes public județean.
Art. 4. Se aprobă cuprinderea imobilului, identificat la art. 1, în Inventarului bunurilor
care aparţin domeniului public al Județului Alba, prin completarea poziției cu nr. crt. 147.
Art. 5. Se solicită Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba/Biroul de Cadastru
şi Publicitate Imobiliară Sebeș, înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate în
favoarea UAT - Judeţul Alba, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, asupra
imobilelor identificate la art. 1 din prezenta hotărâre.
Art. 6. Se solicită Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba/Biroul de Cadastru
şi Publicitate Imobiliară Alba Sebeș, înscrierea în Cartea Funciară a categoriei de folosinţă
„curți construcții” – pentru terenul în suprafață de 871 mp. și categoria de folosință „arabil” –
pentru suprafața de 839 mp., conform Documentaţiei tehnice cadastrale, prevăzută în anexă –
parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 7. 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. 8. 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. 211
Alba Iulia, 29 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 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și
gestionarea patrimoniului județului

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 21176/29 septembrie 2021

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale
pentru înscrierea în Cartea Funciară, primă înscriere, a dreptului de proprietate publică
în favoarea UAT - Judeţul Alba, ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba,
asupra imobilului - teren și construcții – situat administrativ în localitatea Gârbova,
str. Ion Creangă, nr. 497, comuna Gârbova, județul Alba

I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează însuşirea de către UAT - Județul Alba prin
Consiliul Judeţean Alba a documentaţiei tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară,
primă înscriere, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba, ca bun
aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, asupra imobilului – teren și construcții – situat
administrativ în localitatea Gârbova, str. Ion Creangă, nr. 497, comuna Gârbova, județul Alba.
II. Descrierea situaţiei actuale
Imobilul – „construcție şi terenul aferent în suprafaţă de 470 mp.” 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. crt. 147.
Conform prevederilor art. 2921 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, prin derogare de la dispoziţiile legale în vigoare, trecerea
unui bun din domeniul public al statului, care este înscris în inventarul centralizat al bunurilor din
domeniul public al statului şi care nu este înscris în cartea funciară, în domeniul public al unei
unităţi administrativ-teritoriale se poate realiza până la finalizarea Programului naţional de cadastru
şi carte funciară 2015-2023, respectiv până la data de 31 decembrie 2023, fără înscrierea în sistemul
integrat de cadastru şi carte funciară. Trecerea bunului imobil în proprietatea publică a unei unităţi
administrativ-teritoriale se poate face, sub sancţiunea nulităţii absolute, numai dacă acesta nu face
obiectul unor litigii sau al unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate.
De asemenea autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a înscrie dreptul de
proprietate cu privire la bunul imobil preluat în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară cel
mai târziu până la data de 31 decembrie 2023, sub sancţiunea revenirii de drept a bunului în
domeniul public al statului.
În urma măsurătorilor efectuate de S.C. Mercury Geosysteme S.R.L. s-a constatat că
suprafața totală a terenului este de 1710 mp. având categoria de folosință „curți construcții”
suprafața de 871 mp. și „arabil” suprafața de 839 mp. De asemenea pe terenul menționat anterior
sunt patru construcții, respectiv construcția unde se află sediul „Centrul de îngrijire și asistență
pentru persoane adulte cu dizabilități Gârbova”, cu o suprafața desfășurată de 134 mp., construită
din cărămidă, cu regim de înălțime parter și trei anexe, cu suprafață totală desfășurată de 301 mp.
două anexe având suprafața de 80 mp. fiecare și una având suprafața de 141 mp. Toate anexele sunt
construite din cărămidă, cu regim de înălțime parter.
Destinația construcției unde se află sediul „Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane
adulte cu dizabilități Gârbova” este, conform datelor din extrasul de carte funciară, de „construcții
de locuit”. Pentru corelarea datelor din evidențele de cadastru și carte funciară cu realitatea din
teren, se impune schimbarea destinației existente a acestei construcții în „construcții administrative
și social culturale”
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.
Pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT Județul Alba ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, asupra imobilului descris

anterior, în urma identificării din punct de vedere al publicităţii imobiliare, a fost întocmită
documentaţia tehnică cadastrală de către S.C. Mercury Geosysteme S.R.L., documentații depuse și
înregistrate la Consiliul Județean Alba cu nr. 19.906 din 15 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. 2 din anexa nr. 3, art.
287 lit. b, art. 292 alin. 6 și art. 2921 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;
- art. 863 din 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;
- Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte
funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare;
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Nu este cazul
VI. Avize necesare
Nu este cazul
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Nu este cazul
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
SC Mercury Geosysteme S.R.L. a întocmit documentaţia tehnică cadastrală, asupra
imobilului situat administrativ în localitatea Gârbova, str. Ion Creangă nr. 497, comuna Gârbova,
judeţul Alba, documentație depusă și înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr.
19906 din 15 septembrie 2021.
În urma verificării documentaţiei depuse și a punctelor de coordonate, s-a constatat faptul că
documentaţia tehnică topografică de identificare imobil, respectă limitele proprietăţilor, acestea
nefiind afectate, drept urmare se recomandă înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate
în favoarea UAT - Judeţul Alba, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, asupra
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, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia proiectele de hotărâri
pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii
consiliului judeţean sau de cetăţeni, în condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat
cu nr. 211 din 29 septembrie 2021.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr.
24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 21178/29 septembrie 2021

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Domnului director executiv Ioan BODEA

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale pentru înscrierea
în Cartea Funciară, primă înscriere, a dreptului de proprietate publică
în favoarea UAT - Judeţul Alba, ca bun aparţinând domeniului public
al Judeţului Alba, asupra imobilului - teren și construcții – situat administrativ
în localitatea Gârbova, str. Ion Creangă, nr. 497, comuna Gârbova, județul Alba
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba până
în data de 15 octombrie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 25 octombrie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 211/29 septembrie 2021 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice
cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, primă înscriere, a dreptului de proprietate publică în
favoarea UAT - Judeţul Alba, ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, asupra
imobilului – teren și construcții – situat administrativ în localitatea Gârbova, str. Ion Creangă, nr.
497, comuna Gârbova, județul Alba;
- documentaţia tehnică cadastrală pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al
Judeţului Alba, asupra imobilului – teren și construcții – situat administrativ în localitatea Gârbova,
str. Ion Creangă, nr. 497, comuna Gârbova, județul Alba, documentaţii realizate de S.C. Mercury
Geosysteme S.R.L. şi înregistrate la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 19.906 din 15
septembrie 2021.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 22076/11 octombrie 2021

RAPORT DE SPECIALITATE
a proiectului de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale pentru înscrierea
în Cartea Funciară, primă înscriere, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT Judeţul Alba, ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, asupra imobilului –
teren și construcții – situat administrativ în localitatea Gârbova, str. Ion Creangă, nr. 497,
comuna Gârbova, județul Alba
Proiectul de act administrativ inițiat vizează însuşirea de către UAT - Județul Alba prin
Consiliul Judeţean Alba a documentaţiei tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară,
primă înscriere, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba, ca bun
aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, asupra imobilului – teren și construcții – situat
administrativ în localitatea Gârbova, str. Ion Creangă, nr. 497, comuna Gârbova, județul Alba.
Imobilul – „construcție şi terenul aferent în suprafaţă de 470 mp.” 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. crt. 147.
Conform prevederilor art. 292^1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, „prin derogare de la dispoziţiile legale în vigoare, trecerea
unui bun din domeniul public al statului, care este înscris în inventarul centralizat al bunurilor din
domeniul public al statului şi care nu este înscris în cartea funciară, în domeniul public al unei
unităţi administrativ-teritoriale se poate realiza până la finalizarea Programului naţional de
cadastru şi carte funciară 2015-2023, respectiv până la data de 31 decembrie 2023, fără înscrierea
în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. Trecerea bunului imobil în proprietatea publică a
unei unităţi administrativ-teritoriale se poate face, sub sancţiunea nulităţii absolute, numai dacă
acesta nu face obiectul unor litigii sau al unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate.
De asemenea autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a înscrie dreptul de
proprietate cu privire la bunul imobil preluat în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară cel
mai târziu până la data de 31 decembrie 2023, sub sancţiunea revenirii de drept a bunului în
domeniul public al statului”.
În urma măsurătorilor efectuate de S.C. Mercury Geosysteme S.R.L. s-a constatat că
suprafața totală a terenului este de 1710 mp. având categoria de folosință „curți construcții”
suprafața de 871 mp. și „arabil” suprafața de 839 mp. De asemenea pe terenul menționat anterior
sunt patru construcții, respectiv construcția unde se află sediul „Centrul de îngrijire și asistență
pentru persoane adulte cu dizabilități Gârbova”, cu o suprafața desfășurată de 134 mp., construită
din cărămidă, cu regim de înălțime parter și trei anexe, cu suprafață totală desfășurată de 301 mp.
două anexe având suprafața de 80 mp. fiecare și una având suprafața de 141 mp. Toate anexele sunt
construite din cărămidă, cu regim de înălțime parter.
Destinația construcției unde se află sediul „Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane
adulte cu dizabilități Gârbova” este, conform datelor din extrasul de carte funciară, de „construcții
de locuit”. Pentru corelarea datelor din evidențele de cadastru și carte funciară cu realitatea din
teren, se impune schimbarea destinației existente a acestei construcții în „construcții administrative
și social culturale”
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 administrativteritoriale pe care sunt situate, cu excepţiile prevăzute de lege”.
Procedura de înscriere în Cartea Funciară 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.
Pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT Județul Alba ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, asupra imobilului descris

anterior, în urma identificării din punct de vedere al publicităţii imobiliare, a fost întocmită
documentaţia tehnică cadastrală de către S.C. Mercury Geosysteme S.R.L., documentații depuse și
înregistrate la Consiliul Județean Alba cu nr. 19.906 din 15 septembrie 2021.
Se propune însuşirea de către Consiliul Judeţean Alba, a documentaţiei tehnice cadastrale
întocmite de către S.C. Mercury Geosysteme SRL, urmând a se solicita Oficiului de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Alba/Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sebeș, înscrierea în
Cartea Funciară a dreptului de proprietate în favoarea UAT - Judeţul Alba ca bun aparţinând
domeniului public al Judeţului Alba, a imobilului menţionat mai sus, precum şi înscrierea categoriei
de folosinţă de „curți construcții” pentru terenul în suprafață de 871 mp. și „arabil” pentru terenul în
suprafața de 839 mp.”. De asemenea se propune schimbarea destinației existente a construcției unde
este sediul „Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Gârbova” în
„construcții administrative și social culturale”
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 cadastrale întocmite de S.C.
Mercury Geosysteme SRL de către Consiliul Judeţean Alba va permite depunerea documentaţiei
tehnice cadastrale la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba/Biroul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Sebeș, în vederea înscrierii dreptului de proprietate a UAT - Județului Alba în
Cartea Funciară, asupra imobilului – teren și construcții – situat administrativ în localitatea
Gârbova, str. Ion Creangă, nr. 497, comuna Gârbova, județul Alba.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA

Şef serviciu,
Paul Silviu TODORAN

Întocmit, Radu Octavian NEAG

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREȘEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea componenţei Comisiei mixte care are ca obiect organizarea
votului „secret” în situaţiile expres prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi în cazurile în
care Consiliul Judeţean stabileşte adoptarea unor hotărâri prin vot „secret”
aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 248 din 20 octombrie 2020

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna octombrie 2021;
Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre pentru modificarea
componenţei Comisiei mixte care are ca obiect organizarea votului „secret” în situaţiile expres
prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi în cazurile în care Consiliul Judeţean stabileşte
adoptarea unor hotărâri prin vot „secret”aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.
248 din 20 octombrie 2020 ;
Luând în considerare prevederile:
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 248/20 octombrie 2020 cu privire la
aprobarea componenţei Comisiei mixte care are ca obiect organizarea votului „secret” în
situaţiile expres prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi în cazurile în care Consiliul
Judeţean stabileşte adoptarea unor hotărâri prin vot „secret”;
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 158/25 iunie 2021 privind constatarea
încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale,a mandatului de consilier judeţean al
domnului NEMEŞ Gheorghe-Claudiu.
Având în vedere prevederile art. 182 coroborat cu art. 127 alin. 3 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE

Art. I.
Se desemnează domnul consilier judeţean IONELE Traian-Mihai, în calitate de
membru titular al Comisiei mixte care are ca obiect organizarea votului „secret” în situaţiile
expres prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi în cazurile în care Consiliul Judeţean
stabileşte adoptarea unor hotărâri prin vot „secret”, în locul domnului NEMEŞ GheorgheClaudiu (ca urmare a încetării mandatului de consilier judeţean înainte de expirarea duratei
normale).
Art. II.
Art. 1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 248/20 octombrie 2020, se modifică şi
va avea următorul cuprins:
„Art. 1. Se aprobă organizarea Comisiei mixte care are ca obiect organizarea votului
„secret” în situaţiile expres prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi în cazurile în care
Consiliul Judeţean stabileşte adoptarea unor hotărâri prin vot „secret” cu un număr de 5
membri titulari, consilieri judeţeni, în următoarea componență:
SIMION Marcel
- consilier judeţean
CHERECHEŞ Ioan Dan
- consilier judeţean
MATEI Ioan
- consilier judeţean
IONELE Traian-Mihai
- consilier judeţean
TRÎMBIŢAŞ Petronela-Camelia - consilier judeţean”

Art. III.
Art. 3 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 248/20 octombrie 2020, se modifică şi
va avea următorul cuprins:
„Art. 3. (2) Secretariatul comisiei este asigurat de către:
Viorel LUCULESCU
- consilier superior, Direcţia juridică şi administraţie
publică
Nicoleta LAZĂR
- consilier superior, Direcţia juridică şi administraţie
publică”
Art. IV. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 248/20 octombrie
2020 rămân neschimbate.
Art. V. 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,
consilierilor judeţeni nominalizaţi, persoanelor nominalizate, Direcției juridică şi administraţie
publică din cadrul aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitatate
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 218
Alba Iulia, 8 octombrie 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 juridică şi administraţie publică din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, către
următoarele comisii de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 1 - Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală,
prognoze şi strategii
Comisia de specialitate nr. 2 - Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi
urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al
județului
Comisia de specialitate nr. 3 - Comisia juridică, administrație publică locală, etică și
apărarea ordinii publice
Comisia de specialitate nr. 4 - Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG uri și sport
Comisia de specialitate nr. 5 - Comisia servicii publice de interes judeţean, cooperare
interinstituțională, turism şi relaţii internaţionale, agricultură și mediu de afaceri
Comisia de specialitate nr. 6 - Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor
şi situaţii de urgenţă
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Nr. 22009/8 octombrie 2021

REFERAT DE APROBARE
al proiectului de hotărâre pentru modificarea componenţei Comisiei mixte care are
ca obiect organizarea votului „secret” în situaţiile expres prevăzute de legislaţia în vigoare,
precum şi în cazurile în care Consiliul Judeţean stabileşte adoptarea unor hotărâri prin vot
„secret”aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 248 din 20 octombrie 2020

I.
Expunere de motive
În conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 127 alin. 3 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, consiliul
județean poate organiza, din proprie iniţiativă sau din iniţiativa președintelui consiliului județean,
după caz, comisii mixte formate din consilieri locali, funcţionari publici şi alţi specialişti, pe
perioadă determinată. Componenţa comisiilor mixte, obiectivele şi perioada de desfăşurare a
activităţii acestora se stabilesc prin hotărâri ale consiliilor județene. Şedinţele comisiilor mixte
sunt publice.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 248/2020 a fost aprobată componenţa
Comisiei mixte care are ca obiect organizarea votului „secret” în situaţiile expres prevăzute de
legislaţia în vigoare, precum şi în cazurile în care Consiliul Judeţean stabileşte adoptarea unor
hotărâri prin vot „secret”, formată din 5 membri titulari, consilieri judeţeni, după cum urmează:
SIMION Marcel
- consilier judeţean
CHERECHEŞ Ioan Dan
- consilier judeţean
MATEI Ioan
- consilier judeţean
NEMEŞ Gheorghe-Claudiu
- consilier judeţean
TRÎMBIŢAŞ Petronela-Camelia - consilier judeţean”
Domnul NEMEŞ Gheorghe-Claudiu a fost numit în funcţia de subprefect al judeţului
Alba prin H.G. nr. 635 din 9 iunie 2021 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 584 din 10 iunie 2021).
Prin cererea de demisie înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr.
13969/24 iunie 2021, domnul NEMEŞ Gheorghe-Claudiu comunică faptul că optează pentru
funcţia de subprefect al judeţului Alba.
În acest sens, a fost adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 158/2021 privind
constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale,a mandatului de consilier
judeţean al domnului NEMEŞ Gheorghe-Claudiu.
II. Descrierea situaţiei actuale
La ora actuală, Comisia mixtă care are ca obiect organizarea votului „secret”
funcţionează doar cu un număr par de membri, de aceea se impune desemnarea celui de-al
cincilea membru – consilier judeţean, care să completeze locul vacant lăsat de domnul NEMEŞ
Gheorghe-Claudiu.
III. Reglementări anterioare
Nu este cazul
IV. Baza legală
- art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 127 alin. 3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Nu este cazul

VI. Avize necesare
Nu este cazul
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Nu este cazul
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
Nu este cazul
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre
Nu este cazul
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi
funcţionale preconizate
Nu este cazul
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în
condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 218 din 8 octombrie 2021.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 22010/8 octombrie 2021

APROB,
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
Direcţia juridică şi administraţie publică
Doamnei director executiv Liliana NEGRUŢ
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea componenţei Comisiei mixte care are ca obiect organizarea
votului „secret” în situaţiile expres prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi în cazurile în
care Consiliul Judeţean stabileşte adoptarea unor hotărâri prin vot „secret”
aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 248 din 20 octombrie 2020
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 15 octombrie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei,
„ordinară”, estimată a avea loc în data de 25 octombrie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 218 din 8 octombrie 2021 şi are ataşat
referatul de aprobare a proiectului de hotărâre pentru modificarea componenţei Comisiei mixte
care are ca obiect organizarea votului „secret” în situaţiile expres prevăzute de legislaţia în
vigoare, precum şi în cazurile în care Consiliul Judeţean stabileşte adoptarea unor hotărâri prin
vot „secret”aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 248 din 20 octombrie 2020.

SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
Compartimentul administraţie publică
Nr. 22555/15 octombrie 2021

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre pentru modificarea componenţei Comisiei mixte care are ca
obiect organizarea votului „secret” în situaţiile expres prevăzute de legislaţia în vigoare,
precum şi în cazurile în care Consiliul Judeţean stabileşte adoptarea unor hotărâri prin vot
„secret”
aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 248 din 20 octombrie 2020
În conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 127 alin. 3 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare consiliul
județean poate organiza, din proprie iniţiativă sau din iniţiativa președintelui consiliului județean,
după caz, comisii mixte formate din consilieri locali, funcţionari publici şi alţi specialişti, pe
perioadă determinată. Componenţa comisiilor mixte, obiectivele şi perioada de desfăşurare a
activităţii acestora se stabilesc prin hotărâri ale consiliilor județene. Şedinţele comisiilor mixte
sunt publice.
Comisia mixtă a Consiliului Județean Alba în componența stabilită de către Consiliul
Județean Alba prin votul consilierii județeni va funcționa pe durata exercitării madatului (4 ani)
și va avea ca obiectiv desfășurarea următoarelor activități:
 primeşte şi înregistrează propunerile formulate de preşedinte, vicepreşedinţi sau
consilierii judeţeni în cazul în care legislaţia în vigoare prevede în mod expres
votul secret asupra unor propuneri sau proiecte de hotărâri, ori în cazul în care
consiliul judeţean stabileşte ca unele hotărâri să fie luate prin vot secret;
 organizează şi urmăreşte exercitarea votului secret de către consilierii județeni;
 numără voturile şi stabileşte rezultatul votului;
 întocmește procesul verbal de constatare a rezultatului votului secret.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 248/2020 a fost aprobată componenţa
Comisiei mixte care are ca obiect organizarea votului „secret” în situaţiile expres prevăzute de
legislaţia în vigoare, precum şi în cazurile în care Consiliul Judeţean stabileşte adoptarea unor
hotărâri prin vot „secret”, formată din 5 membri titulari, consilieri judeţeni, după cum urmează:
SIMION Marcel
- consilier judeţean
CHERECHEŞ Ioan Dan
- consilier judeţean
MATEI Ioan
- consilier judeţean
NEMEŞ Gheorghe-Claudiu
- consilier judeţean
TRÎMBIŢAŞ Petronela-Camelia - consilier judeţean”
Domnul NEMEŞ Gheorghe-Claudiu a fost numit în funcţia de subprefect al judeţului
Alba prin H.G. nr. 635 din 9 iunie 2021 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 584 din 10 iunie 2021).
Prin cererea de demisie înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr.
13969/24 iunie 2021, domnul NEMEŞ Gheorghe-Claudiu comunică faptul că optează pentru
funcţia de subprefect al judeţului Alba.
În acest sens, a fost adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 158/2021 privind
constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale,a mandatului de consilier
judeţean al domnului NEMEŞ Gheorghe-Claudiu.
La ora actuală, Comisia mixtă care are ca obiect organizarea votului „secret”
funcţionează cu un număr par de membri, de aceea se impune desemnarea celui de-al cincilea
membru – consilier judeţean, care să completeze locul vacant lăsat de domnul NEMEŞ
Gheorghe-Claudiu.

În acest sens, se modifică Art. 1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 248/2020 cu
noua componenţă a Comisiei mixte care are ca obiect organizarea votului „secret”.
Prin transferul doamnei Ioana BĂBUŢ la Compartimentul sistem de control intern
managerial, secretariatul Comisiei mixte care are ca obiect organizarea votului „secret” va fi
asigurat de doamna Nicoleta LAZĂR şi de domnul Viorel LUCULESCU - consilieri superiori în
cadrul Direcţiei juridică şi administraţie public, fapt care determină modificarea Art. 3. (2) al
Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 248/2020.
Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 248/2020 rămân
neschimbate.
Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul
Raport de specialitate, considerăm a fi oportună și legală inițierea și aprobarea proiectului de
hotărâre pentru modificarea componenţei Comisiei mixte care are ca obiect organizarea votului
„secret” în situaţiile expres prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi în cazurile în care
Consiliul Judeţean stabileşte adoptarea unor hotărâri prin vot „secret”aprobată prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Alba nr. 248 din 20 octombrie 2020, în forma prezentată de inițiator.
DIRECTOR EXECUTIV,
Liliana NEGRUȚ

Întocmit,
Viorel LUCULESCU
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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea predării temporare în administrarea Consiliului Local
al Comunei Avram Iancu a unui tronson din drumul județean
DJ 762 B: DJ 762 - Avram Iancu, situat în intravilanul localității Avram Iancu,
în vederea realizării de lucrări de reparare și modernizare

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna octombrie 2021;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea predării temporare în
administrarea Consiliului Local al Comunei Avram Iancu a unui tronson din drumul județean DJ
762 B: DJ 762 - Avram Iancu, situat în intravilanul localității Avram Iancu, în vederea realizării
de lucrări de reparare și modernizare;
Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Comunei Avram Iancu nr.
67/29 septembrie 2021 privind încuviințarea cererii adresate Consiliului Județean Alba pentru
aprobarea preluării temporare în administrarea Consiliului Local Avram Iancu a tronsonului
din drumul județean 762 B: DJ 762 - Avram Iancu, aflat în intravilanul localității Avram Iancu ,
în vederea realizării de lucrări de reparare și modernizare.
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. c, art. 287, art. 297, art. 298 și urm. din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 11, art. 22 și art. 221 alin. 3 - 4 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 861 alin. 3, art. 867 - 870 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 290/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 2/1968 privind
organizarea administrativă a teritoriului României;
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă predarea temporară în administrarea Consiliului Local al Comunei
Avram Iancu, a unui tronson din drumul județean 762B: DJ 762 - Avram Iancu, situat în
intravilanul localității Avram Iancu , în vederea realizării unor lucrări de reparare și modernizare,
identificat conform anexei nr. 1 - parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Consiliul Județean Alba își exprimă acordul cu privire la lucrările de reparare și
modernizare.
Art. 3. Se aprobă Modelul Contractului - cadru de administrare care se va încheia între
UAT - Judeţul Alba prin Consiliul Județean Alba și UAT - Comuna Avram Iancu prin Consiliul
Local al Comunei Avram Iancu , conform anexei nr. 2 - parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. După recepţia finală a lucrărilor de reparare și modernizare, precum și a
perioadei de monitorizare, tronsonul din drumul județean menționat la art. 1 se retransmite
UAT - Judeţul Alba prin Consiliul Județean Alba.
Art. 5. Predarea, respectiv preluarea, tronsonului din drumul județean DJ 762B
menționat la art. 1 se va face pe bază de Protocol de predare - primire, încheiat atât la predarea
către Consiliul Local al Comunei Avram Iancu , cât și la preluarea de către Consiliul Județean

Alba, după recepția finală a lucrărilor de reparare și modernizare și împlinirea perioadei de
monitorizare.
Art. 6. Președintele Consiliului Judeţean Alba, prin Direcția gestionarea patrimoniului,
Direcţia dezvoltare şi bugete și Direcția juridică şi administraţie publică din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Alba, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 7. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se
publică în Monitorul Oficial Local al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba,
Consiliului local al Comunei Avram Iancu , Direcției juridică şi administraţie publică, Direcției
gestionarea patrimoniului şi Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 220
Alba Iulia, 13 octombrie 2021
Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat
cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare: Direcţiei
gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, către
următoarele comisii de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 1 - Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală,
prognoze şi strategii
Comisia de specialitate nr. 2 - Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism,
investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului

Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 220/13 octombrie 2021

Datele de identificare
ale tronsonului de județean 762 B: DJ 762 - Avram Iancu care se predă temporar în
administrarea Consiliului Local al Comunei Avram Iancu

Indicativ

Denumirea
drumului

Localizare

762 B: DJ 762 Avram Iancu

Drum
judeţean

Intravilan
localitatea Avram
Iancu

Poziţie
kilometrică
Km 1+562 –
km 1+632

Lungime
km
0,070

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

Secretar General al județului:
Vasile BUMBU

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

Secretarul comisiei: Andreea Maria BABIN
Radu Octavian NEAG

Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 220/13 octombrie 2021
MODEL
CONTRACT CADRU DE ADMINISTRARE
Capitolul I - Părţile contractante
Art. 1. Părţile contractante
UAT - Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba, cu sediul în Municipiul Alba
Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 1, Judeţul Alba, telefon 0258/813380, fax 0258/813325,
reprezentat de domnul Ion DUMITREL - Preşedinte, în calitate de titular al dreptului de
proprietate publică
și
UAT - Comuna Avram Iancu prin Consiliul Local al Comunei Avram Iancu , cu
sediul în localitatea Avram Iancu , strada ….., nr….., telefon ……….., fax…………….,
reprezentat de domnul ……….. - Primar,
au convenit încheierea prezentului contract, cu respectarea următoarelor clauze:
Capitolul II - Temeiul legal al contractului
Art. 2. Prezentul contract are următorul temei legal:
- art. 136 din Constituţia României, republicată;
- art. 861 alin. 3, art. 867 - 870 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
- art. 173 alin. 1 lit. c, art. 297 și urm. din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 22 și art. 221 O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Avram Iancu nr. 67/29 septembrie 2021
privind încuviințarea cererii adresate Consiliului Județean Alba pentru aprobarea preluării
temporare în administrarea Consiliului Local Avram Iancu a tronsonului din drumul județean
762 B: DJ 762 - Avram Iancu, aflat în intravilanul localității Avram Iancu , în vederea realizării
de lucrări de reparare și modernizare.
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr……./… octombrie 2021 privind aprobarea
predării temporare în administrarea Consiliul Local al Comunei Avram Iancu a unui tronson
din drumul județean 762 B: DJ 762 - Avram Iancu, aflat în intravilanul localității Avram Iancu
, în vederea realizării de lucrări de reparare și modernizare.
- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Avram Iancu nr……./… … 2021 privind
aprobarea preluării temporare în administrarea Consiliul Local al Comunei Avram Iancu a
unui tronson din drumul județean 762 B: DJ 762 - Avram Iancu, aflat în intravilanul localității
Avram Iancu , în vederea realizării de lucrări de reparare și modernizare.
Capitolul III – Obiectul contractului
Art. 3. (1) Constituirea dreptului de administrare asupra imobilului - tronson din
drumul județean 762 B: DJ 762 - Avram Iancu, proprietate publică a UAT - Județului Alba,
situat în intravilanul localității Avram Iancu , identificat astfel: tronson din DJ 762B situat
între pozițiile kilometrice Km 1+562 – km 1+632, cu destinaţia de drum județean.
(2) Predarea–preluarea imobilului s-a făcut pe baza protocolului de predare
- primire încheiat între proprietar şi administrator, înregistrat cu nr. …………din…………...
(3) Valoarea de inventar a bunului imobil este de: .................. lei.
Capitolul IV – Durata contractului
Art. 4. Dreptul de administrare se constituie pe perioadă cuprinsă între data predării către
Consiliul Local al Comunei Avram Iancu și data preluării de către Consiliul Județean Alba,
după recepția finală a lucrărilor de reparare și modernizare, precum și a perioadei de
monitorizare, a tronsonului identificat la art. 3 alin. 1.
Capitolul V – Drepturile şi obligaţiile părţilor
Art. 5. Drepturile proprietarului:

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

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

UAT Comuna Avram Iancu
prin Consiliul Local al Comunei Avram Iancu
Primar:
……………….

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 22327/13 octombrie 2021

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea predării temporare în administrarea
Consiliului Local al Comunei Avram Iancu a unui tronson din drumul județean
DJ 762 B: DJ 762 - Avram Iancu, situat în intravilanul localității Avram Iancu,
în vederea realizării de lucrări de reparare și modernizare

I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează predarea temporară în administrarea
Consiliul Local al Comunei Avram Iancu a unui tronson din drumul județean DJ 762 B: DJ 762
- Avram Iancu, situat în intravilanul localității Avram Iancu, în vederea realizării de lucrări de
reparare și modernizare.
II. Descrierea situaţiei actuale
Prin Hotărârea nr. 67/29 septembrie 2021, Consiliul Local al Comunei Avram Iancu
solicită preluarea temporară în administrare a unui tronson din drumul județean DJ 762 B: DJ
762 - Avram Iancu, situat în intravilanul localității Avram Iancu în vederea realizării unor
lucrări de reparare și modernizare.
Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii drumurilor judeţene şi locale, în concordanță
cu normele europene pentru această categorie de drumuri, constituie o prioritate a Consiliului
Judeţean Alba. Strategia de dezvoltare a reţelei de drumuri are la bază în primul rând asigurarea
circulaţiei rutiere în condiţii de siguranţă şi confort, asigurarea circulaţiei între oraşe şi municipii,
precum şi între acestea şi reşedinţele de comună.
Sectoarele de drum județean situate în intravilanul localităţilor se suprapun, în general cu
străzi ale localităților rurale. Situație similară se regăsește și pe DJ 762 B: DJ 762 - Avram Iancu.
Conform Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, drumul
județean DJ 762 B: DJ 762 - Avram Iancu se află cuprins în domeniul public al Județului Alba,
la poziția cu nr. crt. 218, având lungimea de 1,917 km.
Starea tehnică generală a spațiilor adiacente străzilor, implicit a tronsonului din drumului
județean DJ 762 B: DJ 762 - Avram Iancu, respectiv trotuarele, acostamentele, șanțurile și
rigolele din localitatea Avram Iancu, denotă o degradare continuă, acestea neîndeplinind
condițiile minime de confort și siguranță a circulației rutiere și pietonale impuse de normele
naționale și internaționale în vigoare.
În consecință și în conformitate cu art. 22^1 alin. 3 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul
drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede „pentru
realizarea de lucrări de reabilitare sau modernizare, sectoarele de drum situate în intravilanul
unor localităţi pot fi preluate temporar în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale,
la solicitarea acestora, cu acordul administratorului drumului”, Consiliul local al comunei Avram
Iancu poate prelua în administrare, temporar, tronsonul din drumul județean DJ 762 B: DJ 762 Avram Iancu, situat în intravilanul localității Avram Iancu în vederea realizării unor lucrări de
modernizare.
III. Reglementări anterioare
Nu este cazul.
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. c, art. 287, art. 297, art. 298 și urm. din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 11, art. 22 și art. 221 alin. 3 - 4 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 861 alin. 3, art. 867 - 870 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu

modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 290/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 2/1968 privind
organizarea administrativă a teritoriului României;
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Nu este cazul
VI. Avize necesare
Nu este cazul
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Nu este cazul
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
Hotărârea Consiliului Local al Comunei Avram Iancu nr. 67/29 septembrie 2021
privind încuviințarea cererii adresate Consiliului Județean Alba pentru aprobarea preluării
temporare în administrarea Consiliului Local Avram Iancu a tronsonului din drumul județean
DJ 762 B: DJ 762 - Avram Iancu, aflat în intravilanul localității Avram Iancu , în vederea
realizării de lucrări de reparare și modernizare.
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre
Nu este cazul
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi
funcţionale preconizate
Nu este cazul
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia proiectele de
hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului judeţean, de
vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de
hotărâre înregistrat cu nr. 220 din 13 octombrie 2021.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii
nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 22329/13 octombrie 2021

APROB,
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Domnului director executiv Ioan BODEA
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea predării temporare în administrarea Consiliului Local
al Comunei Avram Iancu a unui tronson din drumul județean
DJ 762 B: DJ 762 - Avram Iancu, situat în intravilanul localității Avram Iancu,
în vederea realizării de lucrări de reparare și modernizare
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 15 octombrie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei
„ordinară” estimată a avea loc în data de 25 octombrie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 220/13 octombrie 2021 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea predării temporare în
administrarea Consiliului Local al Comunei Avram Iancu a unui tronson din drumul județean DJ
762 B: DJ 762 - Avram Iancu, situat în intravilanul localității Avram Iancu, în vederea realizării
de lucrări de reparare și modernizare;
- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Avram Iancu nr. 67/29 septembrie 2021
privind încuviințarea cererii adresate Consiliului Județean Alba pentru aprobarea preluării
temporare în administrarea Consiliului Local Avram Iancu a tronsonului din drumul județean
DJ 762 B: DJ 762 - Avram Iancu, aflat în intravilanul localității Avram Iancu, în vederea
realizării de lucrări de reparare și modernizare.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 22332/13 octombrie 2021
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea predării temporare în administrarea
Consiliului Local al Comunei Avram Iancu a unui tronson din drumul județean
DJ 762 B: DJ 762 - Avram Iancu, situat în intravilanul localității Avram Iancu,
în vederea realizării de lucrări de reparare și modernizare
Proiectul de act administrativ inițiat vizează predarea temporară în administrarea
Consiliul Local al Comunei Avram Iancu a unui tronson din drumul județean DJ 762 B: DJ 762
- Avram Iancu, situat în intravilanul localității Avram Iancu, sat aparținător UAT Comuna
Avram Iancu, în vederea realizării de lucrări de reparare și modernizare.
Conform art. 173 lit. c din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare, consiliul judeţean asigură potrivit competenţelor sale şi în
condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind
infrastructura alcătuită din podurile şi drumurile publice. Aceste atribuţii ale consiliului judeţean
intră în sfera de dezvoltare economico-socială a judeţului.
Conform O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, drumurile de interes judeţean fac parte din proprietatea publică a
judeţului şi cuprind drumurile judeţene, care asigură legătura între:
a) reşedinţele de judeţ cu municipiile, cu oraşele, cu reşedinţele de comună, cu staţiunile
balneoclimaterice şi turistice, cu porturile şi aeroporturile, cu obiectivele importante legate de
apărarea ţării şi cu obiectivele istorice importante;
b) oraşe şi municipii, precum şi între acestea şi reşedinţele de comună;
c) reşedinţe de comună.
Consiliul Local al comunei Avram Iancu solicită, prin Hotărârea nr. 67/2021, preluarea
temporară în administrare a unui tronson din drumul județean DJ 762 B: DJ 762 - Avram Iancu,
situat în intravilanul localității Avram Iancu, în vederea realizării unor lucrări de reparare și
modernizare.
Conform art. 11 alin 1 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, „drumurile de interes naţional, judeţene şi comunale îşi
păstrează categoria funcţională din care fac parte şi sunt considerate continue şi atunci când
traversează localităţile, servind totodată şi ca străzi”, în consecință tronsonul de drum județean
DJ 762B, care traversează intravilanul localității Avram Iancu își păstrează categoria funcțională
de drum județean, dar, în același timp deservește și ca stradă.
În conformitate cu art. 22^1 alin. 3 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede „pentru realizarea de lucrări
de reabilitare sau modernizare, sectoarele de drum situate în intravilanul unor localităţi pot fi
preluate temporar în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale, la solicitarea
acestora, cu acordul administratorului drumului”, Consiliul local al comunei Avram Iancu poate
prelua în administrare, temporar, tronsonul din drumul județean DJ 762 B: DJ 762 - Avram
Iancu, situat în intravilanul localității Avram Iancu în vederea realizării unor lucrări de
modernizare.
Tronsonul de drum județean care se predă temporar Consiliului local al comunei Avram
Iancu este situat în intravilanul localității Avram Iancu și este cuprins între Km 1+562 – km
1+632, în lungime de 0,070 km.
Conform prevederilor art. 22^1 alin. 4 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul local al comunei Avram Iancu
are obligaţia respectării următoarelor condiţii: să nu modifice traseul drumului şi să nu impună
restricţii de circulaţie fără acordul administratorului iniţial al drumului; să respecte normele de
proiectare şi de execuţie, cel puţin pentru categoria drumului care a fost preluat; să aibă acordul
prealabil de la administratorul iniţial al drumului privind proiectul pentru reabilitare sau
modernizare; … să realizeze, cu avizul administratorului iniţial al drumului, autorizarea
amplasamentelor şi/sau acceselor la zona drumului; să nu modifice încadrarea drumului din
punctul de vedere al capacităţii portante, fără acordul administratorului iniţial al drumului.

Conform prevederilor art. 22^1 alin. 7 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede că „la recepţia lucrărilor vor
fi cooptaţi ca membri şi reprezentanţi ai administratorului iniţial al drumului, care urmează să
preia în administrare sectorul de drum”, din comisia de recepție a lucrărilor de reparare și
modernizare a tronsonului de drum județean identificat mai sus, vor face parte și reprezentanți ai
Consiliului Județean Alba.
Conform prevederilor art. 22^1 alin. 8 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede că „după recepţia finală a
lucrărilor, sectoarele de drum se retransmit administratorului sau autorităţilor administraţiei
publice locale de care au aparţinut”, după recepția finală a lucrărilor de reabilitare și modernizare
a tronsonului de drum județean identificat mai sus, acest tronson va reveni în administrarea
Consiliului Județean Alba.
Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) și art. 297 și urm. din
Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, prin proiectul de hotărâre inițiat de președintele Consiliului Județean Alba se va
aproba predarea temporară în administrarea Consiliul Local al Comunei Avram Iancu a unui
tronson din drumul județean DJ 762 B: DJ 762 - Avram Iancu, situat în intravilanul localității
Avram Iancu, sat aparținător UAT Comuna Avram Iancu, în vederea realizării de lucrări de
reparare și modernizare.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA

Șef serviciu,
Paul Silviu TODORAN

Întocmit, Radu Octavian NEAG

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
cu privire la modificarea valorii de inventar a unui bun imobil - proprietate publică a
Judeţului Alba, aflat în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, ca
urmare a efectuării unor lucrări de reparaţii capitale de către această unitate sanitară

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna octombrie 2021;
Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la
modificarea valorii de inventar a unui bun imobil - proprietate publică a Judeţului Alba, aflat în
administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, ca urmare a efectuării unor lucrări de
reparaţii capitale de către această unitate sanitară;
Ţinând cont de:
- adresa Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia nr. 17280/23 septembrie 2021,
înregistrată la Consiliul Județean Alba sub nr. 20796/24 septembrie 2021, însoţită de fişa de cont
aferentă - RK Post Trafo;
- procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor nr. 15018/19 august 2020 şi nr.
17183/22 septembrie 2021;
- raportul Comisiei de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat
al Județului Alba.
Luând în considerare prevederile:
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 135/10.07.2020 privind modificarea,
completarea şi actualizarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului
Alba;
- Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al statului și unităților administrative-teritoriale aprobate prin H.G.
nr. 1031/1999;
- Contractului de administrare nr. 1324-1479/26.02.2004 de transmitere a dreptului de
administrare de la Consiliul Judeţean Alba către Spitalul Judeţean Alba asupra unor imobile
aparţinând domeniului public al Judeţului cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile:
- art. 289, art. 290, art. 297 - 300 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 867-870 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- Legii nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Alba, precum și al
municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Alba, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă modificarea valorii de inventar a bunului „Imobil în care îşi are sediul
Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi terenul aferent” - proprietate publică a Judeţului Alba,
aflat în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, de la valoarea de 51.773.224,21
lei, la valoarea de 54.480.520,06 lei, ca urmare a recepţionării unor investiţii de reparaţii capitale

la „Clădirea Post trafo şi Grup electrogen 106270- C7, cu suprafaţă construită la sol de 146 mp,
edificată în regim P”.
Art. 2. Se aprobă modificarea denumirii bunului „Clădirea Post trafo şi Grup electrogen
106270- C7, cu suprafaţă construită la sol de 146 mp, edificată în regim P” în „Clădire Post trafo
cu Grup electrogen de 400 KVA şi grup electrogen de 1000 KVA înscris în CF 106270 - C7, cu
suprafaţa construită la sol de 146 mp, edificată în regim P”.
Art. 3. Poziția cu nr. crt. 25 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al
Județului Alba se va modifica în mod corespunzător, conform anexei nr. 1 - parte integrantă a
prezentei hotărâri.
Art. 4. Anexa la Contractul de administrare nr. 1324-1479/2004, încheiat între Consiliul
Judeţean Alba şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, se modifică prin Act adiţional în mod
corespunzător.
Art. 5. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea
patrimoniului şi Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 6. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se
publică în Monitorul Oficial Local al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba,
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Direcției juridică și administraţie publică, Direcţiei
gestionarea patrimoniului, Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 221
Alba Iulia, 13 octombrie 2021
Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat
cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, către
următoarele comisii de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 1 - Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare
rurală, prognoze şi strategii
Comisia de specialitate nr. 2 - Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi
urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al
județului

Anexa la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 221 din 13 octombrie 2021
Datele de identificare ale bunurilor imobile de la poziţia cu nr. crt. 25 din
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba

Nr.
Crt.

Codul
de
Clasificare

Denumirea
Bunului

0
25

1
1.6.2.

2
Imobil în care îşi are
sediul Spitalul Judeţean
de Urgenţă Alba Iulia şi
terenul aferent

Secţiunea I
Bunuri imobile
Elementele de identificare

3
„Imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, Bulevardul
Revoluţiei 1989, nr. 23, județul Alba, înscris în C.F. nr. 106270 Alba
Iulia, cu nr. cad. 106270, având construcțiile C1, C2, C3, C4, C5, C6,
C7,C8, compus din:
1) Clădire Spital şi Policlinică 106270 -C5, cu suprafaţa totală construită
la sol de 3.510 mp, cuprinzând:
a) Clădire Corp spitalizare cu 700 de paturi, având un regim de
înălţime S+P+5E, fundaţii de beton, zidărie din cărămidă şi plăci
prefabricate, planşeu de beton şi acoperiş tip terasă;
b) Clădire Casa scării, având un regim de înălţime P+5E, fundaţii de
beton, zidărie din cărămidă, planşeu de beton şi acoperiş tip terasă;
c) Clădire Bloc operator şi Policlinică, având un regim de înălţime
P+2E, fundaţii de beton, zidărie din cărămidă, planşeu de beton şi
acoperiş tip terasă;
2) Clădire Oncologie 106270 - C6, cu suprafaţa construită la sol de 627
mp, având un regim de înălţime D+P+E, fundaţii de beton, zidărie din
cărămidă, planşeu de beton şi acoperiş tip terasă;
3) Clădire Post trafo cu Grup electrogen de 400 KVA şi grup electrogen
de 1000 KVA înscris în CF 106270 - C7, cu suprafaţa construită la sol
de 146 mp, edificată în regim P;
4) Clădire Laborator Medicină Legală şi Morga 106270 -C8, cu
suprafaţa construită la sol de de 209 mp, având un regim de înălţime
P+2E, fundaţii de beton, zidărie din cărămidă, planşeu de beton,

Anul
Valoarea de
Situaţia
dobândirii
inventar juridică actuală
sau, după
-lei Denumire act
caz, al dării
proprietate sau
în folosinţă
alte acte
doveditoare
4
5
6
Domeniul
54.480.520,06
din care
public
al
clădiri
judeţului Alba
41.318.482,06 potrivit H.G. nr.
teren
974/2002
cu
1973
13.162.038,00 modificările și
completările
ulterioare
şi
Hotărârii
Consiliului
Judeţean Alba
nr. 135/2021, nr.
16/2021,
nr.
18/2021 şi nr.
…./2021
2013

1973
1993

Nr.
Crt.

Codul
de
Clasificare

Denumirea
Bunului

0

1

2

Secţiunea I
Bunuri imobile
Elementele de identificare

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

3
şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă;
5) Clădire Staţie de oxigen 106270 - C1, cu suprafaţa construită la sol de
1973
199 mp, edificată în regim P;
6) Bazin de apă 106270 -C2, cu suprafaţa construită la sol de 10 mp,
1973
având capacitatea de 300 mc;
7) Clădire Centrala termică, Atelier mecanic, Staţie hidrofoare, Staţie
compresoare şi Crematoriu 106270 -C3, cu suprafaţa totală construită la
1973
sol de 521 mp, regim P;
8) Clădire Bloc alimentar şi Spălătorie 106270 - C4, cu suprafaţa
construită la sol de 664 mp, având un regim de înălţime S+P, fundaţii de
1973
beton, zidărie din cărămidă, planşeu de beton şi acoperiş tip terasă;
9) Amenajări exterioare: drumuri, trotuare, alei pavate cu dale de beton
şi zone verzi, garduri şi împrejmuiri.
1973
Teren intravilan aferent, în suprafaţă totală de 26.561 mp, din care:
a) Teren curţi construcţii în suprafaţă de 3.313 mp, înscris în CF 106269,
cu nr. cad. 106269;
b) Teren curţi construcţii în suprafaţă de 20.884 mp, înscris în CF
106270 pe care sunt edificate construcţiile C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7
şi C8;
Comisia specială de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Alba:
Preşedinte:
Secretar general,
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 22336/13 octombrie 2021

REFERAT DE APROBARE
al proiectului de hotărâre cu privire la modificarea valorii de inventar
a unui bun imobil - proprietate publică a Judeţului Alba, aflat în administrarea
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, ca urmare a efectuării unor
lucrări de reparaţii capitale de către această unitate sanitară

I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează modificarea valorii de inventar a unui bun
imobil cuprins în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba la
poziția cu nr. crt. 25, aflat în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, ca urmare
a recepţionării unor investiţii și anume: reparație capitală Post Trafo Spital (medie tensiune şi
joasă tensiune)- Proiectare şi Execuţie.
II. Descrierea situaţiei actuale
Potrivit dispoziţiilor H.G. nr. 867/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat
al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei în domeniul public al judeţelor
şi în administrarea consiliilor judeţene respective, au fost preluate prin Protocolul nr. 7161139/2003, imobilele aparţinând Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, protocol care a fost
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 59/2003.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 153/2003, s-a aprobat ca bunurile preluate
şi cuprinse în protocolul încheiat cu Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, să fie date în
administrarea acestei unităţi sanitare, încheindu-se în acest sens Contractul de administrare nr.
1324-1479/2004.
Potrivit acestui Contract, titularul dreptului de administrare este obligat să efectueze
reparaţiile capitale şi curente necesare precum şi lucrările de întreţinere pentru bunurile imobile
primite în administrare, să repare sau să înlocuiască la timp elementele de construcţii şi de
instalaţii deteriorate din interiorul şi exteriorul clădirii şi să întreţină imobilul în bună stare ca un
bun administrator.
Bunul „Imobil în care îşi are sediul Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi terenul
aferent” este proprietate publică a Judeţului Alba şi se află în administrarea Spitalului Judeţean
de Urgenţă Alba Iulia, conform contractului de administrare nr. 1324-1479/26.02.2004.
În incinta acestui imobil se află şi o clădire Post trafo şi grup electrogen, înscrisă în CF
nr. 106270 cu o valoare de inventar de 97.964,00 lei. Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia a
efectuat investiţii de reparaţii capitale în valoare de 2.707.295,85 lei, care cuprind servicii de
proiectare şi execuţie, studiu DALI, tarif racordare, servicii dirigenţie.
III. Reglementări anterioare
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 135/10 iulie 2020 privind modificarea,
completarea şi actualizarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului
Alba
IV. Baza legală
- art. 289, art. 290, art. 297- 300 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 867-870 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și
completările ulterioare;

- Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Alba, precum și al
municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Alba, cu modificările și completările ulterioare;
- Normele metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al statului și unităților administrative-teritoriale aprobate prin H.G. nr.
1031/1999;
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Nu este cazul
VI. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Nu este cazul
VIII. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 135/10.07.2020 privind modificarea,
completarea şi actualizarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului
Alba;
- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Alba, precum și al
municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Alba, cu modificările și completările ulterioare;
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. 221 din 13 octombrie 2021.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii
nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR
Nr. 22341/13 octombrie 2021

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Domnului director executiv Ioan BODEA

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
cu privire la modificarea valorii de inventar a unui bun imobil - proprietate publică a
Judeţului Alba, aflat în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, ca
urmare a efectuării unor lucrări de reparaţii capitale de către această unitate sanitară
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 15 octombrie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei
„ordinară” estimată a avea loc în data de 25 octombrie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 221/13 octombrie 2021 şi are ataşate
următoarele documente:
- adresa Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia nr. 17280/23 septembrie 2021,
înregistrată la Consiliul Județean Alba sub nr. 20796/24 septembrie 2021, însoţită de fişa de cont
aferentă - RK Post Trafo;
- procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor nr. 15018/19 august 2020 şi nr.
17183/22 septembrie 2021;
- raportul Comisiei de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat
al Județului Alba.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETARUL GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Serviciul administrarea domeniului public și privat, informatică
Nr. 22344 din 13 octombrie 2021
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre cu privire la modificarea valorii de inventar a unui bun imobil,
proprietate publică a Judeţului Alba, aflat în administrarea Spitalului Judeţean de
Urgenţă Alba Iulia, ca urmare a efectuării unor de lucrări de reparaţii capitale de către
această unitate sanitară
În conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Guvernului României nr. 867/2002 privind
trecerea unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii şi
Familiei în domeniul public al judeţelor şi în administrarea consiliilor judeţene respective, prin
Protocolul nr. 716-1139/2003 încheiat cu Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Consiliul
Judeţean Alba a preluat imobilele aparţinând acestei unităţi sanitare, protocolul fiind aprobat prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 59 din 24 aprilie 2003. Prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Alba nr. 153/2003 s-a aprobat ca bunurile preluate prin protocolul mai sus menţionat, să
fie date în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, încheindu-se în acest sens
Contractul de administrare nr. 1324-1479/2004. Potrivit acestui contract, titularul dreptului de
administrare este obligat să efectueze reparaţiile capitale şi curente necesare precum şi lucrările
de întreţinere pentru bunurile imobile primite în administrare, să repare sau să înlocuiască la timp
elementele de construcţii şi de instalaţii deteriorate din interiorul şi exteriorul clădirii şi să
întreţină imobilul în bună stare ca un bun administrator.
Prin adresa nr. 17280/23.09.2021, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr.
20796/24.09.2021, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia prezintă fişa de cont şi procesele
verbale de recepţie la terminarea lucrărilor, în urma investiţiilor de reparaţii capitale pentru un
bun imobil proprietate publică a Judeţului Alba, aflat în administrarea Spitalului Judeţean de
Urgenţă Alba Iulia., şi anume: “ Clădirea Post trafo şi Grup electrogen 106270- C7, cu suprafaţă
construită la sol de 146 mp, edificată în regim P “
Astfel conform Proceselui verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.
15018/19.08.2020, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia a recepţionat investiţii în valoare de
491.999,19 lei, iar conform procesului verbal de recepţie nr. 17183/22.09.2021, a recepţionat
investiţii în valoare de 1.718.697,08 lei.
Conform fişei contabile s-a centralizat o valoare totală de 2.707.295,85 lei, care cuprinde
şi următoarele :
-servicii proiectare
-studiu DALI
-tarif racordare conform Deviz
-servicii dirigenţie.
Lucrările de Proiectare şi Execuţie pentru invenstiţia Post Trafo – medie tensiune au fost
executate în baza contractului nr. 2865 din 04.04.2020, încheiat între Spitalul Judeţean de
Urgenţă Alba Iulia şi S.C. Albaco Exim SRL, iar lucrările pentru investiţia Post TRafo -joasă
tensiune, au fost executate în baza contractului nr. 19043/23.10.2020 încheiat între Spitalul
Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi asocierea SC Electrogrup SA şi S.C. Electroconstrucţia Elco
S.A.
Lucrările de investiţii executate la „ Clădirea Post Trafo” măresc valoarea totală de
inventar a şi a bunului “Imobil în care îşi are sediul Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi
terenul aferent”, proprietate publică a Judeţului Alba, aflat în administrarea Spitalului Judeţean
de Urgenţă Alba Iulia, de la valoarea de 51.773.224,21 lei, la valoarea de 54.480.520,06 lei.
Conform art. 28 alin. 3 lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare „Sunt, de asemenea, considerate mijloace fixe
amortizabile: investiţiile efectuate la mijloacele fixe existente, sub forma cheltuielilor ulterioare
realizate în scopul îmbunătăţirii parametrilor tehnici iniţiali, prin majorarea valorii mijlocului

fix.”. De asemenea, se modifică în mod corespunzător poziţia cu nr. crt. 25 din Inventarul
bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba.
Se impune de asemenea şi modificarea Contractul de administrare nr. 1324-1479/2004,
care se realizează prin Act adiţional, în mod corespunzător.
În temeiul art. 289 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ care
prevede „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţii administrativteritoriale se întocmeşte şi se actualizează de către o comisie special constituită, condusă de
autoritatea executivă ori de o altă persoană împuternicită să exercite atribuţiile respective, după
caz” se actualizează valoarea de inventar a bunului imobil, identificat mai sus şi se modifică
poziţia cu nr. crt. 25 din Inventar, în mod corespunzător.
Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. în vedere prevederile art. 173 alin. 1
lit. c şi lit. d, alin. 4 lit. b, art. 182 alin.(1) si alin. (4), art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanţa de
Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte
atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului, va permite actualizarea valorii de inventar a
bunului imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 25 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al judeţului Alba, ca urmare a recepţiei la terminarea lucrărilor de investiţii, potrivit legii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA

Şef serviciu,
Paul Silviu TODORAN

Întocmit, Andreea Maria Babin

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Comisiei de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Alba
Nr. 22342 din 13 octombrie 2021
Raport
privind propunerea de actualizare a Inventarului bunurilor care aparțin
domeniului public al Județului Alba
Comisia de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Alba,
constituită în baza Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 448 din 7 august 2019,
întrunită în data de 13 octombrie 2021, luând în dezbatere solicitarea Spitalului Judeţean de
Urgenţă Alba Iulia de modificare a valorii de inventar pentru bunul „Clădire Post Trafo cu grup
electrogen de 400 kva şi grup electrogen de 1000 KVA înscris în CF 106270”, în urma
reparţiilor capitale efectuate, a constatat următoarele:
1. Bunul “Imobil în care îşi are sediul Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi terenul
aferent”, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, bdul Revoluţiei 1989, nr. 23 este
proprietate publică a Judeţului Alba, aflat în administrarea Spitalului Judeţean de
Urgenţă Alba Iulia. Acesta este cuprins la poziţia cu nr. crt. 25 în Inventarul bunurilor
care aparţin domeniului public al Judeţului Alba şi cuprinde mai multe clădiri, printre
care şi Clădirea Post Trafo.
2. Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia a transmis Procesul verbal de recepţie la
terminarea lucrărilor nr. 15018/19.08.2020 privind execuţia lucrărilor aferente investiţiei
“Reparaţie capitală Post Trafo Spital (medie tensiune) Proiectare şi execuţie”, lucrări
executate în cadrul contractului nr. 2865/04.02.2020, încheiat între SC Albaco Exim SRL
şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia.
3. De asemenea, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia a transmis şi Procesul verbal de
recepţie la terminarea lucrărilor nr. 17183/22.09.2021 privind execuţia lucrărilor aferente
investiţiei “Reparaţie capitală Post Trafo Spital (joasă tensiune) Proiectare şi execuţie”,
lucrări executate în cadrul contractului nr. 19043/23.10.2020 încheiat între asocierea SC
Electrogup SA şi SC Electroconstrucţia Elco SA şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba
Iulia.
4. Conform Fişei de Cont a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, valoarea totală a
investiţiei este de 2.707.295,85 lei.
În concluzie:
Pentru reglementarea situației juridice, se impun următoarele:
- modificarea valorii de inventar a bunului “Imobil în care îşi are sediul Spitalul Judeţean
de Urgenţă Alba Iulia şi terenul aferent”, proprietate publică a Judeţului Alba, aflat în
administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, de la valoarea de 51.773.224,21
lei, la valoarea de 54.480.520,06 lei, ca urmare a recepţionării unor investiţii de reparaţii
capitale la “Clădirea Post trafo şi Grup electrogen 106270- C7, cu suprafaţă construită la
sol de 146 mp, edificată în regim P “,
- modificarea poziţiei cu nr. crt. 25 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public
al Judeţului Alba, în mod corespunzător.
Comisia specială de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului
Alba:
Preşedinte:
Ion DUMITREL

Secretar general:
Vasile BUMBU

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

Secretarul comisiei: Radu Octavian NEAG
Andreea Maria Babin

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
cu privire la trecerea unui bun imobil teren din domeniul privat
în domeniul public al UAT- Judeţul Alba și concesionarea acestuia
către Societatea Comercială APA-CTTA S.A. Alba
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna octombrie 2021;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la trecerea unui bun imobil
teren din domeniul privat în domeniul public al UAT- Judeţul Alba şi concesionarea acestuia
către Societatea Comercială APA-CTTA S.A. Alba;
- raportul Comisiei de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat
al Județului Alba;
- adresa nr. 3779/3 iunie 2021 a Societăţii Comerciale APA CTTA S.A. Alba,
înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 12333/3 iunie 2021, prin care
transmite contractul de vânzare-cumpărare a terenului înscris în CF nr. 113993 Alba Iulia;
- încheierea Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba Iulia nr. 31864/28 aprilie
2021, cuprinzând extras CF nr. 113993 Alba Iulia actualizat.
Luând în considerare prevederile:
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 224/29 noiembrie 2016 privind aprobarea
achiziţionării unor suprafeţe de teren de către Societatea APA CTTA S.A. pentru Programul de
investiţii „Reabilitarea şi extinderea sistemelor de apă şi apă uzată în Judeţul Alba”
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 135/10 iulie 2020 privind modificarea,
completarea şi actualizarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului
Alba;
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 234/12 decembrie 2020 cu privire la
cuprinderea bunului imobil Terenuri „Subtraversare Râu Mureş cu conducte magistrale de
alimentare cu apă potabilă”,situat administrativ în localitatea Alba Iulia, în Inventarul
bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba şi concesionarea acestuia către
Societatea Comercială APA-CTTA S.A. Alba, precum şi aprobarea constituirii dreptului de
servitute de trecere asupra terenului cu nr. cadastral 113207;
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 13/18 ianuarie 2021 cu privire la trecerea
unui bun imobil teren din domeniul privat în domeniul public al UAT- Judeţul Alba şi
concesionarea acestuia către Societatea Comercială APA-CTTA S.A. Alba;
- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 92/2008 privind delegarea serviciului de
alimentare cu apă și de canalizare către Societatea Comercială APA CTTA S.A. Alba;
- Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de
canalizare nr. 1969-12770/2008.
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. c şi lit. d, alin. 4 lit. a, art. 191 alin. 1 lit. a, art. 286, art. 289, art.
296 alin. 2, art. 302, art. 326, art. 354 şi art. 355 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
.
Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul privat al UAT - Judeţul Alba în domeniul public al
UAT - Judeţul Alba, a unui bun imobil teren achiziţionat, din fondul IID de către operatorul

regional SC APA CTTA SA Alba, având următoarele date de identificare: teren în suprafaţă de
526 mp, înscris în CF nr. 113993 Alba Iulia, situat administrativ în municipiul Alba Iulia –
localitatea componentă Partoş, str. Regimentul V Vânători, judeţul Alba.
Art. 2. Se aprobă concesionarea către Societatea Comercială APA CTTA S.A. Alba a
bunului imobil, identificat la art. 1 din prezenta hotărâre, pe durata Contractului de delegare a
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 1969-12770/2008.
Art. 3. Se aprobă modificarea poziţiei cu nr. crt. 231 Terenuri „Subtraversare Râu Mureş
cu conducte magistrale de alimentare cu apă potabilă” în Inventarul bunurilor care aparţin
domeniului public al Judeţului Alba, având datele de identificare prevăzute în anexa - parte
integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 4. Predarea-preluarea imobilului descris la art. 1 se face pe bază de protocol.
Art. 5. Se aprobă modificarea în mod corespunzător a Contractului de delegare a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 1969-12770/2008 prin act adițional.
Art. 6. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea
patrimoniului şi al Direcţiei de dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 7. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică
în Monitorul Oficial Localal Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează
şi se comunică: Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Societății
APA CTTA S.A. Alba, Asociaţiei Apa Alba, Direcției juridică și administraţie publică, Direcției
gestionarea patrimoniului și Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 222
Alba Iulia, 13 octombrie 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, către următoarele comisii de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 1 - Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare
rurală, prognoze şi strategii
Comisia de specialitate nr. 2 - Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi
urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al
județului

Anexa la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 222/13 octombrie 2021

Datele de identificare ale bunului imobil cuprins la poziţia nr. 231 din
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba

Nr.
Crt.

Codul
de
Clasificare

Denumirea
Bunului

0
231

1
1.8

2
Terenuri „Subtraversare
Râu Mureş cu conducte
magistrale de
alimentare cu apă
potabilă”

Secţiunea I
Bunuri imobile
Elementele de identificare

3
1. Imobil teren cu nr. cadastral 113208 Alba Iulia, (desprins din
CF110142 Alba Iulia, lot I), în suprafaţă de 285 mp, situat administrativ
în municipiul Alba Iulia, localitatea componentă Oarda de Jos, „Lunca
rât” prelungirea străzii Regiment 5 Vânători, cu categoria de folosinţă
arabil intravilan;
2. Imobil teren înscris în CF nr. 111933 Alba Iulia, nr. cadastral 111933,
în suprafaţă de 507 mp, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str.
Nicolae Golescu, nr. 18, judeţul Alba, cu categoria de folosinţă arabil
intravilan;
3. Imobil teren înscris în CF nr. 107213 Alba Iulia, nr. cadastral 107213,
în suprafaţă de 534 mp, situat administrativ în municipiul Alba Iulia,
str. Nicolae Golescu, nr. 20, judeţul Alba, cu categoria de folosinţă
arabil intravilan;
4. Imobil teren înscris în CF nr. 112846, nr. cadastral 112846, în
suprafaţă de 573 mp, situat adminsitrativ în municipiul Alba Iulia, str.
Nicolae Golescu nr. 16, judeţul Alba, cu categoria de folosinţă arabil
intravilan.

Anul
Valoarea de
Situaţia
dobândirii
inventar juridică actuală
sau, după
-lei Denumire act
caz, al dării
proprietate sau
în folosinţă
alte acte
doveditoare
4
5
6
2020
22.437,00 lei Domeniul public
al judeţului
Alba, potrivit
Hotărârilor
Consiliului
Judeţean Alba
nr. 135/2020, nr.
2019
39.589,00 lei 234/2020.

2019

40.863,00 lei

2020

45.498,00 lei

Nr.
Crt.

Codul
de
Clasificare

Denumirea
Bunului

0

1

2

Secţiunea I
Bunuri imobile
Elementele de identificare

3
5. Imobil teren înscris în CF nr. 113993, nr. cadastral 113993, în
suprafaţă de 526 mp, situat adminsitrativ în municipiul Alba Iulia, str.
Regimentul V Vânători, judeţul Alba, cu categoria de folosinţă arabil
intravilan.

Anul
Valoarea de
Situaţia
dobândirii
inventar juridică actuală
sau, după
-lei Denumire act
caz, al dării
proprietate sau
în folosinţă
alte acte
doveditoare
4
5
6
2021

42.513,68 lei

TOTAL
190.900,68 lei
Comisia specială de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Alba:
Preşedinte:
Ion DUMITREL

Secretar general:
Vasile BUMBU

Membri:
Voichița Maria COMAN

Ioan BODEA
Liliana NEGRUȚ

Secretarul comisiei: Radu Octavian NEAG
Andreea Maria BABIN

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 22343/13 octombrie 2021

REFERAT DE APROBARE
al proiectului de hotărâre cu privire la trecerea unui bun imobil teren din
domeniul privat în domeniul public al UAT- Judeţul Alba și concesionarea
acestuia către Societatea Comercială APA-CTTA S.A. Alba
I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează trecerea unui bun imobil teren din domeniul
privat în domeniul public al UAT- Judeţul Alba și concesionarea acestuia către Societatea
Comercială APA-CTTA S.A. Alba.
Judeţul Alba a achiziţionat din fondul IID care este gestionat de către operatorul regional
SC APA CTTA SA Alba, mai multe terenuri situate în Oarda şi Partoş, care să permită din punct
de vedere tehnic exploatarea şi gestiunea componentelor tehnice ale obiectivului „Subtraversare
Râu Mureş cu conducte magistrale de alimentare cu apă potabilă” pe raza administrativteritorială a Municipiului Alba Iulia, conform Programului „Reabilitarea şi extinderea sistemelor
de apă şi apă uzată în Judeţul Alba”. În luna aprilie 2021 a mai fost achiziţionat încă un teren în
domeniul privat al Judeţului Alba. În urma trecerii acestuia din domeniul privat în domeniul
public al Judeţului Alba, se va modifica în mod corespunzător poziţia cu nr. crt. 231 Terenuri
„Subtraversare Râu Mureş cu conducte magistrale de alimentare cu apă potabilă”în Inventarul
bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba.
II. Descrierea situaţiei actuale
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 224/2016 s-a aprobat achiziţionarea unor
terenuri, în suprafaţă de 3115 mp, pentru Programul de Investiţii „Reabilitarea şi extinderea
sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Alba” de către Societatea Comercială APA CTTA SA
Alba, în condiţiile legii. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba s-au cuprins la poziţia cu nr.
crt. 231 Terenuri „Subtraversare Râu Mureş cu conducte magistrale de alimentare cu apă
potabilă” în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba 4 terenuri
achiziţionate, în urma licitaţiei publice, de către Societatea APA CTTA SA Alba, anume:
-teren înscris în CF nr. 110142 Alba Iulia, în suprafaţă de 605 mp (dezmembrat în 2
loturi, un lot cuprins în domeniul public al Judeţului Alba, cu nr. cadastral 113208 Alba Iulia şi
concesionat către SC APA CTTA SA Alba, un lot cuprins în domeniul privat al Judeţului Alba),
-teren înscris în CF nr. 111933 Alba Iulia în suprafaţă de 507 mp,
-teren înscris în CF nr. 107213 Alba Iulia, în suprafaţă de 534 mp,
- teren înscris în CF nr. 112846 Alba Iulia, în suprafaţă de 573 mp.
În luna aprilie 2021, operatorul regional APA CTTA SA Alba a mai achiziţionat în urma
licitaţiei publice, încă un teren, în suprafaţă de 526 mp, înscris în CF 113993 Alba Iulia, situat
administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Regimentul V Vânători, judeţul Alba, cu categoria de
folosinţă arabil intravilan. Acest teren va deservi împreună cu celelalte terenuri, obiectivul
„Subtraversare Râu Mureş cu conducte magistrale de alimentare cu apă potabilă” şi va modifica
poziţia cu nr. crt. 231 al Inventarului domeniului public al Judeţului Alba.
III. Reglementări anterioare
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 224/29.11.2016 privind aprobarea
achiziţionării unor suprafeţe de teren de către Societatea APA CTTA S.A. pentru Programul de
investiţii „Reabilitarea şi extinderea sistemelor de apă şi apă uzată în Judeţul Alba”;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 135/10.07.2020 privind modificarea,
completarea şi actualizarea Inventarului bunurilor carea aparţin domeniului public al Judeţului
Alba;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 234/12.12.2020 cu privire la cuprinderea
bunului imobil Terenuri „Subtraversare Râu Mureş cu conducte magistrale de alimentare cu
apă potabilă”, situat administrativ în localitatea Alba Iulia, în Inventarul bunurilor care aparţin

domeniului public al Județului Alba şi concesionarea acestuia către Societatea Comercială APACTTA S.A. Alba, precum şi aprobarea constituirii dreptului de servitute de trecere asupra
terenului cu nr. cadastral 113207;
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 13/18.01.2021 cu privire la trecerea unui bun
imobil teren din domeniul privat în domeniul public al UAT- Judeţul Alba şi concesionarea
acestuia către Societatea Comercială APA-CTTA S.A. Alba;
- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 92/2008 privind delegarea serviciului de
alimentare cu apă și de canalizare către Societatea Comercială APA CTTA S.A. Alba;
- Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de
canalizare nr. 1969-12770/2008;
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. c şi lit. d, alin. 4 lit. a, art. 191 alin.1 lit. a, art. 286, 289, 296 alin.
2, art. 302-326, art. 354 şi art. 355 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Nu este cazul
VI. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Nu este cazul
VIII. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 224/29.11.2016 privind aprobarea
achiziţionării unor suprafeţe de teren de către Societatea APA CTTA S.A. pentru Programul de
investiţii „Reabilitarea şi extinderea sistemelor de apă şi apă uzată în Judeţul Alba”
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 135/10.07.2020 privind modificarea,
completarea şi actualizarea Inventarului bunurilor carea aparţin domeniului public al Judeţului
Alba;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 234/12.12.2020 cu privire la cuprinderea
bunului imobil Terenuri „Subtraversare Râu Mureş cu conducte magistrale de alimentare cu
apă potabilă”, situat administrativ în localitatea Alba Iulia, în Inventarul bunurilor care aparţin
domeniului public al Județului Alba şi concesionarea acestuia către Societatea Comercială APACTTA S.A. Alba, precum şi aprobarea constituirii dreptului de servitute de trecere asupra
terenului cu nr. cadastral 113207;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 13/18.01.2021 cu privire la trecerea unui bun
imobil teren din domeniul privat în domeniul public al UAT- Judeţul Alba şi concesionarea
acestuia către Societatea Comercială APA-CTTA S.A. Alba.
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. 222 din 13 octombrie 2021.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii
nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 22345/13 octombrie 2021

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Domnului director executiv Ioan BODEA
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
cu privire la trecerea unui bun imobil teren din domeniul privat în
domeniul public al UAT- Judeţul Alba și concesionarea acestuia
către Societatea Comercială APA-CTTA S.A. Alba

Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 15 octombrie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei
„ordinară” estimată a avea loc în data de 25 octombrie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 222/15 octombrie 2021 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la trecerea unui bun imobil
teren din domeniul privat în domeniul public al UAT- Judeţul Alba şi concesionarea acestuia
către Societatea Comercială APA-CTTA S.A. Alba;
- raportul Comisiei de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat
al Județului Alba;
- adresa nr. 3779/3 iunie 2021 a Societăţii Comerciale APA CTTA S.A. Alba,
înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 12333/3 iunie 2021, prin care
transmite contractul de vânzare-cumpărare a terenului înscris în CF nr. 113993 Alba Iulia;
- încheierea Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba Iulia nr. 31864/28 aprilie
2021, cuprinzând extras CF nr. 113993 Alba Iulia actualizat.
Cu deosebită consideraţiune,
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Serviciul administrarea domeniului public și privat, informatică
Nr. 22351 din 13 octombrie 2021
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre cu privire la trecerea unui bun imobil teren din domeniul privat în
domeniul public al UAT- Judeţul Alba și concesionarea acestuia către Societatea
Comercială APA-CTTA S.A. Alba
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 224/2016 s-a aprobat achiziţionarea unor
suprafeţe de teren în suprafaţă de 3115 mp, pentru Programul de Investiţii „Reabilitarea şi
extinderea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Alba” de către Societatea Comercială APA
CTTA SA Alba, în condiţiile legii, în calitate de operator regional al serviciilor publice de
alimentare cu apă şi canalizare. Aceste terenuri permit din punct de vedere tehnic exploatarea şi
gestiunea componentelor tehnice ale obiectivului „Subtraversare Râu Mureş cu conducte
magistrale cu apă potabilă” pe raza teritorială a Municipiului Alba Iulia-Partoş.
În urma licitaţiei publice organizate în condiţiile legii, au fost achiziţionate de către SC
APA CTTA SA Alba 3 terenuri, anume:
 teren înscris în CF nr. 110142 Alba Iulia, în suprafaţă de 605 mp,
 teren înscris în CF nr. 111933 Alba Iulia în suprafaţă de 507 mp,
 teren înscris în CF nr. 107213 Alba Iulia, în suprafaţă de 534 mp,
 teren înscris în CF nr. 112846 Alba Iulia, în suprafaţă de 573 mp.
Terenurile au fost evaluate de către un evaluator autorizat şi prezentate în cadrul licitaţiei.
Sumele necesare cumpărării terenurilor au fost asigurate din fondul IID, fond gestionat de
operatorul regional. Aceste terenuri au trecut în domeniul public al UAT Judeţul Alba si au fost
cuprinse la poziţia cu nr. crt. 231 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
Judeţului Alba, în urma Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 234/2020.
Societatea APA CTTA SA a transmis prin adresa nr. 3779/03.06.2021, înregistrată la
Consiliul Judeţean Alba sub nr. 12333/03.06.2021 contractul de vânzare-cumpărare a unui alt
teren în suprafaţă de 526 mp, situat adminsitrativ în Alba Iulia - Partoş, str. Regimul V Vânători,
judeţul Alba, înscris în CF nr. 113993 Alba Iulia, nr. cadastral 113993 având categoria de
folosinţă arabil intravilan. Preţul de vânzare-cumpărare a fost stabilit în urma licitaţiei la 15,75
euro/mp. Conform fişei bunului de retur achiziţionat de SC APA CTTA SA Alba, valoarea de
inventar este de 42.513,68 lei (compusă din: preţul terenului şi alte cheltuieli cu achiziţionarea, şi
anume: cheltuieli notariale, actualizare date carte funciară, întăbulare act parcelare, taxe extras
CF etc).
Pentru implementarea proiectului „Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă uzată în
județul Alba 2014-2020” este necesară trecerea din domeniul privat al UAT Judeţul Alba în
domeniul public al UAT Judeţul Alba a terenului achiziţionat, pentru realizarea obiectivului
public „Subtraversare Râu Mureş cu conducte magistrale de alimentare cu apă potabilă” pe raza
administrativ-teritorială a Municipiului Alba Iulia.
Conform art. 296 alin 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare “ Trecerea unui bun din domeniul privat al unei unităţi
administrativ-teritoriale în domeniul public al acesteia se face prin hotărâre a consiliului
judeţean”
De asemenea conform art. 173 alin. 4 lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare “ Consiliul judeţean hotărăşte darea în
administrare, concesionarea, închirierea sau darea în folosinţă gratuită a bunurilor proprietate
publică a judeţului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes judeţean, în condiţiile
prezentului cod.”
Terenul înscris în CF 113993 Alba Iulia, situat administrativ în municipiul Alba IuliaPartoş, str. Regimentul V Vânători, se cuprinde în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al Judeţului Alba şi va completa poziţia cu nr. crt 231 „Terenuri „Subtraversare Râu
Mureş cu conducte magistrale de alimentare cu apă potabilă” din Inventar. Acest teren va fi

concesionat operatorului regional SC APA CTTA SA Alba, în condiţiile legii, pentru
implementarea proiectului „Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă uzată în județul Alba
2014-2020”.
Serviciile de alimentare cu apă și canalizare de pe raza județului Alba, sunt concesionate
operatorului regional, Societatea Comercială APA CTTA S.A., prin contractul de delegare de
gestiune nr. 1969-12770/2008. Conform Capitolului II - Bunurile Concesiunii al Contractului de
delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare către Societatea
APA CTTA S.A. nr. 1969-12770/2008, bunurile înseamnă mijloacele fixe, dobândite sau
construite de Operator cu scopul furnizării serviciilor menţionate. Potrivit art. 7 din Contract,
bunurile de retur reprezintă bunuri publice necesare furnizării de servicii, inclusiv terenurile ce
sunt puse la dispoziția Operatorului sau cumpărate de Operator și sunt compuse din:
a)
terenurile aflate în proprietatea Autorității delegante, care aparțin domeniului
public și pe care se află construcțiile și instalațiile/rețelele aferente serviciilor publice de
alimentare cu apă potabilă și de canalizare
b)
prin extensie, alte terenuri care sunt strict necesare pentru exploatarea
echipamentelor și lucrărilor.
Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. în vedere prevederile art. 173 alin. 1 lit.
c şi lit. d, art. 182 alin.(1) si alin. (4), art. 196 alin.(1) lit. a), art. 296 alin. (2) din Ordonanţa de
Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
trecerea din domeniul privat al UAT Judeţul Alba în domeniul public al UAT Judeţul Alba al
bunului imobil teren, situat administrativ în municipiul Alba Iulia- Partoş, înscris în CF 113993
Alba Iulia, în suprafaţă de 526 mp, care completează poziţia cu nr. crt. 231 din Inventarul
bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba „Terenuri „Subtraversare Râu Mureş
cu conducte magistrale de alimentare cu apă potabilă” şi concesionarea către SC APA CTTA SA
Alba, va permite o bună gestionare a sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare al
Judeţului Alba.
DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA
Șef serviciu,
Paul Silviu TODORAN

Întocmit,
Andreea Maria Babin

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Comisiei de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Alba
Nr. 22349/13 octombrie 2021
Raport
privind propunerea de actualizare a Inventarului bunurilor care aparțin
domeniului public al Județului Alba
Comisia de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al Județului
Alba, constituită în baza Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 448 din 7 august
2019, întrunită în data de 13 octombrie 2021, luând în dezbatere contractul de vânzarecumpărare a unui teren achiziţionat de către Societatea APA CTTA SA Alba pentru obiectivul
„Subtraversare Râu Mureş cu conducte magistrale de alimentare cu apă potabilă”, înscris în CF
113993, Încheierea nr. 31864/28.04.2021 a OCPI Alba, a constatat următoarele:
1. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 224/2016 s-a aprobat achiziţionarea unor
suprafeţe de teren în suprafaţă de 3115 mp, pentru Programul de Investiţii „Reabilitarea
şi extinderea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Alba”, la obiectivul „Subtraversare
Râu Mureş cu conducte magistrale de alimentare cu apă potabilă”, de către Societatea
APA CTTA SA Alba, în condiţiile legii.
2. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 234/12.10.2020 şi Hotărârea Consiliului
Judeţean Alba nr. 13/18 ianuarie 2021, s-a cuprins la poziţia cu nr. crt . 231 imobilul
„Terenuri Subtraversare Râu Mureş cu conducte magistrale de alimentare cu apă
potabilă” În Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Alba,
compus din 4 terenuri achiziţionate din Fondul IID de către operatorul regional SC APA
CTTA SA Alba. Acestea au fost concesionate operatorului regional, în vederea
gestionării optime a sistemului public de alimtare cu apă al Judeţului Alba.
3. În 27 aprilie 2021 s-a achiziţionat în domeniul privat al Judeţului Alba, din fondul IID (
care este gestionat de operatorul regional al serviciilor de alimetare cu apă şi canalizare)
încă un teren, situat în Partoş- municipiul Alba Iulia, anume: teren înscris în CF nr.
113993 Alba Iulia, în suprafaţă de 526 mp, cu o valoare de inventar de 42.513,68 lei.
Achiziţionarea acestuia va permite din punct de vedere tehnic exploatarea şi gestiunea
componentelor tehnice ale obiectivului „Subtraversare Râu Mureş cu conducte magistrale
de alimentare cu apă potabilă” pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Alba Iulia.
În concluzie:
Pentru reglementarea situației juridice, se impun următoarele:
- trecerea din domeniul privat în domeniul public al Judeţului Alba a bunului imobil
teren achiziţionat în domeniul privat al Judeţului Alba, din fondul IID de către operatorul
regional SC APA CTTA SA Alba, şi anume: teren înscris în CF nr. 113993 Alba Iulia, str.
Regimentul V Vânători Partoş, în suprafaţă de 526 mp,
- concesionarea către Societatea Comercială APA CTTA S.A. Alba a terenului în cauză, pe
durata Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de
canalizare nr.1969-12770/2008,
- modificarea poziţiei cu nr. crt. 231 Terenuri „Subtraversare Râu Mureş cu conducte
magistrale de alimentare cu apă potabilă” în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al Judeţului Alba.

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

Secretar general:
Vasile BUMBU

Membri:
Voichița Maria COMAN
Ioan BODEA
Liliana NEGRUȚ

Secretarii comisiei: Radu Octavian Neag
Andreea Maria Babin

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii
ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna octombrie 2021;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării
Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia;
- solicitarea nr. 18721 din 12 octombrie 2021 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba
Iulia, înregistrată cu nr. 22305 din 13 octombrie 2021 la registratura Consiliului Judeţean Alba.
Luând în considerare prevederile:
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 105 din 12 aprilie 2021 privind aprobarea
bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, a bugetului creditelor
interne, a bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2021, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 211 din 27 septembrie 2021 privind
aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă
Alba Iulia;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. a şi lit. d, art. 173 alin. 2 lit. c şi art. 173 alin. 5 lit. c din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe
exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare;
- art. 15 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul
ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile
administraţiei publice locale, aprobate prin H.G. nr. 56/2009, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Ordinul nr. 1706 din 2 octombrie 2007 al ministrului sănătăţii privind conducerea şi
organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Ordinul nr. 1500 din 24 noiembrie 2009 al ministrului sănătăţii, privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a secţiilor şi compartimentelor de anestezie şi
terapie intensiva din unităţile sanitare
- Ordinului nr. 1224 16 septembrie 2010 al ministrului sănătăţii privind aprobarea
normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea
şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1778/2006 privind aprobarea
normativelor de personal.
- Ordinului nr. 1470 din 20 octombrie 2011 al ministrului sănătăţii pentru aprobarea
criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului
contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Ordinul comun nr. 1312 din 22 iulie 2020 al ministrului sănătăţii şi nr. 250 din 22
iulie 2020 al preşedintelui autorităţii naţionale de management al calităţii în sănătate privind
organizarea şi funcționarea structurii de management al calităţii serviciilor de sănătate în
cadrul unităţilor sanitare cu paturi şi serviciilor de ambulanţă, în procesul de implementare a
sistemului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului

În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a şi art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. I.
Se aprobă modificarea art. 27 alin. 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 105 din
12 aprilie 2021 privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al
Judeţului Alba, a bugetului creditelor interne, a bugetului fondurilor externe nerambursabile şi
a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii
pe anul 2021, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
„(2) Se aprobă un număr de 1576 posturi, pe anul 2021, pentru Spitalul Judeţean de
Urgenţă Alba Iulia.”
Art. II.
Se aprobă modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de
Urgenţă Alba Iulia, după cum urmează:
a.) La Secţia chirurgie generală – compartiment chirurgie vascular se transformă un
post de medic specialist în specialist chirurgie vasculară în post de medic primar în specialitatea
chirurgie vasculară;
b.) La Compartimentul urologie se înfiinţează un post de brancardier;
c.) La Secţia pediatrie se transformă un post vacant de asistent medical PL în
specialitatea nutriţie şi dietetică în asistent medical S în specialitatea nutriţie şi dietetică;
d.) La Secţia ortopedie şi traumatologie:
- se transformă un post de medic specialist în specialitatea ortopedie şi traumatologie în
medic primar în specialitatea ortopedie şi traumatologie;
- se transformă un post vacant de infirmier debutant în infirmier;
e.) La Dispensarul TBC se transformă un post vacant de biolog debutant în biolog
specialist;
Art. III.
Organigrama Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, cu modificările prevăzute la
art. 2 va avea structura prevăzută în anexa nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. IV.
Statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, cu modificările
prevăzute la art. 2 va avea structura prevăzută în anexa nr. 2 - parte integrantă a prezentei
hotărâri.
Art. V.
Anexele nr. 1 şi nr. 2 ale Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 211 din 27
septembrie 2021 îşi încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. VI.
Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Biroului resurse umane din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi al Managerului Spitalului
Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. VII.
Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial Local al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi
se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Spitalului
Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcţiei dezvoltare şi
bugete şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Alba.
Avizat pentru legalitate
PREŞEDINTE,
SECRETAR GENERAL,
Ion DUMITREL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 224
Alba Iulia, 15 octombrie 2021

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

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 22545/15 octombrie 2021

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

I. Expunere de motive
Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia prin adresa nr. 18721 din 12 octombrie 2021
înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 22305 din 13 octombrie 2021 a
solicitat modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale spitalului în sensul înfiinţării/
transformării unor posturi vacante pentru asigurarea de servicii conform standardelor medicale,
precum şi transformarea unor posturi ca urmare a promovării examenului de medic primar de
către titularii acestora.
Potrivit prevederilor art. 191 alin. 2 lit. a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, consiliului judeţean „întocmeşte şi
supune spre aprobare consiliului judeţean regulamentul de organizare şi funcţionare a acestuia,
organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de
specialitate, precum şi ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor
autonome de interes judeţean”.
II. Descrierea situaţiei actuale
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 211 din 27 septembrie 2021 a fost aprobată
Organigrama şi Statul de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia.
III. Reglementări anterioare
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 211 din 27 septembrie 2021 privind aprobarea
modificării Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia.
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. a şi lit. d, art. 173 alin. 2 lit. c şi art. 173 alin. 5 lit. c din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe
exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare;
- art. 15 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul
ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile
administraţiei publice locale, aprobate prin H.G. nr. 56/2009, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Ordinul nr. 1706/2007 al ministrului sănătăţii privind conducerea şi organizarea
unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Ordinul nr. 1500/2009 al ministrului sănătăţii, privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a secţiilor şi compartimentelor de anestezie şi terapie intensiva din
unităţile sanitare;
- Ordinului nr. 1224/2010 al ministrului sănătăţii privind aprobarea normativelor de
personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea
Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de
persona;.

- Ordinul M.S. nr. 1.470 din 20 octombrie 2011 pentru aprobarea criteriilor privind
angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din
unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul nr. 1.312/250/2020 al ministrului sănătăţii şi al autorităţii naţionale de
management al calităţii în sănătate privind organizarea şi funcţionarea structurii de
management al calităţii serviciilor de sănătate în cadrul unităţilor sanitare cu paturi şi
serviciilor de ambulanţă, în procesul de implementare a sistemului de management al calităţii
serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului.
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Nu este cazul
VI. Avize necesare
Nu este cazul
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Încadrare în prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 105 din 12 aprilie 2021
privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, a
bugetului creditelor interne, a bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor
instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul
2021, cu modificările şi completările ulterioare.
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
Nu este cazul
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre
Nu este cazul
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi
funcţionale preconizate
Nu este cazul
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia proiectele de
hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului judeţean, de
vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de
hotărâre înregistrat cu nr. 224 din 15 octombrie 2021.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă „ordinară” a Consiliului Judeţean
Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii
nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 22546/15 octombrie 2021

APROB,
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
Direcţia juridică şi administraţie publică
Doamnei director executiv Liliana NEGRUŢ
şi BIROUL RESURSE UMANE
Domnului Horaţiu Zaharie SUCIU - şef birou
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii
ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 15 octombrie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei
„ordinară” estimată a avea loc în data de 25 octombrie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 224/15 octombrie 2021 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării
Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia;
- solicitarea nr. 18721 din 12 octombrie 2021 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba
Iulia, înregistrată cu nr. 22305 din 13 octombrie 2021 la registratura Consiliului Judeţean Alba.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcţia juridică şi administraţie publică
Biroul resurse umane
Nr. 22593/18 octombrie 2021
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de
funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
În conformitate cu prevederile art. 173 alin. 1 lit. c din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul judeţean „aprobă, în condiţiile
legii, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, regulamentul de organizare şi
funcţionare a consiliului judeţean, organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi
funcţionare ale aparatului de specialitate al consiliului judeţean, precum şi ale instituţiilor
publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean”.
Articolul 15 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind
transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către
autorităţile administraţiei publice locale, aprobate prin H.G. nr. 56/2009, cu modificările şi
completările ulterioare, prevede: „Autoritatea administraţiei publice locale, prin structura cu
atribuţii specifice în domeniu, are următoarele competenţe:
a) aprobă statele de funcţii ale unităţilor sanitare subordonate, cu încadrarea în
normativele de personal şi în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat;
b) aprobă modificarea statelor de funcţii aprobate;
c) aprobă organigrama şi modificarea acesteia;
d) înaintează Ministerului Sănătăţii, în vederea obţinerii avizului conform, propunerile
managerului unităţii privind modificarea structurii organizatorice, reorganizarea,
restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirii pentru unităţile sanitare cu paturi al căror
management a fost transferat, pentru aprobarea acestora..”
Prin adresa nr. 18721 din 12 octombrie 2021 Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia a
solicitat modificarea organigramei şi a statului de funcţii, în sensul transformări de posturi
vacante din cadrul structurilor medicale, precum şi înfiinţări de posturi vacante. Totodată s-a
solicitat şi modificarea gradului unor medici specialişti ca urmare promovării examenului de
primariat.
Potrivit art. 4 alin. 1 pct. 26, pct. 27 şi pct. 29 din H.G. nr. 144/2010 privind organizarea
şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, acesta „coordonează programele de specializare prin
rezidenţiat, în specialităţile prevăzute în Nomenclatorul de specialităţi medicale, medico-dentare
şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, desfăşurate în centre universitare şi unităţi
sanitare acreditate, pe baza curriculumurilor aprobate de Ministerul Sănătăţii şi de Ministerul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;”, „asigură coordonarea la nivel naţional a
pregătirii teoretice şi practice de rezidenţiat şi în a doua specialitate a medicilor, medicilor
dentişti şi farmaciştilor, inclusiv editarea carnetelor de monitorizare a activităţii rezidenţilor;”
şi
„asigură organizarea şi desfăşurarea examenelor de promovare şi evaluare profesională a
medicilor, medicilor dentişti, farmaciştilor, biologilor, biochimiştilor, chimiştilor, asistenţilor
medicali şi moaşelor;” În urma promovării examenului de medic primar Ministerul Sănătăţii a
emis Ordinul nr. 1749/03.09.2021, prin care confirmă obţinerea gradului de medic primar pentru
medicii specialişti.
Potrivit art. 6 din Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1.224 din 16 septembrie 2010
privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.778/2006 privind
aprobarea normativelor de personal ”(1) Numărul de posturi, pe categorii de personal, între
limita minimă şi maximă, se stabileşte de managerul fiecărei unităţi sanitare cu personalitate

juridică, potrivit structurilor medicale aprobate, cu încadrarea în cheltuielile de personal
aprobate ca limită maximă prin bugetul anual de venituri şi cheltuieli.”
Având în vedere considerentele şi textele legale la care am făcut trimitere în prezentul
raport de specialitate, propunem aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea modificării
Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia.

Director executiv,
Negruţ Liliana

Şef birou,
Suciu Horaţiu Zaharia

Întocmit,
Bălţat Ramona

Anexa nr. 1 la Proiectul de Hotărârea

al Consiliului Judeţean Alba nr. 224 din 15 octombrie 2021

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

DIRECTOR MEDICAL

DIRECTOR FIN. CONTABIL

B. STRUCTURI FUNCŢIONALE - APARAT FUNCŢIONAL

A. STRUCTURI MEDICALE
AMBULATORIUL INTEGRAT AL
SPITALULUI

SECŢII SI COMPARTIMENTE

Sectia medicina interne

52

Sectia gastroenterologie

30

Comp. reumatologie

Cabinet med. internă

1

Bloc operator

62

Sterilizare

12
20

Comp. pneumologie

Cab. cardiologie

2

Farmacie spital

Comp. endocrinologie

Cab. Gastoenterologie

1

Laborator analize medicale
UTS

Comp. nefrologie

21

Cab. Reumatologie

1

Sectia cardiologie

56

Comp. terapie intensiva

Cab. Nefrologie

1

Sectia oncologie medicala

55

Comp. ingrijiri paliative

Cab. Endocrinologie

1

Comp.hematologie

5

Comp. diabet zaharat, nutritie si boli metabolice

16

Laborator bacteriologie

1

L. biochimie

1

Laborator explorari functionale

1

Cab. Chirurgie generala

2

L.endosopie digestiva diagostica.si terapeutica

4

Laborator endoscopie bronsica

3

Laborator diagnostic molecular

15

Comp. chirurgie plastica microchirurgie
reconstrutiva

Cab.chir.plastică şi microchir.
reconstructivă

1

Serviciul judetean de medicina legala

15

Comp. chirurgie vasculara

Cab. Neurochirurgie

1

Serviciul de anatomie patologica

Comp. citologie

14

Comp. histopatologie

Cab. Neurologie

1

Cab. planificare familiala

3

Comp. prosectura

Sectia obstetica ginecologie

58

Cab. Dermato-venerologice

1

Cab. medicina muncii

5

Cab. Psihiatrie

1

Comp. terapie intensiva

Cab. Urologie

1

Cab. oncologie medicala

4

Comp. prematuri

Cab. Ortopedie-traumatologie

3

Cab. boli infectioase

1

Cab. Chirurgie maxilo faciala

1

Cab. Oftalmologie

1

39

Sectia ortopedie si traumatologie

44

Comp. oftalmologie

15

Comp. terapie acuta

Cab. Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice

Cab. ORL

1

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

Cab. Obs.Ginecologie

2

Cab. Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice (picior diabetic)1
CSM adulti cu stationare de zi

8

Cab. Psihiatrie

2

Cab. Neuropsihiatrie

1
CSM copii

15

24

Comp. chirurgie maxilo-faciala

Cab. Recuperare fizica si balneolo.

2

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

1

Sectia ATI

97

Comp. cronici

Sala de gimnastica

1

Comp. Ergoterapie

1

Sectia neurologie

70

Comp. terapie acuta

Cab. Medicina sportiva

2

Dispensar TBC

22

Sectia boli infectioase

52

Comp. TI

Serv. de management al calitatii serv. de săn.

9

Comp. dermato-venerice

11

51

Comp. psihiatrie cronici (Baia de Aries)

18

Sectia recuperare medicala fizica si balneo

23

Comp. recuperare neurologica

24

Unitatea de primire urgente

158

Spitalizare de zi

2

Izolare COVID

40

Statie hemodializa

12

Comp. recup. medic.ortop. traumatologie

9

Cab. Geriatrie si gerontologie

1

Cab. Alergo. şi imunitate clinica

2

Cab pneumologie

1

Cab. Hematologie

1

Punct recoltare

1

Serv de prev a infecţiilor asociate asistenţei med.

10

Serv. tehnic administrativ si PSM

36

Centrala telefonica

Muncitorii spatii verzi
Activ. de intretinere, revizie, the., ascensoare
Serv. informatica și statistică med

Comp. juridic

2
3

Comp. audit

2

Bloc alimentar

17

Comp. Confe, reparare şi întreţinere inventar moale

Fisier informaţii

4

Comp. de internari- informatii

3

4

Dietetică

2

Cab. Chirurgie vasculară

1

Cabinet obst.ginecologie

PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

2

Comp. asistenţă socială şi religioasă

2

Garderobă

3

Spălătorie

11

2

TOTAL POSTURI
COMITETUL DIRECTOR

1576
4

POSTURI ÎN STRUCTURA MEDICALĂ

1470

POSTURI ÎN STRUCTURA FUNCŢIONALĂ

102

Spitalizare de zi

Cabinet pediatrie

6

14

Ingrijitoare curatenie

Cabinet med. dentara de urgenta

Cabinet med.interna
Centrul de sanatate multifuncţ. Ocna Mureş

Serviciul resurse umane

1

Sectia ORL

Sectia psihiatrie acuti

18

Magazie

Muncitorii indirect productivi

21

Sectia pediatrie

Conducatorii auto

Laborator radiologie si imagistica medicala
L. radiologie si29imagistica medicala-computer tomograf- spital si ambulatoriu de specialitate Comp. rel. cu publicul și consiliere

Cab. Pediatrie

62

41

Serv. achiz. publ. aprov. si transp.

9

Laborator hematologie

Comp. urologie

Sectia neonatologie

Serv.finan.-contab.

34 L. imunoserologie, contagioase si planificare familiara

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

Comp. neurochirurgie
Sectia chirurgie generala

ALTE STRUCTURI FUNCTIONALE

Avizat pentru legalitate

SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA

Anexa nr. 2 la Proiectul de Hotărârea
al Consiliului Judeţean Alba
nr. 224 din 15 octombrie 2021

STAT DE FUNCŢII
AL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENȚĂ ALBA IULIA

1
2
3
4

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

NIVEL STUDII
S
S

SPECIALITATE

S
COMITET DIRECTOR
S
COMITET DIRECTOR
A. STRUCTURI MEDICALE

ECONOMIST
ASISTENT MEDICAL

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

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

S
S
S
S
S

15

ASISTENT MEDICAL ȘEF
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

S

18
28
29
31
32
37
41

42
43
44

45
46
50
51
52
53

55
56

ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
REGISTRATOR MEDICAL
DEBUTANT

NR
POSTURI
1
1

CATEGORIE
COMITET DIRECTOR
COMITET DIRECTOR

S

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

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

M

1
1

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

1
3
4
1
1
1
3
10
1
2

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

MEDIC ȘEF SECȚIE
MEDIC PRIMAR
MEDIC SPECIALIST

S
S
S

63

ASISTENT MEDICAL ȘEF
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

S
S

MEDICI
MEDICI
MEDICI
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

77

ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

78

REGISTRATOR MEDICAL

M

84

INFIRMIERĂ

86

ÎNGRIJITOARE

87
88
89
90

95

MEDIC COORDONATOR
MEDIC PRIMAR
MEDIC SPECIALIST
MEDIC REZIDENT AN I
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

96
99

64
75
76

91

PERSONAL SANITAR MEDIU
PERSONAL AUXILIAR
M
SANITAR
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
Nr. total posturi
COMPARTIMENT NEFROLOGIE
S
MEDICI
S
MEDICI
S
MEDICI
S
MEDICI
ALT PERSONAL SANITAR
SSD
SUPERIOR

GASTROENTEROLOGIE
GASTROENTEROLOGIE
GASTROENTEROLOGIE
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
REGISTRATOR
MEDICAL
INFIRMIERĂ

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

100

ASISTENT MEDICAL
REGISTRATOR MED.
PRINCIPAL

102

INFIRMIERĂ

103

INFIRMIERĂ DEBUTANT

107

INGRIJITOARE

108
110
115

MEDIC ȘEF SECȚIE
MEDIC PRIMAR
MEDIC SPECIALIST

117

PROFESOR CFM DEBUTANT

118

ASISTENT MEDICAL ȘEF
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

PL

ASISTENT APARATURĂ
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICALĂ

133
134

137

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
STATISCIAN MEDICAL
PRINCIPAL
REGISTRATOR MEDICAL
PRINCIPAL

142

INFIRMIERĂ

M

143

INFIRMIERĂ DEBUTANT

M

135
136

M
M

1
1
1

INFIRMIERA

2

INFIRMIERA

1

INGRIJITOARE

CARDIOLOGIE
CARDIOLOGIE
CARDIOLOGIE

4
21
40 PATURI
1
2
5

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

PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL
REGISTRATOR
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
INFIRMIERĂ
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11

2
30
13 PATURI
NEFROLOGIE
1
NEFROLOGIE
1
NEFROLOGIE
1
NEFROLOGIE
1
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
1
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
4
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
1
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
3
REGISTRATOR
MEDICAL
1

ASISTENT COORDONATOR

131

1

ÎNGRIJITOARE

PERSONAL SANITAR MEDIU

PERSONAL SANITAR MEDIU
PERSONAL AUXILIAR
M
SANITAR
PERSONAL AUXILIAR
M
SANITAR
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
Nr. total posturi
SECȚIA CARDIOLOGIE
S
MEDICI
S
MEDICI
S
MEDICI
ALT PERSONAL SANITAR
S
SUPERIOR

1

6

PL

M

1
2
3

2
1
13
2
1

1
1
1
5
1

147

PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
4
40
Nr. total posturi
SECȚIA CARDIOLOGIE - COMPARTIMENT TERAPIE INTENSIVĂ CORONARIENI 10 PATURI
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
CARDIOLOGIE
1
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
CARDIOLOGIE
2
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
1
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
7
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
2
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
1
16
Nr. total posturi
SECȚIA ONCOLOGIE MEDICALĂ
29 PATURI
ÎNGRIJITOARE

G

164
167
168
169

MEDIC ȘEF SECȚIE
MEDIC PRIMAR
MEDIC SPECIALIST
MEDIC REZIDENT AN I

S
S
S
S

170

ASISTENT MEDICAL ȘEF
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

S

148
150
151
158
159
160
162
163

173
183
187
189
191
198
202

203
204
205
208
213
218

219
221
222
223

ASISTENT MEDICAL
STATISCIAN MEDICAL
PRINCIPAL
REGISTRATOR MEDICAL
PRINCIPAL

S
PL
PL

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

M

1
3
1
1
1
3
10
4

PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL
2
REGISTRATOR
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
2
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
7
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
4
39
Nr. total posturi
SECȚIA ONCOLOGIE MEDICALĂ - COMPARTIMENT ÎNGRIJIRI PALIATIVE
6 PATURI
ONCOLOGIE MEDICALĂ
CU COMPARTIMENT
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
1
ALT PERSONAL SANITAR PALEAȚIE
PSIHOLOG SPECIALIST
S
SUPERIOR
PSIHOLOG
1
ASISTENT SOCIAL
ALT PERSONAL SANITAR
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
ASISTENT SOCIAL
1
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
3
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
5
INFIRMIERĂ
M
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
5
16
Nr. total posturi
COMPARTIMENT HEMATOLOGIE
5 PATURI
MEDIC COORDONATOR
S
MEDICI
HEMATOLOGIE
1
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
2
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
1
5
Nr. total posturi
COMPARTIMENT DIABET ZAHARAT, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE
17 PATURI
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224

MEDIC COORDONATOR

S

MEDICI

225

MEDIC PRIMAR

S

MEDICI

226

MEDIC REZIDENT AN I
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

S
S

MEDICI
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

227
228

234

ASISTENT COORDONATOR
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
REGISTRATOR MEDICAL
DEBUTANT

237

INFIRMIERĂ

239

ÎNGRIJITOARE

240
247

MEDIC ȘEF SECȚIE
MEDIC PRIMAR

PERSONAL SANITAR MEDIU
PERSONAL AUXILIAR
M
SANITAR
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
Nr. total posturi
SECȚIA CHIRURGIE GENERALĂ
S
MEDICI
S
MEDICI

248
249

MEDIC SPECIALIST
MEDIC SPECIALIST

S
S

MEDICI
MEDICI

250

ASISTENT MEDICAL ȘEF
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

PL
S

PERSONAL SANITAR MEDIU
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
REGISTRATOR MEDICAL
PRINCIPAL

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

232
233

253
268
269
270
271
278
279
283

285
286
288
289
290
293
294

295
296

M

M

DIABET ZAHARAT,
NUTRIȚIE ȘI BOLI
METABOLICE
DIABET ZAHARAT,
NUTRIȚIE ȘI BOLI
METABOLICE
DIABET ZAHARAT,
NUTRIȚIE ȘI BOLI
METABOLICE
ASIST MED
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
REGISTRATOR
MEDICAL

1

1
1
1
4
1
1

INFIRMIERĂ

3

ÎNGRIJITOARE

2
16

40 PATURI
CHIRURGIE GENERALĂ
1
CHIRURGIE
GENERALĂ
7
CHIRURGIE
PEDIATRICĂ
CHIRURGIE TORACICĂ
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
REGISTRATOR
MEDICAL

PERSONAL SANITAR MEDIU
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
BRANCARDIER
G
SANITAR
BRANCARDIER
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
SECȚIA CHIRURGIE GENERALĂ - COMPARTIMENT NEUROCHIRURGIE
8 PATURI
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
NEUROCHIRURGIE
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
NEUROCHIRURGIE
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
BRANCARDIER
G
SANITAR
BRANCARDIER
Nr. total posturi
SECȚIA CHIRURGIE GENERALĂ - COMPARTIMENT CHIRURGIE PLASTICĂ
MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVĂ
7 PATURI
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
CHIRURGIE PLASTICĂ
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
CHIRURGIE PLASTICĂ
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1

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

1
1

297
298

299
300
301

302
303
304
305
306
307
312
314
315
318
319
320
322

323
330
331
332
334
335
352
359
360
361
362
363
371
372
380

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

ASISTENT MEDICAL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
Nr. total posturi
SECȚIA CHIRURGIE GENERALĂ- COMPARTIMENT CHIRURGIE VASCULARĂ 5 PATURI
CHIRURGIE
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
VASCULARĂ
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
Nr. total posturi
COMPARTIMENT UROLOGIE
20 PATURI
MEDIC COORDONATOR
S
MEDICI
UROLOGIE
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
UROLOGIE
MEDIC REZIDENT AN V
S
MEDICI
UROLOGIE
MEDIC REZIDENT AN II
S
MEDICI
UROLOGIE
MEDIC REZIDENT AN I
S
MEDICI
UROLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT COORDONATOR
S
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
REGISTRATOR
REGISTRATOR MEDICAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ DEBUTANT
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
BRANCARDIER
G
SANITAR
BRANCARDIER
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
SECȚIA OBSTETRICĂ GINECOLOGIE
62 PATURI
OBSTETRICĂ
MEDIC ȘEF SECȚIE
S
MEDICI
GINECOLOGIE
OBSTETRICĂ
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
GINECOLOGIE
OBSTETRICĂ
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
GINECOLOGIE
OBSTETRICĂ
ASISTENT MEDICAL ȘEF
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GINECOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR OBSTETRICĂ
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GINECOLOGIE
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
OBSTETRICĂ
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GINECOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
MOAŞĂ DEBUTANTĂ
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MOAŞĂ
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
DEBUTANT
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ DEBUTANTĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
PL
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1
1
4

1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
5
2
1
3
1
1
2
21

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

381
383
384
387
389
390
392
393
397
398
399

400
401
402
408
409
413

414
415
416
420
421

422
426
429
430
432
433
441
442
443
444
445
451
452
454

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

S
S
S
PL
PL
PL
PL

SECȚIA NEONATOLOGIE
MEDICI
MEDICI
MEDICI

15 PATURI
NEONATOLOGIE
NEONATOLOGIE
NEONATOLOGIE

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

M

PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ DEBUTANT
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
SECȚIA NEONATOLOGIE - COMPARTIMENT TERAPIE INTENSIVĂ
5 PATURI
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
NEONATOLOGIE
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
NEONATOLOGIE
ASISTENT MEDICAL ȘEF
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
Nr. total posturi
SECȚIA NEONATOLOGIE - COMPARTIMENT PREMATURI
10 PATURI
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
NEONATOLOGIE
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
NEONATOLOGIE
MEDIC REZIDENT AN V
S
MEDICI
NEONATOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE
Nr. total posturi
SECȚIA PEDIATRIE
38 PATURI
MEDIC ȘEF SECȚIE
S
MEDICI
PEDIATRIE
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
PEDIATRIE
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
PEDIATRIE
ALT PERSONAL SANITAR
ASISTENT MEDICAL ȘEF
S
SUPERIOR
PEDIATRIE
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
PEDIATRIE
ALT PERSONAL SANITAR
ASISTENT MEDICAL
S
SUPERIOR
NUTRIŢIE ŞI DIETETICĂ
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
INSTRUCTOR MEDICAL
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU INSTRUCTOR MEDICAL
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ DEBUTANT
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
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1
2
1
3
2
1
2
1
4
1
1
19
1
1
1
6
1
4
14
1
1
1
4
1
8
1
4
3
1
2
1
8
1
1
1
1
6
1
2
33

455
459

MEDIC PRIMAR
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

460

INFIRMIERA

461

MEDIC ȘEF SECȚIE

466

MEDIC PRIMAR

468

MEDIC SPECIALIST
KINETOTERAPEUT
PRINCIPAL

469
470
472
483
485

SECȚIA PEDIATRIE - COMPARTIMENT TERAPIE ACUTĂ
S
MEDICI
PEDIATRIE

ASISTENT MEDICAL ȘEF
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

487
488
491

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

496

INFIRMIERĂ

498

INFIRMIERĂ DEBUTANT

500

BRANCARDIER

504

ÎNGRIJITOARE

505
507
508

MEDIC COORDONATOR
MEDIC PRIMAR
MEDIC REZIDENT AN I

509

ASISTENT COORDONATOR
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

486

512
513

515

ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
REGISTRATOR MEDICAL
PRINCIPAL

516

INFIRMIERĂ

519

ÎNGRIJITOARE

520
523
524
525

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

526

ASISTENT MEDICAL ȘEF
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

514

531

PL

5 PATURI

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

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

532
533
536
538
540

541
542
543

544
551
556
557
558
559
567
614
617
619
620
621
630
636
640

641
647
648
649
650
651
673
674
675
676
677
678

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

PL
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1
1
3
2
2
21

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

694
695
698
704

705
706
707

708
710

711
714
717
718
719
722
733
736
739
741
742
748
749
755

756
757
758
759
762

763
765
766
770

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

M
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16
1
3
6
64
1
1
1
3
1
2
3
1
3
3
1
1
3
11
3
3
2
1
6
1
6
45
1
1
1
1
3
7

1
2
1
4

771

ASISTENT MEDICAL

772

INFIRMIERĂ

773

INFIRMIERĂ DEBUTANT

774
780
781

MEDIC ȘEF SECȚIE
MEDIC PRIMAR
MEDIC REZIDENT AN II

783

PSIHOLOG SPECIALIST

784

804

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

805

INSTRUCTOR ERGOTERAP

818

INFIRMIERĂ

820

BRANCARDIER

824

ÎNGRIJITOARE

825

MEDIC ȘEF SECȚIE

788
802
803

827

MEDIC PRIMAR

PL

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

PL
S
PL

INFIRMIERĂ

1

INFIRMIERĂ

1
11
50 PATURI

PSIHIATRIE
PSIHIATRIE
PSIHIATRIE

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

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

S

MEDIC REZIDENT AN III

S

829

PROFESOR CFM PRINCIPAL

S

830

S

840

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

843

INFIRMIERĂ

845

ÎNGRIJITOARE

838
839

1

M

828

832

ASISTENT MEDICAL
GENERALIST

MEDICI

MEDICI
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR

S

PERSONAL SANITAR MEDIU
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR

PL
M

PERSONAL SANITAR MEDIU
PERSONAL SANITAR MEDIU

M

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

1

RECUPERARE
MEDICINĂ FIZICĂ ȘI
BALNEO

2

RECUPERARE
MEDICINĂ FIZICĂ ȘI
BALNEO

1

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

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

1
1
2
6
1
1
3
2
21

SECȚIA RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ȘI BALNEOLOGIE
- COMPARTIMENT RECUPERARE MEDICALA ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE
7 PATURI
RECUPERARE
MEDICINĂ FIZICĂ ȘI
846
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
BALNEO
1
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
847
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
2
Nr. total posturi
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848

849
850
851
853
854
860
861
862
866
868
871

872
872
873
879
880
885
886
887
888
889

890
891
894
895
896
897
899
901

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

902

MEDIC ȘEF SECȚIE

S

MEDICI

911
914

MEDIC PRIMAR
MEDIC PRIMAR

S
S

MEDICI
MEDICI
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URGENȚĂ
MEDICINĂ DE
URGENȚĂ
PEDIATRIE

1

1
1
1
2
1
6
1
1
4
2
3
24
0.5
0.5
1
6
1
5
1
1
1
1
18
1
1
3
1
1
1
2
2
12
1
9
3

915
925
925
927

MEDIC PRIMAR
MEDIC SPECIALIST
MEDIC SPECIALIST
MEDIC SPECIALIST

S
S
S
S

MEDICI
MEDICI
MEDICI
MEDICI

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

931

MEDIC SPECIALIST

S

MEDICI

932
933

MEDIC REZIDENT AN V
MEDIC REZIDENT AN V

S
S

MEDICI
MEDICI

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

935

MEDIC REZIDENT AN V

S

MEDICI

936

MEDIC

S

MEDICI

937

MEDIC

S

938

ASISTENT MEDICAL ȘEF
ASISTENT SOCIAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

S

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

943
951

958
991
1005
1006
1007
1007
1008
1012
1014
1029
1042
1044
1054

1058
1059

TEHNICIAN DE
RADIOLOGIE ŞI
IMAGISTICĂ LICENŢIAT
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

S
S
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4
1
1

2

URGENȚĂ
GENERALIST CU
COMPETENȚĂ ÎN UPU
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST

1

ASISTENT SOCIAL
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST

5

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

1
9.5
0.5
2

1
1

8

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

1061

1062
1070
1076
1084
1089
1094
1097
1101

1102

1104

1105

1106

1107

1108

1109

1110
1111

1112

1113

1114

1115

1116

1117

REGISTRATOR MEDICAL
PRINCIPAL

REGISTRATOR
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
Nr. total posturi
Izolare COVID
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
G
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
G
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
BRANCARDIER
G
SANITAR
BRANCARDIER
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
AMBULATORIUL INTEGRAT SPITALULUI
CABINET MEDICINĂ INTERNĂ
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET CARDIOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET GASTROENTEROLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET REUMATOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET NEFROLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET ENDOCRINOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET PEDIATRIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET CHIRURGIE GENERALĂ
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET CHIRURGIE PLASTICĂ ȘI MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVĂ
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET NEUROCHIRURGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET NEUROLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET DERMATO - VENEROLOGICE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET PSIHIATRIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET UROLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET ORTOPEDIE - TRAUMATOLOGIE
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2
2

1
8
6
8
5
5
3
4
40

1

2

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1119
1120

1121

1122

1123

1125

1126
1127

1128

1129
1130
1131
1132
1133

1134

1135
1136

1137

1138

1139

1140
1141
1142
1143

1147

1148

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
GIPSAR MEDICAL

ASISTENT MEDICAL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PERSONAL SANITAR MEDIU GIPSAR
CABINET CHIRURGIE MACILO-FACIALĂ
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET OFTALMOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
CABINET ORL
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
SSD
SUPERIOR
GENERALIST
CABINET OBSTETRICĂ GINECOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
CABINET PSIHIATRIE
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
ASISTENT COORDONATOR
S
SUPERIOR
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
CABINET NEUROPSIHIATRIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET RECUPERARE MEDICINĂ FIZICĂ ȘI BALNEOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
SALA DE GIMNASTICĂ
PROFESOR PRINCIPAL CFM
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU PROFESOR CFM
CABINET MEDICINĂ SPORTIVĂ
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
MEDICINĂ SPORTIVĂ
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET GERIATRIE ȘI GERONTOLOGIE
GERIATRIE ȘI
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
GERONTOLOGIE
CABINET DE ALERGOLOGIE ȘI IMUNITATE CLINICĂ
ALERGOLOGIE ȘI
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
IMUNITATE CLINICĂ
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET PNEUMOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET HEMATOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PUNCT DE RECOLTARE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
FIȘIER INFORMAŢII
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
REGISTRATOR
REGISTRATOR MEDICAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
DEBUTANT
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
STATISTICIAN MEDICAL
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL
ÎNGRIJITOARE CURĂȚENIE
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
CABINET CHIRURGIE VASCUILARĂ
ASISTENT MEDICAL
ASIST MED
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
Nr. total posturi
PL
PL
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2
1

1

1

1

2

1
1

1

1
1
1
1
1

1

1
1

1

1

1

1
1
1
1

4

1
47

ALTE STRUCTURI FUNCȚIONALE
BLOC OPERATOR
1149
1156
1158
1159

1160
1175
1179
1181

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

PL

S

PERSONAL SANITAR MEDIU
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR

SSD

ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

S
S

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

1
7
2
1

1
15
4

1184

ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT

1196

INFIRMIERĂ

1200

INFIRMIERĂ DEBUTANT

1202

BRANCARDIER

1210

ÎNGRIJITOARE

1211

MEDIC PRIMAR

1212

ASISTENT MEDICAL ȘEF

PL

ASISTENT APARATURĂ
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICALĂ

1

1221

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

PL

ASISTENT APARATURĂ
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICALĂ

9

1222

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

PL

ASISTENT APARATURĂ
MEDICALĂ

1

1223

ÎNGRIJITOARE

1224

FARMACIST ȘEF SECȚIE

1226

FARMACIST PRIMAR

1228

FARMACIST SPECIALIST
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
REFERENT IA

1239
1241
1242
1243

1244
1245

PL

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

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

PL

2
3

INFIRMIERĂ

12

INFIRMIERĂ

4

BRANCARDIER

2

ÎNGRIJITOARE

8
62

MEDIC

1
1

ÎNGRIJITOARE

1
12

FARMACIE

1

FARMACIE

2

FARMACIE

2

PERSONAL SANITAR MEDIU FARMACIE

11

PL
M

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

1248

ASISTENT MEDICAL ȘEF
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

1249

ASISTENT MEDICAL

1251

MEDIC PRIMAR

1252

BIOLOG PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
REGISTRATOR MEDICAL
DEBUTANT

1246

1257
1258

1259
1260
1261
1262

1263
1266

1269

1270

MEDIC PRIMAR

1271

1275

CHIMIST
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

1276

1277

1274

PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR

PL

1

PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
Nr. total posturi
LABORATOR ANALIZE MEDICALE
S
MEDICI
LABORATOR
ALT PERSONAL SANITAR
S
SUPERIOR
LABORATOR

2

PL

5

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

1267

PL

PL

ASISTENT APARATURĂ
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICALĂ

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

1
6
2
1

1
9

1
1
1
1
4

1
3

1
2
7
1
1
3

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR
ASISTENT MEDICAL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST

STATISCIAN MEDICAL
PRINCIPAL

M

PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL

1

ÎNGRIJITOARE

G

PERSONAL AUXILIAR
SANITAR

ÎNGRIJITOARE

1

1

8

Nr. total posturi

LABORATOR RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ
RADIOLOGIE ȘI
IMAGISTICĂ MEDICALĂ
RADIOLOGIE ȘI
IMAGISTICĂ MEDICALĂ

1278

MEDIC ȘEF LABORATOR

S

MEDICI

1282

MEDIC PRIMAR

S

MEDICI

1283

ASISTENT MEDICAL ȘEF

PL

RADIOLOGIE ȘI
PERSONAL SANITAR MEDIU IMAGISTICĂ MEDICALĂ

1

1289

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

PL

RADIOLOGIE ȘI
PERSONAL SANITAR MEDIU IMAGISTICĂ MEDICALĂ

6
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1
4

1291

PL

ASISTENT MEDICAL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST

2

M

PERSONAL SANITAR MEDIU STATISTCIAN MEDICAL

1

REGISTRATOR
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL

1

1292

ASISTENT MEDICAL
STATISTICIAN MEDICAL
PRINCIPAL

1293

REGISTRATOR MEDICAL
PRINCIPAL

M

1294

ÎNGRIJITOARE

G

PERSONAL AUXILIAR
SANITAR

ÎNGRIJITOARE

1

17

Nr. total posturi

LABORATOR RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ - COMPUTER TOMOGRAF - SPITAL ȘI AMBULATORIUL DE
SPECIALITATE
RADIOLOGIE ȘI
1297 MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
IMAGISTICĂ MEDICALĂ
3
RADIOLOGIE ȘI
IMAGISTICĂ MEDICALĂ

1

PL

RADIOLOGIE ȘI
PERSONAL SANITAR MEDIU IMAGISTICĂ MEDICALĂ

5

PL

RADIOLOGIE ȘI
PERSONAL SANITAR MEDIU IMAGISTICĂ MEDICALĂ

1

1298

MEDIC SPECIALIST

S

1303

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

1304

ASISTENT MEDICAL

1305

ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT

1306

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

1306

ASISTENT MEDICAL

MEDICI

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

1307

1309
1310
1311

1312
1313
1314

1315
1317
1318
1319

PL

RADIOLOGIE ȘI
PERSONAL SANITAR MEDIU IMAGISTICĂ MEDICALĂ

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

0.5
1

1
1

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

1321
1325
1326

BIOCHIMIST PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

1328

REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR MEDICAL
DEBUTANT

1329

ÎNGRIJITOARE

S

ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR

LABORATOR

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR
REGISTRATOR
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
REGISTRATOR
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi

2
4
1
2
1
15

SERVICIUL JUDEȚEAN DE MEDICINA LEGALĂ
1330
1333
1334
1335

1339
1340
1341
1342
1344

1345

1346
1347

1348

1349

1350
1351

1352
1354

1355
1356
1358

1359

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

S
S
S
S

MEDICI
MEDICI
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR

MEDICINA LEGALĂ
MEDICINA LEGALĂ
FARMACIST MEDICINA
LEGALĂ
CHIMIST MEDICINA
LEGALĂ

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

4
1
1
1
2
15

1

1
1
3

1

1

1
1
4

1
2

1
1
2
7
1

1360
1361

MEDIC SPECIALIST
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

1363

ASISTENT MEDICAL

1364

AGENT D.D.D.

1367

AGENT D.D.D. DEBUTANT

1371

ÎNGRIJITOARE

1372

MUNCITOR NECALIFICAT I

1373

MEDIC SPECIALIST
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
REGISTRATOR MEDICAL
DEBUTANT

1374
1375

1377

MEDIC PRIMAR

1378

PSIHOLOG PRACTICANT
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

1380

1382
1383
1383
1384

1385

1386

1387

1388

1389
1390
1391
1392
1393
1394

S

MEDICI

BOLI INFECȚIOASE

PERSONAL SANITAR MEDIU IGIENĂ
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
AGENT D.D.D.
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
AGENT D.D.D.
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
MUNCITOR
G
MUNCITORI
NECALIFICAT
Nr. total posturi
CABINET PLANIFICARE FAMILIALĂ
MEDICINĂ DE FAMILIE
COMPETENŢĂ
PLANIFICARE
S
MEDICI
MEDICALĂ
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
REGISTRATOR
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
PL

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

1
1
2
1
3
4
1
14

1
1
1
3

MEDICINA MUNCII

2

PSIHOLOG
1
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
2
5
Nr. total posturi
CABINET ONCOLOGIE MEDICALĂ
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
2
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
0.5
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
0.5
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
DEBUTANT
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
1
Nr. total posturi
4
CABINET BOLI INFECȚIOASE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
Nr. total posturi
1
CABINET DIABET ZAHARAT, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE
ASISTENT MEDICAL
S
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
1
Nr. total posturi
1
CABINET DIABET ZAHARAT, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE (EDUCAȚIE SPECIFICĂ)
STATISCIAN MEDICAL
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL
1
Nr. total posturi
1
CABINET DIABET ZAHARAT, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE (PICIOR DIABETIC)
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
1
1
Nr. total posturi
CENTRU SĂNĂTATE MINTALĂ ADULȚI CU STAȚIONARE DE ZI - 35 LOCURI
MEDIC COORDONATOR
S
MEDICI
PSIHIATRIE
1
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
PSIHIATRIE
1
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
PSIHIATRIE
1
ALT PERSONAL SANITAR
PSIHOLOG
S
SUPERIOR
PSIHOLOG
1
ALT PERSONAL SANITAR
ASISTENT SOCIAL
S
SUPERIOR
ASISTENT SOCIAL
1
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
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REGISTRATOR MEDICAL
PRINCIPAL

M

1414
1416
1418
1419
1420

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

S
S
S
S
S

1421

BIOLOG SPECIALIST

S

1422

ASISTENT COORDONATOR
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

S

1395
1396

1397
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1406
1407
1408
1409
1410
1411

1412

1413

1431

REGISTRATOR
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
1
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
1
8
Nr. total posturi
CENTRU SĂNĂTATE MINTALĂ COPII
PSIHIATRIE
MEDIC ȘEF CSM
S
MEDICI
PEDIATRICA
1
PSIHIATRIE
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
PEDIATRICA
2
NEUROLOGIE
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
PEDIATRICĂ
1
PSIHIATRIE
MEDIC REZIDENT AN V
S
MEDICI
PEDIATRICA
1
ALT PERSONAL SANITAR
PSIHOLOG PRINCIPAL
S
SUPERIOR
PSIHOLOG
1
ALT PERSONAL SANITAR
PSIHOLOG SPECIALIST
S
SUPERIOR
PSIHOLOG
1
ASISTENT SOCIAL
ALT PERSONAL SANITAR
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
ASISTENT SOCIAL
1
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
2
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
REGISTRATOR MEDICAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR
1
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
DEBUTANT
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
1
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
1
15
Nr. total posturi
COMPARTIMENT ERGOTERAPIE
1
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU ASISTENT MEDICAL
1
Nr. total posturi
COMPARTIMENT RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ŞI BALNEOLOGIE (BAZA DE TRATAMENT)
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
1
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
Nr. total posturi
DISPENSAR TBC

1434

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
REGISTRATOR MEDICAL
PRINCIPAL

1435

ÎNGRIJITOARE

1436
1437

MEDIC SPECIALIST
MEDIC SPECIALIST

1432
1433

PL

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

PNEUMOFIZIOLOGIE
PNEUMOFIZIOLOGIE
PNEUMOFIZIOLOGIE
LABORATOR
PNEUMOLOGIE

1
2
2
1
1

BIOLOG
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST

1

ASISTENT APARATURĂ
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICALĂ
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
REGISTRATOR
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
CENTRU DE SĂNĂTATE MULTIFUNCŢIONAL OCNA MUREŞ
SPITALIZARE DE ZI
20 PATURI
S
MEDICI
MEDICINĂ INTERNĂ
S
MEDICI
PEDIATRIE
PL
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1
9

1
1
1
1
22

1
1

1457

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

1458

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL COORDONATOR

1438
1439
1440
1441

1442

1443

1444

1445
1446
1447
1448

1450
1451
1452
1453

1455
1456

MEDIC SPECIALIST
ASISTENT COORDONATOR
REGISTRATOR MEDICAL
DEBUTANT

S
S

ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
Nr. total posturi

1
1
1
1

1

1

1
9

1
1
1
1

2
1
1
1
9

2
1
3

1

1
2

COMPARTIMENT ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI RELIGIOSĂ
1459

PREOT I

S

1460

ASISTENT SOCIAL
PRINCIPAL

S

1463

GARDEROBIER

1464

SPĂLĂTOREASĂ CU
GESTIUNE

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

GARDEROBĂ
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
Nr. total posturi

1

ASISTENT SOCIAL

1
2

GARDEROBIER

3
3

SPĂLĂTOREASĂ

1

SPĂLĂTORIE
M

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

1474

SPĂLĂTOREASĂ

1475

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

1481
1482
1483

1484
1485
1486
1487
1488
1489

1490
1495
1497

G

S

TESA

ECONOMIST

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

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

S

TESA

S
M

TESA
TESA

INGINER DE SISTEM

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

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

S

TESA

S

TESA

ECONOMIST
ECONOMIST/INGINER/J
URIST

Nr. total posturi
1498
1499
1501

1503
1506
1507

1508

1513

1515
1516
1517

1518

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

ȘEF SERVICIU

1520

INSPECTOR DE
SPECIALITATE GRADUL IA
INSPECTOR DE
SPECIALITATE GRADUL IA

1521

INSPECTOR DE
SPECIALITATE GRADUL I

1519

SERVICIUL TEHNIC ADMINISTRATIV ȘI PSM
JURIST/ECONOMIST/IN
S
TESA
GINER
TEHNIC ADMINISTRATIV ȘI PSM

10
11

1
6
1
1
9

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

5

2
1
1
10

1

S

TESA

INGINER

1

S

TESA

ECONOMIST

1

S

TESA

INGINER

1
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1522
1523
1524
1530
1533
1535
1542
1543
1544
1545
1546
1548
1552
1553

1554
1555

INSPECTOR DE
SPECIALITATE DEBUTANT
ARHIVAR DEBUTANT

TESA
INGINER
TESA
ARHIVAR
MUNCITORI INDIRECT PRODUCTIVI
MUNCITOR CALIFICAT I
M
MUNCITORI
INSTALATOR
MUNCITOR CALIFICAT I
G
MUNCITORI
ELECTRICIAN
MUNCITOR CALIFICAT I
G
MUNCITORI
INSTALATOR
MUNCITOR CALIFICAT I
G
MUNCITORI
MECANIC
MUNCITOR CALIFICAT I
G
MUNCITORI
FOCHIST
MUNCITOR CALIFICAT IV
G
MUNCITORI
FOCHIST
MUNCITOR CALIFICAT II
G
MUNCITORI
ZUGRAV
MUNCITOR CALIFICAT I
G
MUNCITORI
TÂMPLAR
CENTRALA TELEFONICĂ
MUNCITOR CALIFICAT III
G
MUNCITORI
TELEFONISTĂ
MUNCITOR SPAȚII VERZI
MUNCITOR NECALIFICAT I
G
MUNCITORI
ACTIVITATE DE ÎNTREȚINERE REVIZIE TEHNICĂ ASCENSOARE
MUNCITOR CALIFICAT II
G
MUNCITORI
LIFTIERA
MUNCITOR CALIFICAT IV
G
MUNCITORI
LIFTIERA
Nr. total posturi
COMPARTIMENT CONFECȚIONARE, REPARARE ŞI ÎNTREŢINERE INVENTAR MOALE
MUNCITOR CALIFICAT II
MUNCITOR CALIFICAT III

S
M

G
G

MUNCITORI
MUNCITORI

CONSILIER JURIDIC
GRADUL IA

1559

AUDITOR GRADUL IA

1567
1568
1573
1575
1576

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

PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

S

TESA
Nr. total posturi
COMPARTIMENT AUDIT
S
TESA
Nr. total posturi
BLOCUL ALIMENTAR
G
MUNCITORI
G
MUNCITORI
G
MUNCITORI
G
MUNCITORI
G
MUNCITORI
Nr. total posturi
TOTAL POSTURI UNITATE
Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU
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1
6
3
2
7
1
1
1
1
2
4
1
36

CROITOR
CROITOR

1
1
2

JURIST

2
2

AUDITOR

2
2

Nr. total posturi
COMPARTIMENT JURIDIC
1557

1
1

BUCĂTAR
BUCĂTAR
BUCĂTAR
BUCĂTAR
NECALIFICAT

8
1
5
2
1
17
1576

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului teren arabil intravilan
înscris în CF nr. 115311 Alba Iulia, în suprafaţă totală de 998 mp. - monument istoric,
situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Barbu Catargiu, f.n., judeţul Alba
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna octombrie 2021;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind neexercitarea dreptului de
preemţiune asupra imobilului teren arabil intravilan înscris în CF nr. 115311 Alba Iulia, în
suprafaţă totală de 998 mp. - monument istoric, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str.
Barbu Catargiu, f.n., judeţul Alba;
- adresa nr. 1320/14 octombrie 2021 a Direcţiei Judeţene pentru Cultură Alba, însoțită de
nota de informare, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 22441/14
octombrie 2021.
Analizând raportul nr. 22487/15 octombrie 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 arabil intravilan înscris în CF nr. 1115311 Alba Iulia, în suprafaţă totală
de 998 mp. - monument istoric situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Barbu Catargiu,
f.n., judeţul Alba, proprietar Marcu Adrian Răzvan. Imobilul teren arabil intravilan este înscris în
Lista Monumentelor Istorice la nr. crt. 5, sub denumirea Necropola de inhumaţie şi incinerare
Podei, cod LMI2015 AB-I-s-B-00003, conform documentaţiei transmise de către Direcţia
Judeţeană pentru Cultură Alba, care constituie anexă la prezenta hotărâre.
Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se
publică în Monitorul Oficial Local al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba,
Direcţiei Judeţene pentru Cultură Alba, Direcției juridică şi administraţie publică, Direcției
gestionarea patrimoniului şi Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba.
Avizat pentru legalitate
PREŞEDINTE,
SECRETAR GENERAL
Ion DUMITREL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 225
Alba Iulia, 15 octombrie 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. 22547/15 octombrie 2021
REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului
teren arabil intravilan înscris în CF nr. 115311 Alba Iulia, în suprafaţă totală de 998 mp. monument istoric, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Barbu Catargiu, f.n.,
judeţul Alba

I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează neexercitarea dreptului de preemţiune asupra
imobilului teren arabil intravilan înscris în CF nr. 1115311 Alba Iulia, în suprafaţă totală de 998
mp. - monument istoric situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Barbu Catargiu, f.n.,
judeţul Alba, proprietar Marcu Adrian Răzvan. Imobilul teren arabil intravilan este înscris în
Lista Monumentelor Istorice la nr. crt. 5, sub denumirea Necropola de inhumaţie şi incinerare
Podei, cod LMI2015 AB-I-s-B-00003.
II. Descrierea situaţiei actuale
Prin adresa nr.1320/14 octombrie 2021, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean
Alba cu nr. 22441/14 octombrie 2021, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba ne comunică
solicitarea făcută de d-l Marcu Adrian Răzvan, privind exercitarea/neexercitarea dreptului de
preemţiune asupra imobilului, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Barbu Catargiu,
nr. f.n., judeţul Alba.
Domnul Marcu Adrian Răzvan, are calitatea de proprietar asupra imobilului, teren arabil
în suprafaţă de 998 mp. - monument istoric, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str.
Barbu Catargiu, nr. f.n., judeţul Alba proprietar Marcu Adrian Răzvan căs. cu Marcu Mihaela.
Imobilul teren arabil intravilan este înscris în Lista Monumentelor Istorice la nr. crt. 5, sub
denumirea Necropola de inhumaţie şi incinerare Podei, cod LMI2015 AB-I-s-B-00003, aceaştia
exprimându-şi intenţia de a vinde imobilele respective.
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 nota de informare atașată adresei nr. 1320/14 octombrie 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 imobilului monument istoric, constituită
prin Dispoziție a Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 383 din 14 iunie 2019, întrunită în
ședință în data de 15 octombrie 2021, luând în discuție imobilul la care s-a făcut trimitere
anterior, a recomandat neexercitarea dreptului de preemțiune, prin Raportul nr. 22487/15
octombrie 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 nota de informare atașată adresei nr. 1320/14 octombrie 2021.
De asemenea Comisia de stabilire a oportunității achiziționării imobilului monument
istoric a comunicat faptul că nu se recomandă achiziționarea imobilului menționat mai sus, fapt
comunicat prin raportul nr. 22487/15 octombrie 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. 225 din 15 octombrie 2021.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare şi ale Legii
nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 22548/15 octombrie 2021

APROB,
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Domnului director executiv Ioan BODEA
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului teren arabil intravilan
înscris în CF nr. 115311 Alba Iulia, în suprafaţă totală de 998 mp. - monument istoric,
situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Barbu Catargiu, f.n., judeţul Alba
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 15 octombrie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei
„ordinară” estimată a avea loc în data de 25 octombrie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 225/15 octombrie 2021 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind neexercitarea dreptului de
preemţiune asupra imobilului teren arabil intravilan înscris în CF nr. 115311 Alba Iulia, în
suprafaţă totală de 998 mp. - monument istoric, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str.
Barbu Catargiu, f.n., judeţul Alba;
- adresa nr. 1320/14 octombrie 2021 a Direcţiei Judeţene pentru Cultură Alba, însoțită de
nota de informare, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 22441/14
octombrie 2021.
- raportul nr. 22487/15 octombrie 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. 22579/15 octombrie 2021

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului
teren arabil intravilan înscris în CF nr. 115311 Alba Iulia, în suprafaţă totală de 998 mp. monument istoric, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Barbu Catargiu, f.n.,
judeţul Alba
Proiectul de act administrativ inițiat vizează neexercitarea dreptului de preemţiune asupra
imobilului teren - înscris în CF nr. 115311, în suprafaţă de 998 mp. în suprafaţă de 998 mp., Alba
Iulia monument istoric situat, administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Barbu Catargiu f.n.,
judeţul Alba, proprietar Marcu Adrian Răzvan căs. cu Marcu Mihaela. Imobilul teren arabil
intravilan este înscris în Lista Monumentelor Istorice la nr. crt. 5, sub denumirea Necropola de
inhumaţie şi incinerare Podei, cod LMI2015 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.
Imobilul teren arabil intravilan identificat mai sus în suprafaţă de 998 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. 5, sub denumirea
Necropola de inhumaţie şi incinerare Podei, cod LMI2015 AB-I-s-B-00003.
Prin nota de informare atașată adresei nr. 1320/14 octombrie 2021, Direcţia Judeţeană
pentru Cultură Alba, comunică neexercitarea dreptul de preemțiune asupra imobilului identificat

mai sus și transferă dreptul de preemţiune pentru achiziţionarea imobilului în cauză, către
autorităţile administraţiei publice locale, respectiv Consiliului Judeţean Alba.
Faţă de cele menționate mai sus, Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba trebuie să se
pronunţe dacă îşi exercită sau nu dreptul de preemţiune asupra imobilului mai sus menţionat.
În urma întrunirii Comisiei de stabilire a oportunităţii achiziţionării imobilelor monumente
istorice, s-a recomandat, prin Raportul nr. 22487/15 octombrie 2021, anexat prezentului proiect
de hotărâre, că nu este oportună achiziţia imobilului în cauză - monument istoric, situat
administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Barbu Catargiu nr. f.n., judeţul Alba.
De asemenea imobilul teren arabil intravilan mai sus menţionat nu reprezintă interes istoric
pentru Consiliul Judeţean Alba, aşa cum reiese şi din nota de informare a Direcţiei pentru cultură
Alba, întrucât pe terenul în cauză nu au fost identificate vestigii istorice.
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, Florin Adrian Ghilea

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea revizuirii Acordului de parteneriat încheiat între beneficiar și parteneri
pentru realizarea Proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte
finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare
urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de
turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de
interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură”
în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 232 din 12 octombrie 2020
Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna octombrie 2021;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea revizuirii Acordului
de parteneriat încheiat între beneficiar și parteneri pentru realizarea Proiectului „Sprijin la
nivelul Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare
2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze
turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de
patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante
ocolitoare și/sau drumuri de legătură” în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică
2014-2020 aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 232 din 12 octombrie 2020;
- adresa nr. 22129 din 11 octombrie 2021 a Agenției pentru Dezvoltare Regională
Centru, prin care se comunică că în data de 5 octombrie 2021 a fost semnat Contractul de
finanțare nr. 1.1.145/05.10.2021 pentru Proiectul cod SMIS 143410 cu titlul „Sprijin la nivelul
Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027
pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere
școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu
potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau
drumuri de legătură”, proiect depus de Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru în
parteneriat cu Consiliul Județean Alba și alți 18 parteneri selectați la nivelul Regiunii Centru;
- Acordul de parteneriat încheiat între beneficiar și parteneri pentru realizarea Proiectului
„Sprijin la nivelul Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de
programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de
agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv
obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean,
inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură” nr. 33174/07.10.2021 revizuit la
solicitarea Autorității de Management Programul Operațional Asistență Tehnică pentru a fi
semnat de reprezentatul legal al Consiliului Județean Alba;
Ţinând cont de prevederile:
- Ghidului Solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor din POAT 20142020, destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile de mobilitate urbană,
regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau
drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare) și infrastructură și servicii
publice de turism, inclusiv obiectiv de patrimoniu cu potențial turistic;
- Hotărârii CDR Centru nr. 10 din 15 iulie 2020 privind aprobarea listei proiectelor de
infrastructură de transport propuse ca prioritare la nivelul Regiunii Centru pentru finanțare din
POR 2021-2027;
- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 232 din 12 octombrie 2020 privind aprobarea
Acordului de parteneriat ce va fi încheiat între beneficiar și parteneri pentru realizarea proiectului
”Sprijin la nivelul Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de
programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de
agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv
obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean,
inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură”;

- Acordului de parteneriat încheiat între beneficiar și parteneri pentru realizarea
Proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din
perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre
de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv
obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean,
inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură”, nr. 33174/ 21.09.2020;
- Contractului de finanțare nr. 1.1.145/05.10.2021 pentru proiectul cod SMIS 143410 cu
titlul ”Sprijin la nivelul Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de
programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de
agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv
obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean,
inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură”, proiect depus de Agenția pentru
Dezvoltare Regională Centru în parteneriat cu Consiliul Județean Alba și alți 18 parteneri
selectați la nivelul Regiunii Centru.
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. b, d şi e, art. 173 alin. 5 lit. l şi art. 173 alin. 7 lit. a din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 35 și 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;
- O.U.G. nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum și acordarea unui sprijin
financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare
pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul Operațional
Asistență Tehnică 2014-2020;
- 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 și completările ulterioare,
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. I. Se aprobă revizuirea Acordului de parteneriat aprobat prin Hotărârea nr. 232 din
12 octombrie 2020 a Consiliului Județean Alba pentru proiectul”Sprijin la nivelul Regiunii
Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe
domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere
școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu
potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau
drumuri de legătură” cod SMIS 143410, conform anexei nr. 1- parte integrantă a prezentei
hotărâri.
Art. II. Se împuterniceşte Președintele Consiliului Județean Alba - domnul Ion Dumitrel,
să semneze documentele aferente proiectului în numele UAT - Judeţul Alba.
Art. III. Președintele Consiliului Județean Alba, prin Direcţia dezvoltare şi bugete şi
Direcția gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. IV. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se
publică în Monitorul Oficial Local al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează și se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba,
Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru, Direcției juridică și administrație publică,
Direcţiei dezvoltare şi bugete şi Direcției gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
Avizat pentru legalitate
PREŞEDINTE,
SECRETAR GENERAL,
Ion DUMITREL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 226
Alba Iulia, 15 octombrie 2021

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

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 22567/15 octombrie 2021

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea revizuirii Acordului de parteneriat încheiat
între beneficiar și parteneri pentru realizarea Proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Centru
pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile
mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare),
infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial
turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau
drumuri de legătură” în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 232 din 12 octombrie 2020

I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea Acordului de parteneriat revizuit,
la solicitarea AM POAT, comunicat de Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, Partener 1
în cadrul proiectului ”Sprijin la nivelul Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate
din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană,
centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism,
inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes
județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură”.
Ținând cont de prevederile:
- Ghidului Solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor din POAT 20142020, destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile de mobilitate urbană,
regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau
drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare) și infrastructură și servicii
publice de turism, inclusiv obiectiv de patrimoniu cu potențial turistic;
- Hotărârii CDR Centru nr. 10 din 15 iulie 2020 privind aprobarea listei proiectelor de
infrastructură de transport propuse ca prioritare la nivelul Regiunii Centru pentru finanțare din
POR 2021-2027;
- Acordului de parteneriat încheiat între beneficiar și parteneri pentru realizarea
proiectului ”Sprijin la nivelul Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din
perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre
de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv
obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean,
inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură”, nr. 33174/ 21.09.2020;
- Contractului de finanțare nr. 1.1.145/05.10.2021 pentru proiectul cod SMIS 143410 cu
titlul ”Sprijin la nivelul Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de
programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de
agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv
obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean,
inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură”, proiect depus de Agenția pentru
Dezvoltare Regională Centru în parteneriat cu Consiliul Județean Alba și alți 18 parteneri
selectați la nivelul Regiunii Centru.
se impune revizuirii Acordului de parteneriat încheiat între beneficiar și parteneri
pentru realizarea Proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte
finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare
urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de
turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes
județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură” în cadrul Programului

Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr.
232 din 12 octombrie 2020
II. Descrierea situației actuale
În data de 5 octombrie 2021 a fost semnat contractul de finanțare nr. 1.1.145/05.10.2021
pentru proiectul cod SMIS 143410, cu titlul ”Sprijin la nivelul Regiunii Centru pentru pregătirea
de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană,
regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii
publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră
de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură”, proiect depus de
Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru în parteneriat cu Consiliul Județean Alba și alți 18
parteneri selectați la nivelul Regiunii Centru.
Prin adresa nr. 22.129 din data de 11.10.2021 a Agenției pentru Dezvoltare Regională
Centru ne-a fost comunicat Acordul de parteneriat încheiat între beneficiar și parteneri pentru
realizarea proiectului ”Sprijin la nivelul Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate
din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană,
centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism,
inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes
județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură”, nr. 33174/07.10.2021
revizuit de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică 20142020 pentru a fi semnat de reprezentantul legal.
III. Reglementări anterioare
Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 232 din 12 octombrie 2020 privind aprobarea
Acordului de parteneriat ce va fi încheiat între beneficiar și parteneri pentru realizarea proiectului
”Sprijin la nivelul Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de
programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de
agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv
obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean,
inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură”;
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. b, d şi e, art. 173 alin. 5 lit. l şi art. 173 alin. 7 lit. a din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 35 şi 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;
- O.U.G. nr. 88 din 27 mai 2020 privind instituirea unor măsuri, precum și acordarea
unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice
considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin
Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020;
- 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 Justiție a
Uniunii Europene
Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, aprobat prin Decizia CE nr.
C(2014) 10221/18.12.2014, cu modificările și completările ulterioare;
Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17
decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice
aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006.

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57 /2019 privind
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri județeni, de

președintele consiliului județean, de vicepreședinții consiliului județean sau de cetățeni, în
condițiile legii, a fost inițiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 226/15 octombrie 2020.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 22569/15 octombrie 2021

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
Direcţia dezvoltare şi bugete
Domnului director executiv Marian Florin AITAI
Serviciul accesare coordonare proiecte
Doamnei Lenica BUCUR – 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 întocmirii raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea revizuirii Acordului de parteneriat încheiat între beneficiar și parteneri
pentru realizarea Proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte
finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare
urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de
turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de
interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură”
în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 232 din 12 octombrie 2020
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 15 octombrie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei
„ordinară” estimată a avea loc în data de 15 octombrie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 226/15 octombrie 2021 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea revizuirii Acordului
de parteneriat încheiat între beneficiar și parteneri pentru realizarea Proiectului „Sprijin la
nivelul Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare
2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze
turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de
patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante
ocolitoare și/sau drumuri de legătură” în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică
2014-2020 aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 232 din 12 octombrie 2020;
- adresa nr. 22129 din 11 octombrie 2021 a Agenției pentru Dezvoltare Regională
Centru, prin care se comunică că în data de 5 octombrie 2021 a fost semnat Contractul de
finanțare nr. 1.1.145/05.10.2021 pentru Proiectul cod SMIS 143410 cu titlul „Sprijin la nivelul
Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027
pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere
școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu
potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau
drumuri de legătură”, proiect depus de Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru în
parteneriat cu Consiliul Județean Alba și alți 18 parteneri selectați la nivelul Regiunii Centru;
- Acordul de parteneriat încheiat între beneficiar și parteneri pentru realizarea Proiectului
„Sprijin la nivelul Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de
programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de
agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv
obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean,
inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură” nr. 33174/07.10.2021 revizuit la
solicitarea Autorității de Management Programul Operațional Asistență Tehnică pentru a fi
semnat de reprezentatul legal al Consiliului Județean Alba;
Cu deosebită consideraţiune,
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMANIA
JUDETUL ALBA
CONSILIUL JUDETEAN
Direcția dezvoltare și bugete
Serviciul accesare și coordonare proiecte
Nr. ---- /-- octombrie 2021

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea revizuirii Acordului de parteneriat încheiat între
beneficiar și parteneri pentru realizarea Proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Centru pentru
pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile
mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare),
infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial
turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau
drumuri de legătură”în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 232 din 12 octombrie 2020
Proiectul ”Sprijin la nivelul Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din
perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre
de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv
obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean,
inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură” este implementat de Agenția pentru
Dezvoltare Regională Centru în parteneriat cu Consiliul Județean Alba și alți 18 parteneri
selectați la nivelul Regiunii Centru. Acest proiect a fost depus în cadrul Programului Operațional
Asistență Tehnică 2014-2020, pe Axa Prioritară 1 – Acțiunea 1.1.1. ”Asistență orizontală pentru
beneficiarii fondurilor ESI și specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv
instruire pentru aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI”.
Scopul proiectului sus menționat este acela de a elabora documentația tehnicoeconomică necesară proiectului de investiții în domeniul infrastructură rutieră de inters județean,
inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, ce urmează a fi depus la finanțare în
perioada de programare 2021-2027 și anume: Reabilitarea și modernizarea drumului județean
DJ 750C: Sălciua de Sus (DN75) – Dealu Caselor – Valea Largă – Vale în Jos – Ponor –
Râmeț - Valea Mănăstirii – Geoagiu de Sus – Stremț - Teiuș (DN1).
Pentru obținerea finanțării proiectului menționate anterior, Unitatea Administrativ
Teritorială Alba a semnat, în calitate de partener, un Acord de parteneriat cu Agenția pentru
Dezvoltare Regională Centru în calitate de Lider de proiect pentru depunerea Cererii de finanțare
a proiectului ”Sprijin la nivelul Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din
perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre
de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv
obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean,
inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură”, Acord aprobat prin Hotărârea
Consiliului Județean Alba nr. 232 din 12 octombrie 2020.
Prin adresa Agenției pentru Dezvoltare Regionlă Centru înregistrată la Consiliul
Județean Alba sub nr. 22.129 din 11.10.2021 se comunică faptul că în data de 5 octombrie 2021
a fost semnat Contractul de finanțare nr. 1.1.145/05.10.2021 pentru proiectul cod SMIS 143410
cu titlul ”Sprijin la nivelul Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada
de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de
agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv
obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean,
inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură”, și Acordul de parteneriat nr.
33174/07.10.2021 revizuit la solicitarea Autorității de Management Programul Operațional
Asistență Tehnică pentru a fi semnat de reprezentatul legal al Consiliului Județean Alba.

Având în vedere prevederile art. 173 alin. 1 lit. b şi lit. d, art. 173 alin. 5 lit. l şi art. 173
alin. 7 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, propunem spre aprobarea Consiliului Județean Alba a Acordului de parteneriat
încheiat între beneficiar și parteneri pentru realizarea proiectului ”Sprijin la nivelul Regiunii
Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe
domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere
școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu
potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau
drumuri de legătură” Nr. 33174/ 07.10.2021, revizuit.

DIRECTOR EXECUTIV,
Marian Florin AITAI

ŞEF SERVICIU,
Lenica BUCUR

Întocmit,
Simona LETERNA

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021
al Societății „Parcul Industrial Cugir” SA
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa „ordinară” din luna octombrie 2021;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri
și cheltuieli pentru anul 2021 al Societății „Parcul Industrial Cugir” SA;
- adresa nr. 138/14 octombrie 2021 a Societății „Parcul Industrial Cugir” SA privind
propunerea de rectificare a Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021, înregistrată la
registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 22575/15 octombrie 2021;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 101/12
aprilie2021 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al „Parcul Industrial Cugir”
SA, pentru anul 2021;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. b şi art. 173 alin. 2 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021;
- O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori
economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari
sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului
şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;
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 rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 al
Societăţii „Parcul Industrial Cugir” SA conform anexelor nr. 1-5 - părţi integrante a prezentei
hotărâri.
Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcției dezvoltare și
bugete - Serviciul dezvoltare, programe și guvernanță corporativă din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Art. 3. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se publică
în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Societății „Parcul
Industrial Cugir” SA, Direcției juridică și administraţie publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete și
Serviciului dezvoltare, programe şi guvernanţă corporativă din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Alba.
Avizat pentru legalitate
PREŞEDINTE
p.SECRETAR GENERAL,
Ion DUMITREL
DIRECTOR EXECUTIV
Liliana NEGRUŢ

Înregistrat cu nr. 227
Alba Iulia, 18 octombrie 2021

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

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 22641/18 octombrie 2021
REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli
pentru anul 2021 al Societății „Parcul Industrial Cugir” SA

Expunere de motive
În conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la
nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt
acţionari unici ori majoritari, cu modificările şi completările ulterioare, operatorii economici
pot proceda la rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli atunci când din motive temeinic
justificate sunt necesare modificări ale nivelului indicatorilor economico financiari aprobați.
Societatea „Parcul Industrial Cugir” SA funcţionează ca persoană juridică cu capital
integral deţinut de Judeţul Alba şi are ca obiect de activitate principal Administrarea imobilelor
pe baza de comision sau contract - Cod CAEN 6832.
Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici la care instituțiile publice
locale sunt acționari unici sau dețin direct sau indirect o participare majoritară, se aprobă prin
hotărâre a consiliului județean.
Descrierea situației actuale
Prin adresa nr. 138/14 octombrie 2021 înregistrată la registratura Consiliului Județean
Alba cu nr. 22575/15 octombrie 2021, Societatea „Parcul Industrial Cugir” SA, propune spre
aprobare rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021.
Principalii indicatorii care se modifică prin rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli
pentru anul 2021, sunt:
- Veniturile totale au înregistrat o creștere de la 1.236,00 mii lei la 1.300,74 mii lei;
- Cheltuielile totale, au înregistrat o creștere de la 1176,15 mii lei la 1.238,60 mii lei;
Influența creșterii veniturilor și a cheltuielilor totale, duc la creșterea profitului brut de la
59,84 mii lei la 62,14 mii lei.
Baza legală
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
- O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori
economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari
sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului
şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;
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. 227 din 18 octombrie 2021.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 22642/18 octombrie 2021

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
Domnului director executiv Marian Florin AITAI
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021
al Societății „Parcul Industrial Cugir” SA
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 18 octombrie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei
„ordinară” estimată a avea loc în data de 25 octombrie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 227/18 octombrie 2021 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri
și cheltuieli pentru anul 2021 al Societății „Parcul Industrial Cugir” SA;
- adresa nr.138/14 octombrie 2021 a Societății „Parcul Industrial Cugir” SA privind
propunerea de rectificare a Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021, înregistrată la
registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 22575/15 octombrie 2021.
Cu deosebită consideraţiune,

p.SECRETAR GENERAL,
DIRECTOR EXECUTIV
Liliana NEGRUŢ

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
NR. 22600/18 octombrie 2021
Raport de specialitate
a proiectului de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli
pentru anul 2021 al Societății „Parcul Industrial Cugir” SA
Societatea „Parcul Industrial Cugir” SA funcţionează ca persoană juridică cu capital
integral deţinut de Judeţul Alba şi are ca obiect de activitate principal ”Administrarea imobilelor
pe bază de comision”.
Conform prevederilor art. 4 alin. 1 lit. c din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei
financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativteritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie
majoritară bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici la care judeţul este
acţionar majoritar se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean. Conform actului normativ
invocat mai sus operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli
atunci când, din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului indicatorilor
economico financiari aprobați inițial.
Bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii „Parcul Industrial Cugir” SA pentru anul
2021 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 101/12 aprilie 2021.
Prin adresa nr. 138/14 octombrie 2021 înregistrată la registratura Consiliul Judeţean Alba
cu nr. 22575/15 octombrie 2021, societatea „Parcul Industrial Cugir” SA propune spre aprobare
rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 şi a anexelor sale.
Din analiza principalilor indicatori economico financiari prezentaţi în propunerea de
rectificare a Bugetului de venituri şi cheltuieli corelaţi cu indicatorii din Bugetul de venituri şi
cheltuieli aprobaţi iniţial, principalele elemente care se rectifică sunt:
-mii leiINDICATORI
Aprobat 2021
Rectificat 2021
Venituri totale, din care:
1.236,00
1.300,74
Venituri din exploatare
1.230,00
1.291,80
Venituri financiare
6,00
8,94
Cheltuieli totale, din care:
1.176,16
1.238,60
Cheltuieli de exploatare
1.167,16
1.238,60
Cheltuieli financiare
9,00
0
Profit brut
59,84
62,14
Principalii indicatori care se modifică prin rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli
pentru anul 2021 sunt:
- Veniturile totale, care au o creștere de la 1.236,00 mii lei la 1.300,74 mii lei;
- Cheltuielile totale, care au o creștere de la 1.176,16 mii lei la 1.238,60 mii lei;
Fundamentarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli este realizată în strictă
corelare cu posibilităţile reale de realizare a indicatorilor economici prognozaţi.
Având în vedere aspectele prezentate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete prezintă
spre aprobare proiectul de hotărâre în forma expusă.
Director executiv,
Marian Florin AITAI

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE CONSILIUL JUDETEAN ALBA
Operatorul economic S. PARCUL INDUSTRIAL CUGIR S.A.
Sediul/Adresa CUGIR, STRADA VICTORIEI NR. 8A, JUD. ALBA
Cod unic de înregistrare RO 14963620
Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2021
MII LEI

INDICATORI

1

0

2

5

100

1.06 1279.788 1279.788
1.39 331.196 331.196
10.000
10.000
0.04

100

100

100

100

100

100

671.180

1.00

690.000

690.000

100

100

399.492

418.312

100

100

382.612

382.612

100

100

35.700

1.00
1.00
1.00

418.312
35.700

35.700

100

100

257.180
15.000
237.978

256.688
15.000
235.420

1.00
1.00
0.99

256.688
15.000
248.592

256.688
15.000
248.592

100
100
100

100
100
100

19

9.000

0.000

0.00

100

100

20

59.842

62.146

20.958

100

100

9.575

14.743

1.04
1.54

20.958

21

3.353

3.353

100

100

26

50.267

47.403

17.605

100

100

3.471

3.107

0.94
0.90

17.605

27

1.047

1.047

100

100

28

46.796

44.296

0.95

16.558

16.558

100

100

20.000

0.804

C. cheltuieli cu personalul,
(rd.10=rd.11+rd.14+rd.16+rd.17) din care:
C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)

10

671.180

11

399.000

C1 ch. cu salariile

12

363.300

363.792

C2 bonusuri ( tichete masa, vaucere vacanta)

13

35.700

C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:
cheltuieli cu plati compensatorii aferente
disponibilizarilor de personal
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor
organe de conducere si control, comisii si comitete

14

16
17
18

IMPOZIT PE PROFIT AMANAT

22

3

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT

23

4

IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI

24

4

5
6

7

8

a)

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de
la Rd. 27, 28, 29, 30,31(Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la
Rd.31)>=0
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din
profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu
de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului
economic în exerciţiul financiar de referinţă
Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende
cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/
companiilor naţionale şi societăţilor cu capital
integral sau majoritar de stat, din care:
- dividende cuvenite bugetului de stat

1236.000
1230.000

15

2

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru
proiectele cofinanţate din împrumuturi externe,
precum şi pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor,
comisioanelor şi altor costuri aferente acestor
împrumuturi
Alte repartizări prevăzute de lege

10

100

9

3

9

8.937
8.937
1.49
1.05 1279.788 1279.788

331.196

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale
prevăzute de lege
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

8

8.937

1238.600

2

7

1238.600

238.000

1

6=5/4

6.000

1167.158

V

10=8/7

1176.158

8

5

9=7/5

100
100

7

ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE
DE MAI SUS
PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE
RAPORTARE ( Rd.26=Rd20-Rd.21-Rd22+Rd.23Rd24-Rd25), din care:
Rezerve legale

Estimări
an N+2

100
100

6

C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator
D. alte cheltuieli de exploatare
Cheltuieli financiare
2
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)( Rd.20=Rd.1Rd.6)
IMPOZIT PE PROFIT CURENT
1

Estimări
an N+1

1.05 1300.746 1300.746
1.05 1291.809 1291.809

5

Cheltuieli de exploatare,(Rd.7 =
rd.8+rd.9+rd,10+rd.18) din care:
A. cheltuieli cu bunuri si servicii
B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

%

1300.746
1291.809

CHELTUIELI TOTALE (Rd,6=Rd.7+Rd.19)

2
II

IV

4

%

2021

1
2
3
4

1

III

3

2021

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)
Venituri totale din exploatare, din care:
subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
Venituri financiare

I.

1

Nr.
rd.

Aprobat
an curent

Propuneri
rectificare
an curent

25

29

30
31

32

33

34
35
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INDICATORI

1

0

2

b)
c)

VI
VII
a)

3

2021

Propuneri
rectificare
an curent

%
%

Estimări
an N+1

Estimări
an N+2

9=7/5

10=8/7

6=5/4

7

8

9

10

2021

4

5

- dividende cuvenite bugetului local
36
- dividende cuvenite altor acţionari
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la
Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi
constituie sursă proprie de finanţare
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

9

Nr.
rd.

Aprobat
an curent

37

38
39

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,
din care

40

cheltuieli materiale

41

b) cheltuieli cu salariile
c) cheltuieli privind prestarile de servicii

42

d) cheltuieli cu reclama si publicitate
e) alte cheltuieli

44

43
45

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

VIII

46
Alocaţii de la buget

47

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din
anii anteriori

48

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

49

2124.5

814.5

0.38

1250

1250

100

100

1

DATE DE FUNDAMENTARE
Nr. de personal prognozat la finele anului

50

9

9

9

100

100

Nr.mediu de salariaţi total

51

6

6

1.00
1.00

9

2

6

6

100

100

52

5542

5548

1.00

5809

5809

100

100

205

215.302

1.05

215.302

215.302

100

100

952

952

1.00

984

984

100

100

1

IX
X

3

4

5

Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială
(Rd.15 1 anexa 2)
Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza
cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii
anuale a bugetului de stat (lei/persoană) (Rd.152
anexa 2)
Productivitatea muncii in unitati valorice pe total
personal mediu ( mii lei/persoana)( rd.2/rd.51)

53

54
6

7

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total
personal mediu recalculata cf. Legii anuale a
bugetului de stat
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total
personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

55

56
57

9

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(Rd.57= Rd.6/Rd.1)x1000
Plăţi restante

10

Creanţe restante

59

8

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

58

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

DR. ING. MUNTEAN EMIL NICOLAE

EC. MARIUT ILEANA
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AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE CONSILIUL JUDETEAN ALBA
Operatorul economic S. PARCUL INDUSTRIAL CUGIR S.A.
Sediul/Adresa CUGIR, STRADA VICTORIEI NR. 8A, JUD. ALBA
Cod unic de înregistrare RO 14963620
Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat 2021
MII LEI
An precedent

INDICATORI

1

0
I.
1

2
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)

3

Aprobat

An curent
Aprobat

conf
confo
conform Realizat
conform
orm
rm
Hotararii
Hotararii
HG/O
HG/O
C.A.
C.A.
rdin
rdin
4
4a
5
6
6

2021

Propuneri

Realizat

rectificare

%

%
trim. III

9= 8/5*100 10=8/6*100

trim. I

trim. IV

trim. II

9/30/2021 an curent
9

10

11

12

1

1311.086 1334.502

1236.000

970,968

7

1300.746

8

97.47

105.24

284.000

591.000

890.000 1300.746

13

14

2

1299.827 1325.121

1230.000

962,811

1291.809

97.49

105.03

281.000

585.000

890.000 1291.809

3
4

1067.248 1073.842
0.039
0.039

1100.000

851,376
12,280

1136.374
12.280

105.82

103.31

269.000

538.000

808.000 1136.374
12.280

Venituri totale din exploatare(
Rd2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:
din producţia vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7),
a)
din care:
a1) din vânzarea produselor
a2) din servicii prestate

5

148.194

149.942

157.000

118,002

157.000

104.71

100.00

38.000

76.000

114.000 157.000

a3)

din redevenţe şi chirii

6

919.015

923.861

943.000

721,094

967.094

104.68

102.56

231.000

462.000

694.000 967.094

a4)

alte venituri

7

232.579

251.279

130.000

111,435

155.435

61.86

119.57

12.000

47.000

82.000 155.435

16
17
18
19
20
21

232.579

251.279

130.000

111,435

155.435

61.86

119.57

12.000

47.000

82.000 155.435

22

11.259

9.381

6.000

8,157

8.937

95.27

148.95

3.000

6.000

8.937

b) din vânzarea mărfurilor
din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente
c)
cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:
c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

2

Nr.
rd.

(N-1)

c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
d) din producţia de imobilizări
venituri aferente costului producţiei în curs de
e)
execuţie
alte venituri din exploatare
f)
(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:
f1) din amenzi şi penalităţi
f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital
(Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:
- active corporale
- active necorporale
f3) din subvenţii pentru investiţii
f4) din valorificarea certificatelor CO2
f5) alte venituri
Venituri financiare
(Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

8
9
10
11
12
13
14
15
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An precedent

INDICATORI

0

1

2
a) din imobilizări financiare
b) din investiţii financiare
c) din diferenţe de curs
d) din dobânzi
e) alte venituri financiare

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)
Cheltuieli de exploatare(
1
Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:
A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii
(Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:
Cheltuieli privind stocurile
A1
(Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:
a) cheltuieli cu materiile prime
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:
b1) cheltuieli cu piesele de schimb
b2) cheltuieli cu combustibilii
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de
inventar
d) cheltuieli privind energia şi apa
e) cheltuieli privind mărfurile
Cheltuieli privind serviciile executate de terţi
A2
(Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:
a) cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile
cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din
b)
care:
- către operatori cu capital integral/majoritar de
b1)
stat
b2) - către operatori cu capital privat
c) prime de asigurare
Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi
A3 (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.
66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:
a) cheltuieli cu colaboratorii
b) cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:
b1)

cheltuieli privind consultanţa juridică

cheltuieli de protocol, reclama si publicitate
c)
(Rd.51+Rd.53), din care:
c1)

cheltuieli de protocol, din care:

Nr.
rd.

3
23

(N-1)

Aprobat

An curent
Aprobat

conf
confo
conform Realizat
conform
orm
rm
Hotararii
Hotararii
HG/O
HG/O
C.A.
C.A.
rdin
rdin
4
4a
5
6
6

2021

Propuneri

Realizat

rectificare

%

%
trim. III

9= 8/5*100 10=8/6*100

trim. I

trim. II

10

11

12

trim. IV

9/30/2021 an curent
7

8

9

13

14

24
25
26
27

9.171
2.088

8.708
0.673

6.000

8,157

8.937

102.63
0.00

148.95

3.000

6.000

8.937

28

1217.209 1193.058

1176.158

831,622

1238.600

103.82

105.31

259.969

542.656

778.979 1238.600

29

1213.109 1189.372

1167.158

831,622

1238.600

104.14

106.12

259.969

542.656

769.979 1238.600
132.620 331.196

30

266.584

249.518

238.000

231,751

331.196

132.73

139.16

54.030

80.888

31

62.188

55.795

68.000

34,468

68.500

122.77

100.74

13.000

28.000

42.000

68.500

33

8.586

7.526

12.000

10,162

12.500

166.09

104.17

3.000

6.000

9.000

12.500

34
35

4.441

3.186

6.000

4,617

6.000

188.32

100.00

1.500

3.000

4.500

6.000

36
37
38

6.000
47.602

4.124
44.145

6.000
50.000

24,306

6.000
50.000

145.49
113.26

100.00
100.00

10.000

3.000
19.000

6.000
27.000

6.000
50.000

39

75.812

73.312

45.000

22,238

45.000

61.38

100.00

25.400

0.000

0.000

45.000

40

75.000

70.420

40.000

21,345

41.000

58.22

102.50

25.000

41.000

0.812

2.892

5.000

0.893

4.000

138.31

80.00

0.400

4.000

128.584

120.411

125.000

175,045

217.696

180.79

174.16

15.630

32

41
42
43
44

45
46

52.888

90.620 217.696

47
48
49
50
Pagina 2 din 16

Data 10/19/2021 Ora 12:56 PM

An precedent

INDICATORI

0

1

c2)

Nr.
rd.

2
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu
modificările ulterioare

51

cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:

52

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi
publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu
modificările ulterioare
- tichete cadou ptr. campanii de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente
sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu
modificările ulterioare
- ch.de promovare a produselor
Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. Nr. 2/2015
d)
(Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60) din care:
d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si
sanatate
d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie,
invatamant, social si sport, din care:
d3)
- pentru cluburile sportive

3

(N-1)

Aprobat

An curent
Aprobat

conf
confo
conform Realizat
conform
orm
rm
Hotararii
Hotararii
HG/O
HG/O
C.A.
C.A.
rdin
rdin
4
4a
5
6
6

2021

Propuneri

Realizat

rectificare

%

%
trim. III

9= 8/5*100 10=8/6*100

trim. IV

trim. I

trim. II

10

11

12

13

2.000

3.000

4.500

1.000
1.000

1.300
1.300

9/30/2021 an curent
7

8

9

14

53

54
55
56
57
58
59

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si
activitati
e) cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane
f) cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:
- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din
care:
-interna
-externa
g) cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii
h) cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate
alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din
i)
care:
i1) cheltuieli de asigurare şi pază
i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea
tehnicii de calcul
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională
i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor
corporale şi necorporale, din care:
-aferente bunurilor de natura domeniului public

60
61
62

3.000

2.532

3.000

3,641

4.500

177.73

150.00

1.000

63
54
65

1.000
1.000

0.575
0.575

2.000
2.000

0.85
0.85

1.300
1.300

226.09
226.09

65.00
65.00

1.000
1.000

66
67

7.247
6.320

6.768
6.330

5.000
7.000

3,334
4,594

5.000
7.000

73.88
110.58

100.00
100.00

1.250
1.750

2.500
3.500

3.750
5.250

5.000
7.000

68
69

6.517
4.317

6.317
4.317

10.000
4.317

4.86
3.24

13.480
4.320

213.39
100.07

134.80
100.07

1.630
1.080

4.888
2.158

8.620
3.240

13.480
4.320

70

2.200

2.000

3.000

1.62

2.160

108.00

72.00

0.550

1.100

1.650

2.160

71
72

7.000

7.000

7.000

73
i5)

cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale

74

Pagina 3 din 16

Data 10/19/2021 Ora 12:56 PM

An precedent

INDICATORI

0

1

2
cheltuieli privind recrutarea şi plasarea
personalului de conducere cf. Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 109/2011
i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte
anunţuri
j) alte cheltuieli
B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate
(Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din
care:
ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor
a)
minerale
ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice
b)
şi resursele minerale
c) ch. cu taxa de licenţă
d) ch. cu taxa de autorizare
e) ch. cu taxa de mediu
f) cheltuieli cu alte taxe şi impozite

Nr.
rd.

3

(N-1)

Aprobat

An curent
Aprobat

conf
confo
conform Realizat
conform
orm
rm
Hotararii
Hotararii
HG/O
HG/O
C.A.
C.A.
rdin
rdin
4
4a
5
6
6

2021

Propuneri

Realizat

rectificare

%

%
trim. III

9= 8/5*100 10=8/6*100

trim. I

trim. II

11

12

trim. IV

9/30/2021 an curent
7

8

9

10

13

14

i6)

75
76
77

105.500

98.464

93.000

158,616

180.716

183.54

194.32

10.000

40.000

78

2.100

1.715

20.000

0.804

0.804

46.88

4.02

3.000

5.000

8.000

-19.196

80
81
82
83
84

2.100

1.715

20.000

0.804

0.804

46.88

4.02

3.000

5.000

8.000

-19.196

C. Cheltuieli cu personalul
(Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:

85

564.382

548.654

671.180

504,735

671.180

122.33

100.00

146.939

341.768

456.359 671.180

C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)

86

356.293

337.584

399.000

289,938

399.492

118.34

100.12

92.100

195.020

284.001 399.492

87
88

329.593
259.043

310.209
243.269

363.300
277.000

263,948
207,900

363.792
277.000

117.27
113.87

100.14
100.00

86.700
69.300

174.320
138.600

262.001 363.792
207.900 277.000

89
90

70.550

66.940

86.300

56,048

86.792

129.66

100.57

17.400

35.720

54.101

86.792

91

26.700

27.375

35.700

25,990

35.700

130.41

100.00

5.400

20.700

22.000

35.700

18.000
8.700

18.675
8.700

27.000
8.700

17,290
8,700

27.000
8.700

144.58

100.00
100.00

5.400

12.000
8.700

22.000

27.000
8.700

Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90),
C1
din care:
a) salarii de bază
b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului
de bază (conform CCM)
c) alte bonificaţii (conform CCM)
Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98),
C2
din care:
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, din care:
- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu
modificările ulterioare;
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;
b) tichete de masă;
c) vouchere de vacanţă;
d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul
obtinut în anul precedent
e) alte cheltuieli conform CCM.

70.000 180.716

79

92
93

94
95
96
97
98
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An precedent

INDICATORI

0

1

2
Alte cheltuieli cu personalul
C3
(Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:
a) ch. cu plăţile compensatorii aferente
disponibilizărilor de personal
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor
hotărâri judecătoreşti
c) cheltuieli de natură salarială aferente
restructurarii, privatizarii, administrator special, alte
comisii si comitete
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor
C4 organe de conducere si control, comisii si comitete
(Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:
a) pentru directori/directorat
-componenta fixă
-componenta variabilă
b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de
supraveghere, din care:
-componenta fixă
-componenta variabilă
c) pentru cenzori
d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit
legii
Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator

Nr.
rd.

3

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata
c)
personalului
d) alte cheltuieli
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi
e)
necorporale
ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi
f)
provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:
f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele

Aprobat

An curent
Aprobat

conf
confo
conform Realizat
conform
orm
rm
Hotararii
Hotararii
HG/O
HG/O
C.A.
C.A.
rdin
rdin
4
4a
5
6
6

2021

Propuneri

Realizat

rectificare

%

%
trim. III

9= 8/5*100 10=8/6*100

trim. I

trim. II

11

12

trim. IV

9/30/2021 an curent
7

8

9

10

13

14

99
100
101

102

103
104
105
106

196.089
150.645
120.516
30.129

196.089
150.645
120.516
30.129

257.180
170.710
134.560
36.150

204,274
139,420
99,248
40,172

256.688
170.216
134.216
36.000

130.90
112.99
111.37
119.49

99.81
99.71
99.74
99.59

51.739
30.129
30.129

139.648
96.408
60.258
36.150

107
108
109

45.444
45.444

45.444
45.444

86.470
86.470

64,854
64,854

86.472
86.472

190.28
190.28

100.00
100.00

21.610
21.610

43.240
43.240

64.850
64.850

86.472
86.472

161.258 256.688
96.408 170.216
96.408 134.216
36.000

12.000

14.981

15.000

10,523

15.000

100.13

100.00

3.100

7.100

11.100

15.000

380.043

389.478

237.978

95,685

235.420

60.45

98.93

56.000

115.000

119

1.000

4.168

5.000

1,354

5.000

119.96

100.00

1.000

3.000

120

220.000

219.812

237.000

164,503

243.592

110.82

102.78

55.000

112.000

121

159.043

165.498

-4.022

-70,172

-13.172

-7.96

327.50

-13.172

122

200.172

208.721

36.150

57.000

27.31

157.68

57.000

110
111

C5
112
D. Alte cheltuieli de exploatare
(Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121),
113
din care:
cheltuieli cu majorări şi penalităţi
a)
(Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:
114
- către bugetul general consolidat
115
- către alţi creditori
116
b) cheltuieli privind activele imobilizate

(N-1)

173.000 235.420

117
118
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4.000

5.000
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Data 10/19/2021 Ora 12:56 PM

An precedent

INDICATORI

1

0

2
-provizioane privind participarea la profit a
f1.1)
salariaţilor
- provizioane in legatura cu contractul de
f1.2)
mandat
venituri din provizioane şi ajustări pentru
f2)
depreciere sau pierderi de valoare , din care:

2
a)

b)

f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+
rd.128 +rd.129)), din care:
- din participarea salariaţilor la profit
- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a
activelor circulante
- venituri din alte provizioane
Cheltuieli financiare
(Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:
cheltuieli privind dobânzile, din care:

1

2

Aprobat

conf
confo
conform Realizat
conform
orm
rm
Hotararii
Hotararii
HG/O
HG/O
C.A.
C.A.
rdin
rdin
4
4a
5
6
6

2021

Propuneri

Realizat

rectificare

%

%
trim. III

9= 8/5*100 10=8/6*100

trim. I

trim. II

11

12

trim. IV

9/30/2021 an curent
7

8

9

10

13

14

36.000

89.61

99.59

36.000

123
124

40.172

40.172

36.150

125

41.129

43.223

40.172

70,172

70.172

162.35

174.68

70.172

126
127

41.129

43.223

40.172

70,172

70.172

162.35

174.68

70.172

128
129

11.000
30.129

13.094
30.129

40.172

30,000
40,172

30.000
40.172

229.11
133.33

100.00

30.000
40.172

130

4.100

3.686

9.000

0.000

0.00

0.00

9.000

-9.000

9.000

0.000

0.00

0.00

9.000

-9.000

131

4.100

3.686

aferente creditelor pentru investiţii

132

4.100

3.686

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

133

93.877

141.444

59.842

139,346

62.146

43.94

103.85

24.031

48.344

111.021

62.146

42.220

11.433

9.575

15,868

14.743

14.74

153.97

3.844

7.735

17.763

14.743

1299.827 1325.119

1230.000

962,811

1291.809

97.49

105.03

281.000

585.000

890.000 1291.809

1213.109 1189.372

1167.158

831,622

1238.600

104.14

106.12

259.969

542.656

769.979 1238.600

0.00

cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care:
134
b1)

aferente creditelor pentru investiţii

135

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

136
137

cheltuieli nedeductibile fiscal
IV
V

3

Aprobat

An curent

a1)

c) alte cheltuieli financiare
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1Rd.28)
venituri neimpozabile

III

Nr.
rd.

(N-1)

IMPOZIT PE PROFIT CURENT
DATE DE FUNDAMENTARE
Venituri totale din exploatare, din care:(Rd.2)
a)
- venituri din subventii si transferuri
- alte venituri care nu se iau in calcul la
determinarea productivitatii muncii, cf. Legii
b)
anuale a bugetului de stat
Cheltuieli totale din exploatare, din care:
(
Rd. 29)
a)

- alte cheltuieli de exploatare care nu se iau
in calcul la determinarea rezultatului brut
realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a
bugetului de stat

138
139
140
141
142
143

144

145

146
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An precedent

INDICATORI

1

0

2
Cheltuieli de natura salariala ( rd. 88), din care:

3
a)
b)
c)
4
5
6

7

salarii de baza
bonusuri
sporuri
Nr. de personal prognozat la finele anului
Nr.mediu de salariaţi
Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)
a) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala
(rd.147/rd.149)/12*1000
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ,
b)
recalculat cf. OG 26/2013[(rd.147-rd.92rd.97)/rd.149]/12*1000
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ,
c) recalculat cf. OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului
de stat

Nr.
rd.

3

(N-1)

Aprobat

An curent
Aprobat

conf
confo
conform Realizat
conform
orm
rm
Hotararii
Hotararii
HG/O
HG/O
C.A.
C.A.
rdin
rdin
4
4a
5
6
6

2021

Propuneri

Realizat

rectificare

%

%
trim. III

9= 8/5*100 10=8/6*100

trim. I

trim. II

11

12

trim. IV

9/30/2021 an curent
7

8

9

10

195.020
138.600
20.700
35.720
9
6

13

14

147
147a
147b
147c
148
149

356.293
259.043
26.700
70.550
9
6.0

337.584
243.269
27.375
66.940
9
6

399.000
277.000
35.700
86.300
9
6.0

289,938
207,900
25,990
56,048
9
6

399.492
277.000
35.700
86.792
9
6

118.34
113.87
130.41
129.66
100.00
100.00

100.12
100.00
100.00
100.57
100.00
100.00

92.100
69.300
5.400
17.400
9
6

150

4948

4688

5542

5369

5548

118.34

100.11

5116

151

4948

4688

5542

5369

5548

118.34

100.11

5548

216.638

220.853

205.000

160,469

215.302

97.49

105.03

215.302

5417

284.001 399.492
207.900 277.000
22.000
35.700
54.101
86.792
9
9
6
6

5259

5548

152

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total
a) personal mediu (mii lei/persoana) (rd.2/rd.149)
153

Productivitatea muncii in unitati volorice pe
b)
total personal mediu recalculata cf. Legii anuale
a bugetului de stat
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total
c) personal mediu (cantitate produse finite/persoană)
W=QPF/Rd.149
Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi
c1)
fizice, din care
- cantitatea de produse finite (QPF)
- pret mediu (p)
- valoare=QPF x p
- pondere in venituri totale de exploatare =
Rd.157/Rd.2
Plăţi restante
8
Creanţe restante, din care:
9
- de la operatori cu capital integral/majoritar de
stat
- de la operatori cu capital privat
- de la bugetul de stat
- de la bugetul local
- de la alte entitati

154

155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
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An precedent

INDICATORI

1

0
10
11

2
Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul
ramas de rambursat)
Redistribuiri/distribuiri totale cf. OUG nr.
29/2017 din:
alte rezerve

Nr.
rd.

3

Aprobat

(N-1)

An curent
Aprobat

conf
confo
conform Realizat
conform
orm
rm
Hotararii
Hotararii
HG/O
HG/O
C.A.
C.A.
rdin
rdin
4
4a
5
6
6

2021

Propuneri

Realizat

rectificare

%

%
trim. III

9= 8/5*100 10=8/6*100

trim. I

trim. II

11

12

trim. IV

9/30/2021 an curent
7

8

9

10

13

168
169
170

rezultatul reportat
171

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,
Dr. Ing. Emil Nicolae Muntean

COMPARTIMENTUL
FINANCIAR CONTABIL
Ec. Ileana Mariut
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Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale
Nr
Crt
0

I.
1
2.

INDICATORI
1

Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:
Venituri din exploatare
Venituri financiare

Prevederi an N-2
Aprobat
Realizat
2

3

%
4=3/2
4

Prevederi an precedent (N-1)
Aprobat
Realizat
5

6

mii lei
%
7=6/5
7

1295.000

1312.177

101.326

1311.086

1334.502

101.786

1291.000

1296.867

100.454

1299.827

1325.121

101.946

11.259

9.381

15.310

0.833

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,
COMPARTIMENTUL
Dr. Ing. Emil Nicolae Muntean

FINANCIAR CONTABIL
Ec. Ileana Mariut
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Anexa nr.4
Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare

INDICATORI
0
I

1
1

2
3

4

II
1

2

3

2
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
Surse proprii, din care:
a) - amortizare
b) - profit
Alocaţii de la buget
Credite bancare, din care:
a) - interne
b) - externe
Alte surse, din care:
aport capital Consiliul Judetean Alba
- (denumire sursă)
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
Investiţii în curs, din care:
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii
administrativ teritoriale:
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii
administrativ teritoriale:
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de
gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al
unităţii administrativ teritoriale:
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
Investiţii noi, din care:
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii
administrativ teritoriale:
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii
administrativ teritoriale:
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de
gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al
unităţii administrativ teritoriale:
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări),
din care:
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:
modernizare acoperis Ob. 171 Hala productie
- (denumire obiectiv)
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii
administrativ teritoriale:
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii
administrativ teritoriale:
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de
gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al
unităţii administrativ teritoriale:
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale)

4
5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care:
a) - interne
b)- externe
CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

Dr. Ing. Emil Nicolae Muntean

an precedent (N-1)
Data
finaliză
Realizat/
Aprobat
rii
Preliminat
4
3
5
791
151.5
791
791

Mii lei
Valoare
2021

an N+1

an N+2

7

8

6
814.50
577.5
237

1250

1250

244

244

1006

1006

791

151.5

814.5

1250

1250

659
659

19.5
19.5

814.5
814.5

1250

1250

132
132

132
132

COMPARTIMENTUL
FINANCIAR CONTABIL
Ec. Ileana Mariut

10/19/202112:57 PM

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante

Nr.
crt.

Măsuri

0
Pct.
I

Termen de
realizare

1

Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut
şi reducere a plăţilor restante
1 Măsura 1…………………….
2 Măsura
2…………………….
.

.
.
.
.
Masura
n…………
TOTAL Pct. I
Cauze care diminuează efectul măsurilor
prevăzute la Pct. I
1 Cauza 1…………………….
2 Cauza 2…………………….

2

mii lei
an N+2

an precedent (N-1)

an curent (N)

an N+1

Preliminat / Realizat

Influenţe (+/-)

Influenţe (+/-)

Influenţe (+/-)

Rezultat
brut (+/-)

Plăţi
restante

Rezultat
brut

Plăţi
restante

Rezultat
brut

Plăţi
restante

Rezultat
brut

Plăţi
restante

3

4

5

6

7

8

9

10

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

Pct.
II

.
.
.
.
.
Cauza n………………….

TOTAL Pct. II
Pct.
III

TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI

Dr. Ing. Emil Nicolae Muntean

FINANCIAR CONTABIL
Ec. Ileana Mariut
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului verbal
de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 106I - proprietate publică a UAT Judeţul Alba, cu imobilul, situat administrativ în comuna Berghin, sat Ghirbom, judeţul Alba
înscris în C.F. nr. 70147 Berghin sub nr. cad/top. 1156/20/1/1.
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna octombrie 2021;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind exprimarea acordului cu privire la
aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 106I proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul, situat administrativ în comuna Berghin, sat
Ghirbom, judeţul Alba înscris în C.F. nr. 70147 Berghin sub nr. cad/top 1156/20/1/1;
- solicitarea beneficiarului CONSUMCOOP Alba Iulia, prin mandatar ing. Ampoiţan Ioan
privind semnarea Procesului verbal de vecinătate asupra imobilului, situat în comuna Berghin, sat
Ghirbom, județul Alba care se învecinează la est cu drumul judeţean DJ 106I proprietate publică a
UAT - Judeţul Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 22395/14 octombrie
2021;
- procesul-verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 106I - proprietate
publică a UAT-Judeţul Alba şi imobilul situat administrativ în comuna Berghin, sat Ghirbom, judeţul
Alba;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legii nr. 18/1991 a fondului funciar republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice
şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, anexa nr. 2;
- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba - anexa nr. 1, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară
aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se exprimă acordul cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru
stabilirea limitelor comune dintre DJ 106I - proprietate publică a UAT-Judeţul Alba, cu imobilul în
suprafaţă totală măsurată de 625 mp., situat administrativ în comuna Berghin, sat Ghirbom, judeţul
Alba, având C.F. nr. 70147 Berghin, sub nr. cad/top 1156/20/1/1, solicitat în vederea constituirii
dreptului de proprietate în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, modificată şi completată prin
Legea 231/2018, prezentat în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri.

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

PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
p.SECRETAR GENERAL,
DIRECTOR EXECUTIV
Liliana NEGRUŢ

Înregistrat cu nr. 228
Alba Iulia, 18 octombrie 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
VICEPREŞEDINTE
Nr. 22653/18 octombrie 2021

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului verbal
de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 106I - proprietate publică a UAT Judeţul Alba, cu imobilul, situat administrativ în comuna Berghin, sat Ghirbom, judeţul Alba
înscris în C.F. nr. 70147 Berghin sub nr. cad/top. 1156/20/1/1.

I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează exprimarea acordului de către Consiliul Judeţean
Alba cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune asupra
imobilului, situat în comuna Berghin, sat Ghirbom, identificat prin C.F. nr. 70147, nr. cad/top
1156/20/1/1, imobil care se învecinează cu drumul judeţean DJ 106I.
II. Descrierea situaţiei actuale
Prin adresa înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 22395/14 octombrie
2021, beneficiarul CONSUMCOOP Alba Iulia, prin mandatar ing. Ampoiţan Ioan în calitate de expert.
topograf, transmite spre aprobare Procesul verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune
dintre DJ 106I - proprietate publică a UAT - Judeţul Alba şi imobilul, în suprafaţă totală de 625 mp.,
situat în comuna Berghin, sat Ghirbom, identificat prin C.F. nr. 70147, nr. cad/top. 1156/20/1/1,
solicitat în vederea constituirii dreptului de proprietate în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991,
modificată şi completată prin Legea 231/2018, a imobilului în cauză.
În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei
Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea Regulamentului de avizare,
recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, în vederea reglementării situației de
carte funciară, expertul topograf convoacă toţi proprietarii din vecinătatea imobilului pentru care s-a
executat documentaţia cadastrală, pentru identificarea limitei comune dintre vecini şi pentru semnarea
Procesului-verbal de vecinătate.
Menţionăm faptul că asupra drumului judeţean DJ 106I, care este în curs de întabulare, având
ca şi proprietar Domeniul Public al Judeţului Alba, s-a făcut compararea punctelor de coordonate, a
eventualelor suprapuneri de suprafeţe, în format electronic şi cu refacerea documentaţiei dacă există
aceste suprapuneri. În urma verificărilor efectuate documentaţia cadastrală respectă limitele
proprietăţilor, acestea nefiind afectate şi prin urmare se recomandă semnarea procesului verbal de
vecinătate.
III. Reglementări anterioare
Nu există
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- Legea nr. 18/1991 a fondului funciar republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice
şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2
- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba - anexa nr. 1 cu modificările şi completările
ulterioare;
- Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară
aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare.

V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a Uniunii
Europene
Nu este cazul
VI. Avize necesare
Nu este cazul
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Nu este cazul
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
Domnul ing. Ampoiţan Ioan în calitate de expert topograf, executant al măsurătorilor a înaintat
documentaţia cadastrală în vederea identificării limitei comune dintre vecini şi pentru semnarea
Procesului-verbal de vecinătate.
În urma verificării documentaţiei de către specialiştii din cadrul Direcţiei Gestionarea
Patrimoniului, respectiv Serviciul administrarea domeniului public şi privat a Consiliului Judeţean
Alba, s-a constatat faptul că documentaţia cadastrală întocmită respectă limitele proprietăţilor, acestea
nefiind afectate.
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre
Nu este cazul
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi funcţionale
preconizate
Nu este cazul
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele
consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în condiţiile legii, a fost
iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 228 din 18 octombrie 2021.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr . 22654 /18 octombrie 2021

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Domnului director executiv Ioan BODEA

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin.
4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, vă
transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului verbal
de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 106I - proprietate publică a UAT Judeţul Alba, cu imobilul, situat administrativ în comuna Berghin, sat Ghirbom, judeţul Alba
înscris în C.F. nr. 70147 Berghin sub nr. cad/top. 1156/20/1/1.
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba până
în data de 18 octombrie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” estimată a
avea loc în data de 25 octombrie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 228 din 18 octombrie 2021 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind exprimarea acordului cu privire la
aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 106I proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul, situat administrativ în comuna Berghin, sat
Ghirbom, judeţul Alba înscris în C.F. nr. 70147 Berghin sub nr. cad/top 1156/20/1/1;
- solicitarea beneficiarului CONSUMCOOP Alba Iulia, prin mandatar ing. Ampoiţan Ioan
privind semnarea Procesului verbal de vecinătate asupra imobilului, situat în comuna Berghin, sat
Ghirbom, județul Alba care se învecinează la est cu drumul judeţean DJ 106I proprietate publică a
UAT - Judeţul Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 22395/14 octombrie
2021;
- procesul-verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 106I - proprietate
publică a UAT-Judeţul Alba şi imobilul situat administrativ în comuna Berghin, sat Ghirbom, judeţul
Alba;
Cu deosebită consideraţiune,

p.SECRETAR GENERAL,
DIRECTOR EXECUTIV
Liliana NEGRUŢ

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. ...../18 octombrie 2021
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului verbal
de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 106I - proprietate publică a UAT Judeţul Alba, cu imobilul, situat administrativ în comuna Berghin, sat Ghirbom, judeţul Alba
înscris în C.F. nr. 70147 Berghin sub nr. cad/top. 1156/20/1/1.
Prin adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 22395/14.10.2021, CONSUMCOOP
Alba Iulia, prin mandatar ing. Ampoiţan Ioan, transmite spre aprobare procesul verbal de vecinătate
asupra imobilului, care se învecinează la est cu DJ 106I în scopul întocmirii documentaţiei tehnice
topo - cadastrale de eliberare a Titlului de proprietate, asupra imobilului în cauză.
Procesul verbal de vecinătate, stabileşte limitele comune dintre DJ 106I: DN 1 - Cunţa Draşov - Şpring - Vingard - Ghirbom - DJ 107 (Berghin), proprietate publică a Judeţului Alba cu
imobilul curţi construcţii în suprafaţă totală de 625 mp., situat în comuna Berghin, sat Ghirbom,
judeţul Alba.
Procesul verbal de vecinătate încheiat între proprietarii imobilului şi deţinătorii imobilelor
învecinate este actul de constatare a situaţiei din teren, prin care se exprimă acordul cu privire la
identificarea corectă a limitelor comune recunoscute de către aceştia, întocmit de ing. Ampoiţan Ioan,
cu prilejul identificării şi măsurării imobilului care face obiectul documentaţiei tehnico topografice de
identificare imobil.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 46/2001, s-a însuşit Inventarul bunurilor care
aparţin domeniului public al Judeţului Alba, acesta fiind atestat prin Hotărârea Guvernului României
nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al municipiilor, oraşelor
şi comunelor din Judeţul Alba – Anexa nr. 1. Drumul judeţean DJ 106I a fost cuprins în Inventarul
bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, la poziţia cu nr. crt. 42.
În conformitate cu Ordinul nr. 700/2014 cu modificările şi completările ulterioare al
directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea
Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, în vederea
reglementării situatiei de carte funciară, expertul topograf convoacă toţi proprietarii din vecinătatea
imobilului pentru care s-a executat documentaţia cadastrală. Proprietarii sunt convocaţi pentru
identificarea limitei comune dintre vecini şi pentru semnarea Procesului-verbal de vecinătate.
În urma verificării documentaţiei depuse, a punctelor de coordonate, a existenţei unor posibile
suprapuneri cu DJ 106I, care este în curs de întăbulare, s-a constatat faptul că documentaţia tehnică
topografică, respectă limitele proprietăţilor, nefiind afectată limita de siguranţă a drumului judeţean,
prin urmare se recomandă semnarea procesului verbal de vecinătate din partea Judeţului Alba.
Faţă de cele menționate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre în forma
prezentată. Proiectul de hotărâre iniţiat în considerarea aspectelor mai sus menţionate precum şi a
dispoziţiilor art. 173, alin 1, lit. c din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului, ale
art. 173, alin 1, lit. f din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit
cărora consiliul judeţean îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege, va permite semnarea
Procesului verbal de vecinătate pentru întocmirea documentaţiei tehnice topo - cadastrale de obţinere a
Titlului de proprietate asupra imobilului mai sus menţionat.
DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA
Şef serviciu,
Paul Silviu TODORAN
Întocmit, Adrian Florin GHILEA

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea preluării temporare din administrarea Consiliului Local al
Municipiului Alba Iulia în administrarea Consiliului Județean Alba a unor imobile - teren,
situate administrativ în Municipiul Alba Iulia, str. Muzeului, f.n., județul Alba
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna octombrie 2021;
Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea
preluării temporare din administrarea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia în
administrarea Consiliului Județean Alba a unor imobile - teren, situate administrativ în
Municipiul Alba Iulia, str. Muzeului, f.n., județul Alba;
Ţinând cont de prevederile:
- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 179/2021 privind încuviințarea cererii
adresate Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, pentru transmiterea temporară a unor
imobile - teren, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia în administrarea
Consiliului Județean Alba;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia nr. 337/2021 privind
aprobarea transmiterii temporare a unor imobile – teren, din administrarea Consiliului Local al
Municipiului Alba Iulia în administrarea Consiliului Județean Alba .
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. c, art. 298 și urm. din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 867 - 870 din Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- art. 1 alin. 1 și Anexa nr. 2 pct. 10 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea
executărilor lucrărilor de construcție, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă preluarea temporară a unor imobile - teren, situate administrativ în
Municipiul Alba Iulia, str. Muzeului, f.n., înscrise în CF nr. 115184 Alba Iulia, în suprafaţă de
968 mp, CF nr. 115201 Alba Iulia, în suprafaţă de 2.227 mp. și CF nr. 115176 Alba Iulia, în
suprafaţă de 197 mp, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, în
administrarea Consiliului Județean Alba, în vederea implementării Proiectului „Amenajare zonă
cuprinsă între Sala Unirii și Muzeul Național al Unirii Alba Iulia - Aleea Unioniștilor”.
Art. 2. Dreptul de administrare se constituie în favoarea Consiliului Județean Alba pentru
o perioada de 10 ani.
Art. 3. După perioada de 10 ani, bunurile imobile - teren vor reveni în administrarea
Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia.
Art. 4. Predarea, respectiv preluarea imobilelor descrise la art. 1 se face pe bază de
protocol de predare - primire, încheiat atât la predarea către Consiliul Județean Alba, cât și la
preluarea de către Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, după împlinirea perioadei de 10
ani.
Art. 5. Președintele Consiliului Județean Alba, prin Direcţia gestionarea patrimoniului şi
Direcţia de dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se
publică în Monitorul Oficial Local al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba; Președintelui Consiliului Județean Alba,
Consiliului local al Municipiului Alba Iulia, Direcției juridică și administraţie publică, Direcției
gestionarea patrimoniului, Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism și Direcției dezvoltare și
bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.

PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
p.SECRETAR GENERAL,
DIRECTOR EXECUTIV
Liliana NEGRUŢ

Înregistrat cu nr. 229
Alba Iulia, 18 octombrie 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 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. 22657/18 octombrie 2021

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea preluării temporare din administrarea
Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia în administrarea Consiliului Județean Alba a
unor imobile - teren, situate administrativ în Municipiul Alba Iulia, str. Muzeului, f.n.,
județul Alba

I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea preluării temporare în
administrarea Consiliului Județean Alba a unor imobile - teren, situate administrativ în
Municipiul Alba Iulia, str. Muzeului, f.n., înscrise în CF nr. 115184 Alba Iulia, în suprafaţă de
968 mp, CF nr. 115201 Alba Iulia, în suprafaţă de 2.227 mp. și CF nr. 115176 Alba Iulia, în
suprafaţă de 197 mp, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia în
administrarea Consiliului Județean Alba, în vederea implementării Proiectului „Amenajare zonă
cuprinsă între Sala Unirii și Muzeul Național al Unirii Alba Iulia - Aleea Unioniștilor”.
II. Descrierea situaţiei actuale
Prin Hotărârea nr. 179/2021 Consiliului Județean Alba a încuviințat cererea adresată
Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, pentru transmiterea temporară a unor imobile teren, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia în administrarea Consiliului
Județean Alba, iar prin Hotărârea nr. 337/2021 Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia a
aprobat transmiterea temporară a unor imobile – teren, din administrarea Consiliului Local al
Municipiului Alba Iulia în administrarea Consiliului Județean Alba.
Prin proiectului „Amenajare zonă cuprinsă între Sala Unirii și Muzeul Național al Unirii
Alba Iulia - Aleea Unioniștilor” se urmărește restaurarea și conservarea patrimoniului cu
potenţial turistic, în ansamblul arhitectonic al Cetății Alba Carolina, prin realizarea și expunerea
în spațiul dintre Muzeul Național al Unirii Alba Iulia și Sala Unirii a busturilor marilor
personalități ale Marii Unirii de la 1918.
În conformitate cu prevederile art. 1 alin. 1 și Anexa nr. 2 pct. 10 din Legea nr. 50/1991
privind autorizarea executărilor lucrărilor de construcție, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, pentru a implementa proiectul menționat mai sus, executarea lucrărilor
de amenajare este permisă numai pe baza unei autorizaţii de construire sau de desfiinţare, emisă
în condiţiile prezentei legi, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil - teren
şi/sau construcţii - identificat prin număr cadastral, în cazul în care legea nu dispune altfel.
Prin urmare pentru implementarea proiectului menționat anterior Consiliul Județean
Alba trebuie să dețină în administrare imobilele – teren, situate administrativ în Municipiul Alba
Iulia, str. Muzeului, f.n., înscrise în CF nr. 115184 Alba Iulia, în suprafaţă de 968 mp, CF nr.
115201 Alba Iulia, în suprafaţă de 2.227 mp. și CF nr. 115176 Alba Iulia, în suprafaţă de 197
mp., motiv pentru care am inițiat prezentul proiect de hotărâre.
III. Reglementări anterioare
- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 179/2021 privind încuviințarea cererii
adresate Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, pentru transmiterea temporară a unor
imobile - teren, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia în administrarea
Consiliului Județean Alba;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia nr. 337/2021 privind
aprobarea transmiterii temporare a unor imobile – teren, din administrarea Consiliului Local al
Municipiului Alba Iulia în administrarea Consiliului Județean Alba .

IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. c, art. 298 și urm. din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 867 - 870 din Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- art. 1 alin. 1 și Anexa nr. 2 pct. 10 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea
executărilor lucrărilor de construcție, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Nu este cazul
VI. Avize necesare
Nu este cazul
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Nu este cazul
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
Nu este cazul
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre
Nu este cazul
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi
funcţionale preconizate
Nu este cazul
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia proiectele de
hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului judeţean, de
vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de
hotărâre înregistrat cu nr. 229 din 18 octombrie 2021.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare şi ale Legii
nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 22658/18 octombrie 2021

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Domnului director executiv Ioan BODEA

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea preluării temporare din administrarea Consiliului Local al
Municipiului Alba Iulia în administrarea Consiliului Județean Alba a unor imobile - teren,
situate administrativ în Municipiul Alba Iulia, str. Muzeului, f.n., județul Alba

Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 18 octombrie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei
„ordinară” estimată a avea loc în data de 25 octombrie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 229/18 octombrie 2021 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea preluării temporare
din administrarea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia în administrarea Consiliului
Județean Alba a unor imobile - teren, situate administrativ în Municipiul Alba Iulia, str.
Muzeului, f.n., județul Alba.
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia nr. 337/2021 privind
aprobarea transmiterii temporare a unor imobile – teren, din administrarea Consiliului Local al
Municipiului Alba Iulia în administrarea Consiliului Județean Alba .
Cu deosebită consideraţiune,

p.SECRETAR GENERAL,
DIRECTOR EXECUTIV
Liliana NEGRUŢ

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. …./ 18 octombrie 2021
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea preluării temporare din administrarea
Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia în administrarea Consiliului Județean Alba a
unor imobile - teren, situate administrativ în Municipiul Alba Iulia, str. Muzeului, f.n.,
județul Alba
Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea preluării temporare a unor imobile
- teren, situate administrativ în Municipiul Alba Iulia, str. Muzeului, f.n., înscrise în CF nr.
115184 Alba Iulia, în suprafaţă de 968 mp, CF nr. 115201 Alba Iulia, în suprafaţă de 2.227 mp.
și CF nr. 115176 Alba Iulia, în suprafaţă de 197 mp, din administrarea Consiliului Local al
Municipiului Alba Iulia în administrarea Consiliului Județean Alba, în vederea implementării
Proiectului „Amenajare zonă cuprinsă între Sala Unirii și Muzeul Național al Unirii Alba Iulia Aleea Unioniștilor”.
Prin proiectului „Amenajare zonă cuprinsă între Sala Unirii și Muzeul Național al Unirii
Alba Iulia - Aleea Unioniștilor” se urmărește restaurarea și conservarea patrimoniului cu
potenţial turistic, în ansamblul arhitectonic al Cetății Alba Carolina, prin realizarea și expunerea
în spațiul dintre Muzeul Național al Unirii Alba Iulia și Sala Unirii a busturilor marilor
personalități ale Marii Unirii de la 1918.
În conformitate cu prevederile art. 1 alin. 1 și Anexa nr. 2 pct. 10 din Legea nr. 50/1991
privind autorizarea executărilor lucrărilor de construcție, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, pentru a implementa proiectul menționat mai sus, executarea lucrărilor
de amenajare este permisă numai pe baza unei autorizaţii de construire sau de desfiinţare, emisă
în condiţiile prezentei legi, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil - teren
şi/sau construcţii - identificat prin număr cadastral, în cazul în care legea nu dispune altfel.
Prin Hotărârea nr. 179/2021 Consiliului Județean Alba a încuviințat cererea adresată
Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, pentru transmiterea temporară a unor imobile teren, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia în administrarea Consiliului
Județean Alba, iar prin Hotărârea nr. 337/2021 Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia a
aprobat transmiterea temporară a unor imobile – teren, din administrarea Consiliului Local al
Municipiului Alba Iulia în administrarea Consiliului Județean Alba.
Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 „Atribuţiile consiliului
judeţean” alin.(1) lit. c) „atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al
judeţului”, art. 182 alin.(1), care prevede „Proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri
judeţeni, de preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de
cetăţeni. Redactarea proiectelor se face de către cei care le propun, cu sprijinul secretarului
general al unităţii administrativ-teritoriale şi al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate
al consiliului judeţean” și alin. (4), care prevede „Dispoziţiile art. 124-127, 135, 136, 138, 139,
140 alin. (2) şi (3), precum şi ale art. 141 se aplică în mod corespunzător”, art. 196 alin.(1) lit.
a), care prevede „consiliul local şi consiliul judeţean adoptă hotărâri”, art. 297 „Stabilirea
modalităţilor de exercitare a dreptului de proprietate publică” alin.(1) care prevede
”Autorităţile prevăzute la art. 287 decid, în condiţiile legii, cu privire la modalităţile de
exercitare a dreptului de proprietate publică, respectiv: a ) darea în administrare … ” din
Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare, prin proiectul de hotărâre inițiat de președintele Consiliului Județean Alba se vor
prelua imobilele – teren, situate administrativ în Municipiul Alba Iulia, str. Muzeului, f.n.,
înscrise în CF nr. 115184 Alba Iulia, în suprafaţă de 968 mp, CF nr. 115201 Alba Iulia, în
suprafaţă de 2.227 mp. și CF nr. 115176 Alba Iulia, în suprafaţă de 197 mp, din administrarea
Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia în administrarea Consiliului Județean Alba.
DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA
Şef serviciu,
Paul Silviu TODORAN
Întocmit, Radu Octavian NEAG

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
PREȘEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare şi funcţionare, a
Organigramei şi a Statului de funcţii ale Centrului de Cultură „Augustin
Bena” Alba
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinarăˮ în luna octombrie 2021;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării
Regulamentului de organizare şi funcţionare, a Organigramei şi a Statului de funcţii ale
Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba;
- adresele nr. 2553 din 20 septembrie 2021 şi nr. 2791 din 14 octombrie 2021 ale
Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, înregistrate la registratura Consiliului Judeţean Alba
cu nr. 20381 / 20.09.2021 şi respectiv cu nr. 22425/14.10.2021.
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. a și lit. d, art. 173 alin. 2 lit. c și art. 173 alin. 5 lit. d din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 6 alin. 1 din O.U.G. nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea
activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările si completările ulterioare;
- Ordinul nr. 2193 din 17 martie 2004 al ministerului culturii şi cultelor privind
aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a aşezămintelor culturale;
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. I.
Se aprobă modificarea art. 2 din Regulamentul de organizare și funcționare al
Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean
Alba nr. 133 din 30 mai 2019, cu modificările şi completările ulterioare, care va avea
următorul conţinut:
" Art. 2 Centrul este un aşezământ cultural de drept public, care funcţionează ca
instituţie-gazdă de spectacole şi concerte"
Art. II.
Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului de Cultură „Augustin Bena”
Alba, cu modificările prevăzute la art. I va avea structura şi conţinutul prevăzută în anexa nr. 1 parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. III.
Se aprobă modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Centrului de Cultură
„Augustin Bena” Alba, după cum urmează:
 la Serviciul Fanfară "Augustin Bena" a Judeţului Alba:
- se desfiinţează postul vacant de instrumentist tr. I ½ N , studii medii
- se înfiinţează postul de operator imagine gr. I, normă întreagă, studii superioare,
prin comasarea cu postul de operator imagine ½ N tr. I studii medii;

la Serviciul Ansamblul Folcloric al Judeţului Alba postul vacant de Artist
instrumentist gr. 1A, studii superioare se transformă în Artist instrumentist gr. II, studii
superioare;

la Compartiment financiar –contabil postul de referent treapta I se
desfiinţează;


la Serviciul Administrare, promovare şi valorificare a produselor şi
serviciilor cultural-artistice - Compartiment Promovare şi valorificare postul de referent
gr. I se desfiinţează;

la Serviciul Şcoala de Arte şi Meşteşuguri „Augustin Bena” Compartimentul Arte tradiţionale postul de instructor tr. II se desfiinţează.
Art. IV.
Organigrama Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, cu modificările prevăzute la
art. III va avea structura prevăzută în anexa nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. V.
Statul de funcţii Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, cu modificările prevăzute
la art. III va avea structura prevăzută în anexa nr. 3 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. VI.
Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 181 din 13 august 2020, Hotărârea
Consiliului Județean Alba nr. 117 din 28 mai 2020 şi Hotărârea Consiliului Județean Alba
nr. 133 din 30 mai 2019 își încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei
hotărâri.
Art. VII.
Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Biroului resurse umane din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și a Managerului Centrului de
Cultură „Augustin Bena” Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. VIII.
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, Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba,
administratorului public al Județului Alba, Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcției
dezvoltare și bugete și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba.
Avizat pentru legalitate
PREŞEDINTE
p.SECRETAR GENERAL,
Ion DUMITREL
DIRECTOR EXECUTIV
Liliana NEGRUŢ

nregistrat cu nr. 230
Alba Iulia, 18 octombrie 2021
Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat
cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ:
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. 4 - Educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG-uri și sport

Anexa nr. 1 la Hotărârea
Consiliului Judeţean Alba nr. 230/18 octombrie 2021
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
AL CENTRULUI DE CULTURĂ ,,AUGUSTIN BENA” ALBA
CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. Prezentul regulament stabileşte normele de organizare şi funcţionare ale Centrului
de Cultură ,,Augustin Bena”Alba, denumit în continuare Centrul;
Art. 2. Centrul este un aşezământ cultural de drept public, care funcţionează ca instituţiegazdă de spectacole şi concerte;
Art. 3. Centrul este un asezămant cultural de drept public, care funcţionează ca
instituţie-gazdă de spectacole şi concerte publică în subordinea Consiliului Judeţean Alba,
care-i asigură baza materială şi resursele materiale necesare, potrivit responsabilităţilor ce-i revin
prin lege;
Art. 4. Misiunea Centrului este de promovare a culturii şi artei naţionale şi universale şi
organizarea de cursuri teoretice şi practice necesare formării continue în domeniul artelor şi
meşteşugurilor;
Art. 5. Instituţia are titulatura de Centrul de Cultură ,,Augustin Bena” Alba şi are sediul
în Județul Alba, Municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazul, nr. 2. Instituţia a fost înfiinţată la 1
octombrie 2007 prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 105/2007, în conformitate cu
prevederile O.U.G. nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii
aşezămintelor culturale, aprobată, cu modificări şi completări ulterioare de Legea nr. 143/2007.
CAPITOLUL II - SCOPUL, PRINCIPIILE ŞI OBIECTUL DE ACTIVITATE
Art. 6. (1) Centrul a fost înfiinţat cu scopul de a oferi produse şi servicii culturale ca
elemente ale dezvoltării şi regenerării sociale a comunităţilor;
(2) Prin activităţile desfăşurate, Centrul asigură conservarea, promovarea şi
valorificarea culturii, formarea continuă în domeniul artelor şi meşteşugurilor tradiţionale şi
activităţi culturale pentru petrecerea timpului liber;
Art. 7. Centrul îşi desfăşoară activitatea respectând:
 Dreptul de acces la viaţa culturală
 Dreptul de participare la viaţa culturală
 Dreptul la respectul identităţii culturale
 Dreptul fiecărei persoane, indiferent de naţionalitate, etnie, sex, religie, orientare politică
sau situaţie socială, de a se identifica cu o comunitate culturală
 Dreptul de acces la Patrimoniul Cultural Naţional
 Dreptul la protecţia activităţilor creatoare
 Dreptul la protecţia proprietăţii intelectuale
 Dreptul la educaţie, inclusiv la educaţia artistică şi la educarea prin și pentru artă
 Dreptul de a desfăşura în mod liber activităţi culturale, inclusiv dreptul la mobilitate a
creatorilor, a artiştilor şi a creaţiilor lor.
Art. 8. Obiectivele principale ale activităţii Centrului sunt:
a) Organizarea activităţilor de promovare a culturii şi artei naţionale şi universale de
dezvoltare şi afirmare a responsabilităţilor creatoare ale locuitorilor judeţului Alba în domeniile
cultural - artistice şi recreativ-distractive;
b) Oferirea de produse şi servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale
comunitare, în scopul creşterii gradului de acces şi de participare a cetăţenilor la viaţa culturală,
precum și atragerea de vizitatori și turiști din țară și străinătate prin punerea în valoare a
patrimoniului cultural;
c) Oferirea de servicii culturale şi activităţi de promovare a turismului cultural sau de
petrecere a timpului liber menite să satisfacă nevoile comunităţii şi să crească gradul de
participare al cetăţenilor la viaţa culturală;

d) Conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea şi punerea în valoare a
culturii tradiţionale şi a patrimoniului cultural imaterial;
e) Organizarea de cursuri de formare continuă, teoretice şi practice, necesare formării
deprinderilor artistice şi a meşteşugurilor şi ocupaţiilor tradiţionale, în afara sistemelor formale
de educaţie;
f) Păstrarea tradiţiei şi creaţiei populare ca fenomen viu şi tezaurizarea ca document
cultural;
g) Dezvoltarea culturii contemporane şi valorificarea ei în viaţa culturală prin diferite forme
de exprimare artistică;
h) Promovarea bunurilor culturale tradiţionale sau contemporane şi integrarea lor ca marcă a
identităţii etno-culturale, în circuitul naţional şi internaţional de valori;
i) Perfecţionarea metodică a activităţii aşezămintelor culturale în domeniile de activitate
solicitate;
j) Realizarea unor lucrări de specialitate, materiale foto, audio şi video pentru integrarea în
circuitul naţional de valori şi pentru participarea la întâlniri între specialişti şi publicarea lor în
publicaţii şi cărţi de specialitate;
k) Dezvoltarea de schimburi culturale, parteneriate, etc. prin intermediul cărora să fie
valorificate creațiile centrului la nivel național și internațional.
Art. 9. (1) Centrul îşi desfăşoară activitatea pe bază de programe şi proiecte elaborate în
concordanţă cu strategia educativ formativă şi culturală a judeţului Alba;
(2) Pentru realizarea activităţilor specifice din programe şi proiecte, Centrul
poate colabora cu instituţii publice, ONG-uri, persoane fizice şi juridice de drept public sau
privat etc.
Art. 10. Centrul poate înfiinţa secţii și puncte de lucru în afara sediului, pe raza
administrativ-teritorială a judeţului Alba, în parteneriat cu consiliile locale sau cu alţi parteneri
locali.
Art. 11. (1) În cadrul Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba se organizează şi
funcţionează Editura Centrului de Cultură „Augustin Bena”, Editura muzicală a Centrului de
Cultură ,,Augustin Bena”, Casa de discuri ,,Augustin Bena”, Centrul de excelență în fotografie
,,Samoilă Mârza” şi Centrul Naţional al Tulnicului „Avram Iancu”.
a.) Editura Centrului de Cultuă ,Augustin Bena” este o structură funcțională din
cadrul instituției care promovează cultura scrisă din Județul Alba și vine în sprijinul dezvoltării
imaginii instituției. Investește resurse financiare în producția de carte, își promovează și
distribuie produsele pentru a se adresa unui număr cât mai mare de beneficiari direcți și indirecți.
Editura îndeplinește următoarele funcții: de marketing (cunoașterea pieții de carte, achiziția
manuscriselor, promovarea aparițiilor), de producție (redactare, tehnoredactare, design, tipar sau
pregătirea edițiilor digitale), comercială (difuzare și vânzare), economică (finanțarea activității).
În același timp, îndeplinește și funcțiile socio-culturale specifice mijloacelor de comunicare în
masă: de informare, de interpretare, de coagulare socială, de culturalizare și de divertisment. La
atingerea scopului și obiectivelor propuse în cadrul editurii vor contribui angajații instituției,
conform atribuțiilor specificate în fișele postului.
b.) Editura muzicală a Centrului de Cultură ,,Augustin Bena” este o structură
funcțională din cadrul instituției înființată cu scopul promovării lucrărilor de specialitate din
domeniul Muzică: partituri muzicale, metode de studiu de specialitate (partiturile reprezintă
notația muzicală ce cuprinde toate părțile vocilor sau ale instrumentelor, astfel dispuse pe
portativ încât să poată fi urmărite concomitent) și vine în sprijinul dezvoltării imaginii instituției.
Prin înființarea de desfășurarea activității editurii muzicale, lucrările de specialitate publicate vor
utiliza codul ISMN, cod internațional standardizat de identificare a publicațiilor muzicale.
Sistemul ISMN este aplicat în peste 73 de țări. Activitatea ISMN este administrată la nivel
mondial de către Agenția Internațională ISMN cu sediul în Berlin, iar la nivel național de către
Centrul Național ISMN, parte a Centrului Național ISBN-ISSN-CIP din cadrul Bibliotecii
Naționale a României. La atingerea scopului și obiectivelor propuse în cadrul editurii muzicale
vor contribui angajații instituției, conform atribuțiilor specificate în fișele postului.
c,) Casa de discuri ,,Augustin Bena” este o structură funcțională din cadrul instituției
care editează, promovează, conservă și valorifică înregistrările audio și video din Județul Alba,
din domeniile de activitate specifice (muzică, artă tradițională etc.) și vine în sprijinul dezvoltării
imaginii instituției. La atingerea scopului și obiectivelor propuse în cadrul casei de discuri vor

contribui angajații instituției, conform atribuțiilor specificate în fișele postului.
d.) Centrul de excelență în fotografie ,,Samoilă Mârza” este o structură funcțională
înființată cu scopul oferirii unei platforme de excelență fotografilor de pe plan local, național și
internațional, în vederea conservării și promovării diverselor tehnici de fotografiere și a
produselor artistice rezultate. Centrul de excelență în fotografie ,,Samoilă Mârza”, pentru
atingerea scopului propus: elaborează programe de educație diferențiată, în colaborare cu
specialiști din învățământul universitar și preuniversitar; asigură anual constituirea și
funcționarea grupelor de excelență; asigură organizarea și funcționarea arhivei foto proprii;
elaborează programe și proiecte în vederea asigurării resurselor materiale, informaționale și
financiare necesare desfășurării activității și asigură implementarea acestora; elaborează și
asigură implementarea unor programe și proiecte în parteneriat cu diverse instituții din țară și din
străinătate, cu organizații neguvernamentale, cu comunitatea locală, în scopul îmbunătățirii
condițiilor și resurselor necesare educării și atingerii scopului propus la cel mai înalt nivel;
dezvoltă programe proprii și organizează tabere de creație, seminarii, master-class-uri,
conferințe, studii de specialitate etc. care au ca temă activitățile specifice centrului de excelență.
La atingerea scopului și obiectivelor propuse în cadrul centrului de excelență în fotografie
,,Samoilă Mârza” vor contribui specialiștii instituției, conform atribuțiilor specificate în fișele
postului, precum și specialiști colaboratori, din domeniul artei fotografice, din țară și din
străinătate.
e.) Centrul Naţional al Tulnicului „Avram Iancu” este o structură funcţională constituită
cu scopul promovării, conservării şi valorificării tulnicului pe plan local, naţional şi internaţional,
ca element de Patrimoniu cultural material și imaterial: înființarea și promovarea unei colecții
etnografice de tulnice tradiționale, conservarea și promovarea meșteșugului tradițional de
confecționat tulnice, promovarea, conservarea și valorificarea cântatului la tulnic prin cele 3
clase de predare-învățare din Albac, Avram Iancu și Câmpeni, din cadrul Școlii de arte și
meșteșuguri.”
(2) În cadrul Serviciului cercetare, conservare și valorificare patrimoniu cultural material și
imaterial se organizează şi funcţionează Sistemul de certificare a calității produselor și serviciilor
culturale tradiționale şi Centrul județean de colectare a produselor tradiționale meșteșugărești.”
a.) Sistemul de certificare a calității produselor și serviciilor culturale
tradiționale este activitatea profesională a instituției, independentă, organizată la nivelul
Județului Alba, cu rol consultativ de specialitate, în vederea determinării, verificării și atestării
scrise a conformității calității unui produs și/sau serviciu cultural tradițional, prin confirmarea
autenticității caracteristicilor acestora, în comparație cu anumite caracteristici prestabilite. Marca
de certificare va fi forma distinctivă de recunoaștere a evaluării calității (un simbol distinctiv
aplicat pe un produs sau pe materialele promoționale/de promovare ale unui serviciu cultural
tradițional, care a fost certificat privind conformitatea sa cu un anumit referențial). La atingerea
scopului și obiectivelor propuse în cadrul Sistemului de certificare a calității produselor și
serviciilor culturale tradiționale vor contribui specialiștii instituției, conform atribuțiilor
specificate în fișele postului, precum și specialiști cu recunoaștere națională din domeniul artelor
tradiționale.
b.) Centrul județean de colectare a produselor tradiționale meșteșugărești este o
structură funcțională care își va desfășura activitatea în strânsă legătură cu ,,Sistemul de
certificare a calității produselor și serviciilor culturale tradiționale” din cadrul instituției, cu
scopul dezvoltării și operaționalizării de mecanisme de intervenție pentru stimularea consumului
de produse meșteșugărești autentice și descurajarea practicilor concurențiale neloiale.
CAPITOLUL III - COMPETENŢE ŞI ATRIBUŢII
Art. 12. Pentru îndeplinirea acestor obiective, Centrul exercită, prin personalul său,
următoarele atribuţii:
 Duce la îndeplinire programul anual de activităţi aprobat de Consiliul Judeţean Alba;
 Iniţiază măsuri stimulative pentru protecţia valorilor culturale şi ale artelor, având
competenţa de a organiza concursuri, festivaluri sau alte forme de spectacol şi de a acorda
premii, distincţii şi alte stimulente, în conformitate cu legile şi normele în vigoare;
 Asigură asistenţă metodică de specialitate şi de documentare aşezămintelor culturale în

activitatea de stimulare şi valorificare a tradiţiei populare cât şi altor instituţii, societăţi şi
organizaţii cu preocupări în domeniu;
 Dezvoltă parteneriate cu instituţii şi centre ştiinţifice din ţară şi străinătate în vederea
conservării, arhivării şi promovării culturii tradiţionale;
 Încurajează dezvoltarea culturii contemporane prin promovarea tinerilor compozitori,
artişti plastici şi scriitori;
 Desfăşoară activităţi de culegere, editare, publicare şi difuzare a materialelor ştiinţifice
specifice domeniilor de activitate ale Centrului;
 Arhivează colecţii de documente, fotografii, şi altele în vederea constituirii fondului CDI
pentru documentare în domeniile de activitate ale Centrului;
 Contribuie la formarea artiştilor şi a meşterilor populari şi la atestarea lor prin cursuri de
formare;
 Iniţiază şi realizează programe culturale, ştiinţifice şi artistice în domeniul culturii
naţionale şi universale pentru valorificarea patrimoniului cultural şi promovarea lui în circuitul
naţional şi internaţional de valori;
 Promovează genuri artistice diverse şi artiştii locali, naţionali, internaţionali de valoare,
în judeţul Alba;
 Desfășoară concursuri cu premii (concursuri artistice, de educație culturală și artistică
etc.) în concortanță cu scopul, principiile și obiectul de activitate al instituției și în concordanță
cu programul anual de activități aprobat de Consiliul Județean Alba;
 Organizează și participă la tabere de creație artistică.
Art. 13. În îndeplinirea competenţelor şi atribuţiilor, Centrul colaborează cu instituţii şi
centre ştiinţifice de profil, instituţii de învăţământ superior, instituţii de cult, muzee etnografice şi
de artă, uniuni de creaţie, instituţii profesioniste de artă, şcoli şi licee, fundaţii şi societăţi
culturale, publicaţii şi edituri, mijloace de comunicare în masă şi altele.
Art. 14. Activitatea Centrului se materializează în :
 Educaţia în şi prin cultură şi formarea continuă în domeniul artelor şi meşteşugurilor;
 Activitate de consiliere şi de acordare de asistenţă de specialitate în domeniile artei şi
culturii;
 Valorificarea culturii locale, naţionale şi internaţionale prin concursuri, expoziţii, gale,
tabere, rezidențe artistice, saloane, târguri, spectacole, festivaluri, sărbători, colocvii,
simpozioane, saloane, aniversări, omagieri, schimburi de experienţă, culturale, ştiinţifice, turnee
şi alte acţiuni de stimulare şi promovare a creativităţii în toate genurile artei şi a creaţiei artistice;
 Publicarea de monografii, culegeri, antologii, albume, fonograme, videograme şi alte
lucrări de profil;
 Protecţia şi promovarea valorilor autentice ale culturii şi artelor, combaterea poluării şi
degradării acestora, promovarea turismului cultural de interes;
 Conservarea, culegerea şi cercetarea în domeniul culturii, al creaţiei tradiţionale şi
contemporane, în vederea constituirii CDI, a organizării de sesiuni ştiinţifice, simpozioane,
colocvii, saloane, expoziţii şi alte acţiuni de valorificare publică a acestora.
CAPITOLUL IV - STRUCTURA ORGANIZATORICĂ,
CONDUCEREA ŞI PERSONALUL
Art. 15. Centrul este structurat, conform organigramei şi statului de funcţii aprobat de
către ordonatorul de credite, astfel:
(1) Manager;
(2) Contabil şef;
(3) Compartimentul Financiar – Contabil
(4) Serviciul Administrare, promovare și valorificare a produselor și serviciilor cultural –
artistice cu compartimentele: 1) Administrativ, 2) Promovare și valorificare, 3) Scenotehnică;
(5) Serviciul Cercetare, conservare și valorificare Patrimoniu cultural material și imaterial cu
compartimentele: 1) Etnografie și Folclor românesc; 2) Minorități Naționale.
(6) Serviciul Şcoala de Arte şi Meşteşuguri ,,Augustin Bena” cu compartimentele: 1) Arte
tradiționale, 2) Arte vizuale, 3) Muzică, 4) Dans.
(7) Serviciul Ansamblul Folcloric ,,Augustin Bena” al Judeţului Alba cu compartimentele: 1)
Orchestră, 2) Soliști vocali;

(8) Serviciul Fanfara ,,Augustin Bena” a Judeţului Alba;
(9) Compartimentul Orchestra de Cameră ,,Augustin Bena” a Judeţului Alba.
Art. 16. (1) Conducerea Centrului este asigurată de un manager, conform prevederilor
Contractului de management încheiat cu ordonatorul de credite - Consiliul Judeţean Alba;
(2) Numirea şi eliberarea din funcţie a managerului se face prin Hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba, în condiţiile legii.
(3) Managerul Centrului are următoarele atribuţii:
 Asigură implementarea proiectului managerial în Centrul de Cultură ,,Augustin Bena” şi
prezintă anual sau la cererea autorităţii raportul de activitate;
 Asigură dezvoltarea şi implementarea codului intern şi managerial referitor la organizare,
managementul resurselor, etică, deontologie şi integritate;
 Întocmeşte împreună cu contabilul şef proiectul de buget al centrului şi îl înaintează spre
avizare Consiliului Administrativ;
 Decide, în calitate de ordonator de credite, împreună cu contabilul şef asupra modului de
utilizare al bugetului centrului şi răspunde împreună cu contabilul şef de execuţia bugetului de
venituri şi cheltuieli;
 Propune spre avizare Consiliului Administrativ calendarul manifestărilor cultural-artistice
și științifice și planul de școlarizare;
 Propune spre avizare Consiliului Administrativ nivelul taxelor școlare, nivelul tarifelor
pentru prestațiile culturale realizate și sursele altor venituri;
 Propune spre aprobare Consiliului Administrativ criterii pentru reducerea totală sau
parțială a taxelor școlare pentru anumite secții sau pentru unele categorii de elevi;
 În colaborare cu Consiliul de specialitate, propune spre aprobare Consiliului
Administrativ lucrări spre a fi editate, publicate și multiplicate sub egida editurii/editurii
muzicale/casei de discuri a Centrului de Cultură ,,Augustin Bena”, în concordanță cu scopul,
principiile și obiectul de activitate al instituției;
 Propune spre avizare Consiliului Administrativ modificarea organigramei, a statului de
funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale instituției, supunându-le spre aprobare
Consiliului Județean Alba;
 Întocmeşte Regulamentul de Organizare Internă al Centrului şi îl negociază cu
reprezentanţii angajaţilor;
 Aprobă calificativele şi salariile anuale conform reglementărilor legale în vigoare;
 Aprobă participarea la manifestări cultural-artistice care nu au fost incluse în calendarul
anual;
 Răspunde în fața Președintelui Consiliului Județean Alba și în fața Consiliului Județean
Alba de respectarea regulamentului de organizare și funcționare al instituției și a altor norme
legale în vigoare;
 Asigură perfecţionarea personalului instituţiei prin participarea acestuia la cursuri de
perfecţionare şi specializare;
 Aprobă planificarea concediilor de odihnă;
 Aplică actele normative şi administrative în vigoare pentru buna desfăşurare a activităţii
instituţiei;
 Emite decizii de angajare, de modificare şi de desfacere a contractelor de muncă,
promovează, recompensează şi sancţionează conform normelor şi legilor în vigoare personalul
din subordine;
 Elaborează și propune spre avizare Consiliului Administrativ strategiile și programele de
activitate și coordonează îndeplinirea lor;
 Asigură conducerea operativă a instituţiei;
 Conduce şi îndrumă întreg personalul în punerea în practică a programelor şi proiectelor
Centrului;
 Aprobă sau respinge cererea de cumul de funcţii sau colaborări, cu respectarea legislaţiei
în vigoare;
 Încheie acte juridice şi aprobă eliberarea actelor de către Centru în limitele de competenţă
stabilite prin contractul de management;
 Reprezintă instituţia în relaţiile cu terţii;
 Răspunde de implementarea Codului controlului intern/managerial;

 Ia orice alte măsuri pe care le consideră necesare pentru buna desfăşurare a activităţii în
limitele prevăzute de lege;
 Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de către autoritatea coordonatoare şi răspunde
pentru modul de realizare a acestora;
 În absenţa managerului, Centrul este condus de o persoană din cadrul instituţiei,
desemnată de manager prin decizie scrisă.
(4) În exercitarea atribuţiilor sale managerul emite decizii.
(5) Managerul este asistat în activitatea sa de următoarele structuri interne:
a) Un Consiliu administrativ numit prin decizia managerului instituţiei, având
următoarea componenţă: manager, contabil şef, reprezentantul salariaţilor, şefii serviciilor din
instituţie, un reprezentant din partea ordonatorului principal de credite. Consiliul administrativ
are următoarele atribuţii:
 Avizează proiectul bugetului de venituri și cheltuieli, proiectul organigramei și a statului
de funcții și îl propune spre aprobare ordonatorului principal de credite;
 Avizează proiectul Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului și îl propune
spre aprobare ordonatorului principal de credite;
 Analizează și propune măsuri de formare, specializare și perfecționare al personalului;
 Avizează proiectul de Program anual al activităților culturale finanțate de autoritate
(calendarul manifestărilor cultural-artistice și științifice), precum și planul de școlarizare
și îl propune spre aprobare ordonatorului principal de credite;
 Aprobă Regulamentul intern, la propunerea managerului;
 Avizează reducerea totală sau parțială a taxelor școlare pentru anumite secții sau pentru
unele categorii de elevi și o propune spre aprobare ordonatorului principal de credite;
 Aprobă proiectul programului de funcționare al instituției;
 Aprobă regulamentele de organizare și funcționare a taberelor de creație realizate
înspațiile proprii și în alte spații;
 Aprobă regulamentele de organizare, desfășurare și premiere ale concursurilor cuprinse în
cadrul Programului anual de activități;
 Aprobă editarea, publicarea și multiplicarea de lucrări sub egida Editurii Centrului de
Cultură ,,Augustin Bena”, a Editurii Muzicale a Centrului de Cultură ,,Augustin Bena” și
a Casei de Discuri ,,Augustin Bena”, în concordanță cu scopul, principiile și obiectul de
activitate al instituției.
 Aprobă forma și conținutul regulamentului intern de organizare și funcționare a Centrul
de excelență în fotografie ,,Samoilă Mârza” și a Sistemul de certificare a calității
produselor și serviciilor culturale tradiționale;
 Îndeplinește și alte atribuții conform legii.
b) Un Consiliu de specialitate cu rol consultativ, constituit prin decizie a managerului,
având în componenţă cel puţin 5 membri, specialiști de profil din instituţie şi din afara acesteia:
manager, reprezentantul salariaţilor, şefii serviciilor din instituţie, reprezentanţi ai personalului
de specialitate din instituţie, un reprezentant din partea ordonatorului principal de credite,
reprezentanţi ai societăţii civile, reprezentanţi din mass-media locală, reprezentanţi din partea
partenerilor, alte personalităţi culturale şi ştiinţifice. Consiliul de specialitate are următoarele
atribuţii:
 Propune proiecte şi programe;
 Propune realizarea unor servicii culturale care să satisfacă nevoile comunităţii;
 Propune modalităţi de conservare şi promovare a culturii tradiţionale;
 Propune şi asigură consultanţă de specialitate pentru editarea publicaţiilor de specialitate
ale centrului;
 Propune modalităţi de îmbunătăţire a modului de formare profesională şi educaţie
permanentă;
 Propune diversificarea ofertei culturale şi de educaţie permanentă a Centrului;
 Propune lucrări, din punct de vedere profesional, spre a fi editate, publicate și
multiplicate sub egida Editurii Centrului de Cultură ,,Augustin Bena”, a Editurii
Muzicale a Centrului de Cultură ,,Augustin Bena” și a Casei de Discuri ,,Augustin Bena”,
în concordanță cu scopul, principiile și obiectul de activitate al instituției;
 Propune forma și conținutul regulamentelor de organizare și funcționare a taberelor de

creație realizate în spațiile proprii și în alte spații;
 Propune forma și conținutul regulamentelor de organizare, desfășurare și premiere ale
concursurilor cuprinse în cadrul Programului anual de activități;
 Propune forma și conținutul regulamentului intern de organizare și funcționare a Centrul
de excelență în fotografie ,,Samoilă Mârza” și a Sistemul de certificare a calității
produselor și serviciilor culturale tradiționale;
 Propune realizarea unor parteneriate la nivel judeţean, naţional şi internaţional.
Art. 17 Contabilul şef răspunde şi coordonează activitatea financiar-contabilă, de resurse
umane şi salarizare şi de accesare şi gestionare programe şi proiecte a centrului şi are
următoarele atribuţii:
 Întocmeşte situaţiile financiare ale instituţiei;
 Exercită controlul financiar propriu prin viza de control financiar preventive propriu, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 Propune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii financiar-contabile a Centrului şi pentru
buna pregătire a personalului din subordine;
 Prezintă propuneri pentru întocmirea proiectului de buget;
 Răspunde de execuţia bugetară, potrivit reglementărilor în vigoare, a bugetului de
venituri şi cheltuieli;
 Identifică şi pune în practică modalităţi de atragere de noi surse de finanţare
extrabugetare în scopul realizării programelor Centrului;
 Asigură buna gestionare a bugetului Centrului, accesarea şi administrarea judicioasă a
bugetelor alocate pe programe şi proiecte;
 Asigură buna organizare şi funcţionare a compartimentelor aflate în subordine;
 Răspunde de întocmirea materialelor de analiză ce privesc activităţile pe care le conduce
sau le coordonează;
 Implementează şi actualizează Codul de control intern/managerial în serviciul pe care îl
conduce;
 Coordonează activitatea de inventariere a patrimoniului instituţiei şi răspunde de buna
gospodărire şi administrare a resurselor materiale, tehnice şi umane;
 Coordonează şi răspunde de aplicarea normelor privind sănătatea muncii, PSI şi protecţia
muncii şi a implementării legislaţiei în vigoare, a regulamentului de organizare şi
funcţionare şi a regulamentului intern în Centru;
 Propune directorului-manager atribuţiile personalului din subordine în vederea întocmirii
fişelor posturilor respective;
 Îndeplineşte orice alte sarcini venite în scris sau verbal din partea directorului-manager în
conformitate cu prevederile legale;
 În absenţa contabilului șef atribuțiile sale se vor exercita de persoana desemnată de
manager prin decizie scrisă.
Art. 18 (1) Personalul Centrului se angajează cu contract individual de muncă, pe
perioadă nedeterminată sau determinată, precum şi în baza unor contracte încheiate potrivit
prevederilor legale pentru activitatea unor persoane care contribuie la punerea în practică a unor
programe sau proiecte culturale;
(2) Încadrarea personalului cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată se
face pe bază de concurs, în condiţiile legii;
(3) Prin excepţie de la prevederile alin.2, în cazul personalului încadrat pe perioadă
determinată, pe durata desfăşurării unui program sau proiect, încheierea contractelor de muncă se
poate face şi în mod direct, prin acordul părţilor;
(4) Personalul de specialitate care desfăşoară activităţi artistice, angajat cu contract
individual de muncă, este încadrat şi salarizat în funcţie de pregătirea profesională, potrivit
legislaţiei în vigoare, aplicabile personalului bugetar;
(5) Personalul de specialitate care desfăşoară activităţi de educaţie permanentă, angajat cu
contract individual de muncă este încadrat şi salarizat în funcţie de pregătirea profesională,
potrivit legislaţiei în vigoare aplicabile personalului bugetar din aşezămintele culturale;
(6) Pentru personalul didactic titular în unităţi de învăţământ preuniversitar sau
universitar care desfăşoară activităţi de educaţie permanent, prin cumul, în cadrul Centrului,
nivelul de salarizare se stabileşte conform prevederilor legale în vigoare.

CAPITOLUL V - ATRIBUŢIILE SERVICIILOR ŞI COMPARTIMENTELOR
































Art. 19 Compartimentul Financiar - Contabil
Asigură implementarea şi respectarea în Centru a Regulamentului de organizare şi
funcţionare, Regulamentul Intern, eticii şi al Codului etic şi de conduită al personalului
din Centru;
Întocmeşte documentele de resurse umane, PSI şi protecţia muncii şi orice alte
documente necesare desfăşurării activităţii instituţiei;
Întocmeşte documentele de organizare a concursurilor de încadrare în muncă;
Aplică prevederile legale cu privire la încadrarea, salarizarea şi evaluarea personalului
din Centru;
Răspunde de aplicarea corectă a prevederilor Codului Muncii şi a legilor şi
regulamentelor în vigoare privind drepturile şi obligaţiile angajaţilor;
Calculează drepturile salariale conform pontajului, condicii de prezenţă, a studiilor şi
vechimii, face anunţuri legate de trecerea la alte gradaţii sau alte venituri, întocmeşte
statul de plată şi fluturaşii salariaţilor;
Ţine evidenţa concediilor, învoirilor, pontajului, condicii de prezenţă şi a oricăror alte
documente legate de activitatea salariaţilor;
Evidenţiază toate mişcările de personal şi le menţionează în rapoarte statistice specifice;
Întocmeşte, împreună cu managerul, bugetul de venituri şi cheltuieli asigurând adaptarea
lui la realizarea acţiunilor specifice;
Întocmeşte statul de funcţii, organigrama, regulamentele şi orice alte documente solicitate
de directorul-manager şi le prezintă acestuia;
Completează şi ţine la zi registrul electronic de evidenţă a salariaţilor;
Întocmeşte, actualizează şi păstrează dosarele personale ale angajaţilor;
Urmăreşte şi răspunde de respectarea statului de funcţii aprobat;
Asigură întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative a prezenţei la
serviciu a personalului;
Efectuează procedurile prevăzute de lege pentru angajare, promovare, detaşare, acordare
de grade profesionale, acordare de tranşe de vechime, dosare pensionare, încheiere,
modificare, desfacere contracte de muncă, sancţiuni şi premieri, în conformitate cu
dispoziţiile legale în vigoare;
Întocmeşte graficul concediilor de odihnă;
Răspunde direct şi nemijlocit de încadrarea corectă a personalului având în vedere
legislaţia în vigoare;
Aduce la cunoştinţa conducerii, periodic, problemele deosebite şi rezultatele activităţii
propunând totodată măsurile necesare pentru îmbunătăţirea activităţii instituţiei;
Face propuneri de modificare a fişelor posturilor, când situaţia o impune;
Asigură realizarea oricărei lucrări de planificare financiar bugetară la termenele şi în
condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare;
Urmăreşte execuţia bugetară şi informează periodic conducerea cu privire la utilizarea
judicioasă a alocaţiilor bugetare, în vederea luării de măsuri operative care să asigure
realizarea nivelului prevederilor bugetare;
Ţine evidenţa contabilă a instituţiei conform reglementărilor în vigoare;
Exercită şi răspunde de controlul financiar preventiv;
Întocmeşte situaţiile financiare trimestriale, anuale şi asigură depunerea lor la termenele
prevăzute;
Răspunde prin semnătură alături de directorul-manager în toate operaţiunile patrimoniale;
Asigură anual sau ori de câte ori situaţia o impune, efectuarea inventarierii patrimoniului
şi casarea acestuia;
Asigură accesarea, gestionarea şi coordonarea financiară a proiectelor cu finanţare
externă;
Asigură accesarea şi gestionarea bugetelor alocate programelor şi proiectelor;
Aduce la cunoştinţa conducerii problemele deosebite şi rezultatele activităţii, propunând
totodată măsurile necesare pentru îmbunătăţirea activităţii,
Elaborează documentaţiile financiare necesare pentru depunerea şi realizarea de proiecte





























culturale în cadrul programelor de finanţare nerambursabile existente;
Întocmeşte pe baza strategiei, programelor de dezvoltare a activităţilor specifice din
domeniul culturii şi a referatelor de necesitate emise de celelalte servicii şi
compartimente, necesarul anual de achiziţii;
Verifică proiectele, urmărind încadrarea acestora în prevederile bugetare legale;
Verifică bugetele alocate diferitelor tipuri de cheltuieli şi supune avizării conducerii
instituţiei şi ordonatorului principal de credite devizele generale ale cheltuielilor
respective;
Supune avizării conducerii instituţiei devizele generale ale investiţiilor ca urmare a
rezultatelor de achiziţii publice pentru lucrările noi şi a celor modificate ca urmare a
indexărilor legale cu încadrarea în limita valorică conform legislaţiei în vigoare, şi cu
avizul prealabil al ordonatorului principal de credite;
Întocmeşte situaţii centralizatoare a necesarului de alocaţii bugetare cu privire la bugetul
de venituri şi cheltuieli;
Centralizează toate datele legate de bugetul instituţiei, corelându-le cu datele din
contabilitate pentru întocmirea bugetului viitor;
Asigură transmiterea către organul ierarhic superior a raportărilor cu privire la bugetul
instituţiei;
Îşi însuşeşte legislaţia în vigoare care reglementează obiectul de activitate specific şi
instruieşte personalul Centrului cu privire la dispoziţiile legale existente şi prelucrează
toate noutăţile din legislaţie referitoare la domeniul de activitate al angajaţilor Centrului;
Întocmeşte documentaţia cu privire la desfăşurarea procedurilor şi asigură derularea
procedurilor, compară ofertele şi întocmeşte contractile;
Întocmeşte documentele necesare înscrierii cursanţilor la cursurile centrului şi
documentele legate de cursuri şi finalizarea acestora;
Asigură evidenţa elevilor ce frecventează cursurile, întocmirea foilor matricole şi a
tuturor celorlalte documente de studii şi eliberează documente de studii;
Colectează şi încasează taxele şcolare şi tarifele pentru realizarea unor spectacole şi
prestări servicii sau pentru alt gen de manifestări cât şi tarifele pentru produsele
valorificate de Centru;
Păstrează şi utilizează ştampilele şi sigiliile instituţiei;
Răspunde de întocmirea documentelor ce fac obiectul aprovizionării instituţiei cu resurse
tehnice şi materiale necesare bunei desfăşurări a activităţii şi asigurării condiţiilor optime
de lucru;
Ţine evidenţa tehnico-operativă a obiectelor de inventar, mijloacelor fixe, materialelor,
conform reglementărilor în vigoare;
Întocmeşte documentaţia cu privire la obiectele de inventar şi mijloacele fixe, uzate fizic
şi moral şi propune demararea operaţiunilor de casare sau declasare;
Procură, în limitele necesarului aprobat, materialele administrativ-gospodăreşti, cu
respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice;
Gestionează activele aflate în patrimonial instituţiei conform legislaţiei în vigoare;
Primeşte materialele care se aprovizionează, verifică cantităţile indicate în documentele
care însoţesc şi controlează cât este posibil calitatea acestora;
Răspunde de depozitarea materialelor în bune condiţii pentru a se evita degradarea,
respectându-se şi normele de protecţia muncii şi PSI;
Răspunde de arhivarea documentelor şi de păstrarea arhivei în bune condiţii;
Răspunde de înregistrarea, organizarea şi păstrarea documentelor ce alcătuiesc arhiva
instituţiei;
Organizează activităţile de registratură şi corespondenţă, primirea şi înregistrarea tuturor
documentelor interne sau dinafara instituţiei, prezentarea acestora conducerii instituţiei
pentru repartizare sau semnare, asigură distribuirea şi expedierea acestora;
Redactează, înregistrează şi expediază corespondenţa şi întocmeşte mapa managerului şi
repartizează documentele în interiorul Centrului;
Întocmeşte fişa activităţii zilnice a autoturismelor aflate în dotarea Centrului, urmărind
încadrarea consumului de carburanţi în normativul de cheltuieli ale instituţiilor publice;
Ţine evidenţa, întocmeşte şi verifică corectitudinea completării ordinelor de deplasare








dispuse de manager;
Verifică şi ţine evidenţa tuturor documentelor intrate sau ieşite din instituţie;
Ţine evidenţa delegaţiilor, foilor de drum şi orice alte documente necesare bunei
desfăşurări a activităţii, cerute de şefii ierarhici superiori;
Organizează procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică;
Realizează și întocmește documentația cu privire la achiziții directe din catalogul
electronic de achiziții publice;
Întocmeşte documentaţiile solicitate de Autoritatea Naţională pentru Achiziţii Publice;
Îndeplineşte orice altă sarcină transmisă de conducerea instituţiei, cu respectarea
prevederilor legale în vigoare;

Art. 20 Serviciul administrare, promovare și valorificare a produselor și serviciilor
cultural – artistice este format din compartimentele:
- Administrativ
- Promovare și valorificare
- Scenotehnică
Serviciul are următoarele atribuții:
Compartimentul Administrativ:
 Redactează, înregistrează şi expediază corespondenţa, întocmeşte mapa managerului şi
repartizează documentele în interiorul Centrului;
 Planifică şi coordonează activităţile administrative, curăţenie, protocol, corespondenţă;
 realizează zilnic revista presei şi întocmeşte dosarul cu evenimentele culturale apărute în
presă;
 verifică şi ia măsuri de completare a condicii de prezenţă şi completează fişa de pontaj a
angajaţilor Centrului;
 urmăreşte şi execută activitatea de exploatare şi reparare a mijloacelor de transport şi
urmăreşte încadrarea în consumurile de combustibil normat al autoturismelor şi se ocupă
de actele necesare parcului auto;
 verifică instalaţiile din spaţiile Centrului, notează defectele şi întocmeşte referate de
necesitate a materialelor pentru reparaţii;
 organizează şi răspunde de întreţinerea şi curăţenia locurilor de muncă, a echipamentelor
de birou, a spaţiului de desfăşurare a activităţii Centrului;
 participă la derularea procedurilor de implementare în bune condiţii a proiectelor şi
programelor Centrului;
 participă la buna desfăşurare a tuturor etapelor de implementare a programelor şi
proiectelor,
 Îndeplineşte orice altă sarcină venită în scris sau verbal de la manager în concordanţă cu
prevederile legale.
Compartimentul Promovare și valorificare:
 participă la derularea procedurilor de implementare în bune condiţii a proiectelor şi
programelor Centrului,
 participă la buna desfăşurare a tuturor etapelor de implementare a programelor şi
proiectelor,
 se informează în permanenţă cu privire la accesarea fondurilor nerambursabile pentru
domeniul cultural şi întocmeşte documentaţia necesară accesării acestor fonduri,
 colaborează cu partenerii din ţară şi de peste hotare în vederea elaborării şi promovării de
proiecte culturale în cadrul cărora Centrul este beneficiar sau partener,
 iniţiază proiecte de promovare, conservare şi valorificare a Patrimoniului Cultural
Naţional material şi imaterial,
 îşi îmbunătăţeşte permanent pregătirea profesională şi nivelul de cunoştinţe de
specialitate şi participă la cursuri de instruire, seminarii, perfecţionări,
 organizează activităţi de promovare a serviciilor Centrului în vederea atragerii de venituri
proprii,
 realizarea materialelor publicitare necesare serviciilor şi compartimentelor din cadrul
Centrului,
 propune spre editare lucrări de specialitate, în format tipărit sau digital, cu scopul de a















populariza cultura Judeţului Alba pe plan local, naţional şi internaţional,
propune spre editare CD-uri şi DVD-uri cu produsele şi serviciile cultural-artistice ale
instituţiei, în vederea atragerii de venituri proprii, promovarea şi valorificarea
Patrimoniului Cultural Naţional,
întocmeşte programe de sală, comunicări, referate şi studii de specialitate în vederea
valorificării lor pe plan naţional şi internaţional,
realizează arhiva instituţiei structurată pe domeniile foto, video, arhiva tipărită şi arhiva
digitală,
redactează materiale de presă sau materiale informative pentru relaţia cu presa,
colaborează cu instituţii de profil din ţară şi de peste hotare,
aplică mijloace de cercetare sondaje, chestionare privind activitatea instituţiei,
asigură schimburile interinstituţionale în ceea ce priveşte publicaţiile de specialitate,
organizează activitatea curentă a Casei de Discuri ,,Augustin Bena”, a Editurii ,,Augustin
Bena”, a Bibliotecii online ,,Augustin Bena”, precum şi a Mediatecii ,,Augustin Bena”,
organizează activitatea curentă a Centrului de excelență în fotografie ,,Samoilă Mârza”;
Realizează grafica materialelor de promovare necesare serviciilor şi compartimentelor
din cadrul Centrului;
Asigură buna vizibilitate și promovare a serviciilor și produselor instituției în mediul
online (site-uri web, rețele de socializare, aplicații android și IOS);
Realizează şi stochează informaţii pe hârtie, prin înregistrări foto, audio sau video sau pe
orice alt tip de suport pentru arhivare şi promovare;
Îndeplineşte orice altă sarcină venită în scris sau verbal de la manager în concordanţă cu
prevederile legale.

Compartimentul Scenotehnică:
 participă la derularea procedurilor de implementare în bune condiţii a proiectelor şi
programelor Centrului,
 participă la buna desfăşurare a tuturor etapelor de implementare a programelor şi
proiectelor,
 îşi îmbunătăţeşte permanent pregătirea profesională şi nivelul de cunoştinţe de
specialitate şi participă la cursuri de instruire, seminarii, perfecţionări,
 organizează activităţi de promovare a serviciilor Centrului în vederea atragerii de venituri
proprii,
 colaborează cu instituţii de profil din ţară şi de peste hotare,
 ia parte cu echipamentul de scenotehnică (scenă, sistem de sonorizare) la proiectele în
care instituția are calitatea de organizator, coproducător, partener și/sau colaborator,
 Realizează sonorizări indoor pentru evenimentele cultural-artistice proprii sau ale
partenerilor, în colaborare cu celelalte servicii din instituție;
 generează venituri proprii pentru instituție, prin prestarea de servicii autorizate, în baza
taxelor și tarifelor aprobate de Consiliul Județean Alba,
 răspunde de buna exploatare a echipamentelor de scenotehnică (scenă, sistem de
sonorizare),
 răspunde de buna exploatare a utilajelor, autoturismelor, autoutilitarelor, remorcilor etc.
din dotarea instituției, utilizate la evenimentele cultural-artistice,
 îndeplineşte orice altă sarcină venită în scris sau verbal de la manager în concordanţă cu
prevederile legale.
Art. 21 Serviciul Cercetare, conservare și valorificare Patrimoniu Cultural material
și imaterial este compus din compartimentele:
- Compartimentul Etnografie și folclor românesc
- Compartimentul Minorități Naționale
Serviciul are următoarele atribuții:
Compartimentul Etnografie și folclor românesc
 evidenţa, clasarea, conservarea, restaurarea, protejarea şi punerea în valoare a bunurilor
culturale;
 coordonează activitatea de cercetare, evidenţă, conservare - restaurare şi punere în

valoare a bunurilor care fac parte din patrimoniul cultural national material și imaterial;
 propune activităţi şi programe de descoperire, cercetare, evidenţă, protejare şi punere în
valoare a bunurilor culturale;
 colaborează, în exercitarea atribuţiilor sale, cu asociaţiile de colecţionari, uniuni de
creatori, instituţii şi organisme cu activitate în domeniu;
 sprijină organizarea şi realizarea activitaţilor de promovare turistică a obiectivelor
culturale din Județul Alba;
 sprijină şi organizează congrese, colocvii, simpozioane şi alte acţiuni similare, în
domeniul promovării patrimoniului cultural;
 dezvoltă relaţii de colaborare cu organizaţii naţionale şi internaţionale cu activitate
relevantă în domeniu.
 elaborează strategii, programe şi proiecte în domeniul patrimoniului imaterial;
 colaborează, în condiţiile legii, cu instituţii, organisme şi persoane cu atribuţii în
domeniile patrimoniului imaterial, din ţară şi din străinătate;
 propune şi după caz, iniţiază, lucrări ştiinţifice, în scopul asigurării accesului la informaţii
de specialitate în domeniile patrimoniului cultural imaterial, cu sprijinul şi în colaborare
cu alte instituţii, organe şi organisme competente, conform prevederilor legale în vigoare;
 organizează activitatea Sistemului de certificare a calității produselor și serviciilor
culturale tradiționale din Județul Alba;
 îndeplineşte orice altă sarcină venită în scris sau verbal de la manager în concordanţă cu
prevederile legale.
Compartimentul Minorități Naționale
 concepe, organizează şi propune spre aprobare realizarea unor programe, proiecte şi
manifestări culturale privind cercetarea, salvarea, protecţia, conservarea, dezvoltarea şi
valorificarea creaţiei culturale, lingvistice, ştiinţifice a minorităţilor naţionale din
România;
 iniţiază şi acordă sprijin de specialitate, direct sau în colaborare cu alte instituţii publice
de cultură, cu alte instituţii specializate, cu organizaţii neguvernamentale sau colaboratori
externi, pentru elaborarea unor studii, cercetări şi sinteze privind cultura minorităţilor
etnice şi interferenţele culturale dintre cultura acestora şi cea română;
 sprijină sau iniţiază organizarea de simpozioane, colocvii, mese rotunde, având ca temă
cultura minorităţilor naţionale;
 contribuie la asigurarea circulaţiei informaţiilor privind cultura minorităţilor naţionale şi
la promovarea politicii de toleranţă prin intermediul mass-mediei, în cadrul proiectelor
implementate;
 sprijină, potrivit legii și regulamentelor de organizare și funcționare, publicarea revistelor
de cultură, publicaţiile şi alte tipărituri în limbile minorităţilor naţionale, în scopul
valorificării vieţii spirituale, a tradiţiilor şi creaţiilor culturale aparţinând minorităţilor
naţionale;
 încurajează şi sprijină, împreună cu serviciile/compartimentele din instituție, schimburile
de informaţii între persoane fizice, instituţii de cultură şi organizaţii neguvernamentale
aparţinând minorităţilor etnice, din Județul Alba, din ţară şi din străinătate;
 iniţiază şi/sau acordă sprijin metodologic pentru organizarea unor programe, proiecte,
acţiuni sau manifestări de etnocultură, arte vizuale, muzică, teatru etc, prin: cercetare de
arhivă şi de teren, concursuri, festivaluri, spectacole, turnee artistice, tabere de creaţie,
expoziţii, alte acţiuni de interes județean sau național pentru minorităţile naţionale;
 iniţiază consultări cu uniunile reprezentative ale minorităţilor etnice în vederea
cunoaşterii şi sprijinirii obiectivelor culturale ale acestora;
 propune organizarea de aniversări, comemorări, cu rezonanţă județeană și/sau naţională/
internaţională a unor evenimente istorice şi a unor personalităţi marcante aparţinând
culturii minorităţii naţionale;
 sprijină pregătirea profesională a specialiştilor şi creatorilor cu prezenţă activă în viaţa
culturală a minorităţilor naţionale prin asigurarea accesului acestora la diferite forme de
perfecţionare, în ţară şi în străinătate;
 îndeplineşte orice altă sarcină venită în scris sau verbal de la manager în concordanţă cu
prevederile legale.

Art. 22 Serviciul Şcoala de Arte şi Meşteşuguri ,,Augustin Bena”
(1) Este condus de un şef serviciu numit prin concurs organizat în conformitate cu
prevederile legale. Acesta are următoarele responsabilităţi:
 Propune spre aprobarea directorului-manager proiectul planului de şcolarizare cu
cursurile de formare în domeniul artelor şi meşteşugurilor;
 Coordonează şi răspunde de activitatea serviciului din subordine;
 Implementează şi actualizează Codul de control intern/managerial în serviciul pe care îl
conduce;
 Face propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii claselor de arte şi meşteşuguri şi pentru
restructurarea sau diversificarea ofertei culturale în vederea revitalizării, păstrării şi
stimulării procesului de creaţie în toate domeniile artistice şi a meşteşugurilor;
 Asigură elaborarea şi punerea în practică a proiectelor şi programelor de activitate ale
serviciului;
 Fundamentează şi propune spre aprobare structura spectacolelor, repertoriul şi
desfăşurătorul manifestărilor culturale pe care le coordonează;
 Evaluează în scris fiecare proiect al serviciului pe care îl conduce;
 Concepe grafice de interasistenţă, ore deschise, audiţii muzicale, vizionări de spectacole,
expoziţii, comunicări şi referate;
 Face propuneri cu privire la nivelul taxelor de şcolarizare şi a taxelor de înscriere şi
urmăreşte încasarea efectivă a acestora;
 Răspunde în termenele stabilite la sarcinile venite în scris sau verbal de la şefii ierarhici
superiori;
 Întocmeşte fişele posturilor personalului din subordine şi le supune spre aprobare
directorului-manager;
 Evaluează personalul din subordine şi prezintă raportul de activitate anual sau de câte ori
îi este solicitat de directorul-manager;
 Accesează fonduri externe pentru proiectele şi programele serviciului pe care îl conduce;
 Răspunde de resursele umane, materiale şi tehnice din serviciul pe care îl conduce;
 Îndeplineşte orice altă sarcină venită în scris sau verbal de la directorul-manager şi în
concordanţă cu prevederile legale.
(2) Serviciul Şcoala de Arte şi Meşteşuguri ,,Augustin Bena” are în componență:
- Compartimentul Arte tradiționale
- Compartimentul Arte vizuale
- Compartimentul Muzică
- Compartimentul Dans
și are următoarele atribuţii comune, cu aplicabilitate în domeniul de specialitate al fiecărui
compartiment:
 Organizează în parteneriat cu instituţii locale şi primării cursuri de formare şi
perfecţionare în domeniul meşteşugurilor tradiţionale;
 Organizează și participă la tabere de creație artistică în spațiile proprii și în alte spații;
 Propune organizarea de recitaluri, concerte și alte evenimente cultural-artistice în spațiile
proprii și în alte spații;
 Analizează şi stabileşte necesitatea deschiderii sau închiderii unor clase de meşteşuguri
tradiţionale în funcţie de numărul de cursanţi şi de specificul zonei
 Concepe şi organizează activitatea de predare la clasă;
 Analizează şi stabileşte programele analitice de studiu, obligatorii pentru fiecare
meşteşug în parte;
 Propune şefilor ierarhic superiori programul de activităţi culturale pentru întregul an
şcolar;
 Asigură frecvenţa elevilor la cursuri şi la toate activităţile specifice şi plata taxelor
şcolare, acolo unde este cazul;
 Asigură desfăşurarea în bune condiţii a procesului de învăţământ şi a examenelor anuale
şi de final de ciclu de învăţământ;
 Realizează evidenţa documentelor şcolare, planuri de lecţii, încheierea situaţiei şcolare a
elevilor, desfăşurarea activităţilor metodice planificate, întocmirea graficului prezenţei
elevilor, etc.;












Asigură acordarea de atestate la finalizarea cursurilor, în domeniile în care s-au pregătit
cursanţii;
Asigură condiţiile tehnice necesare desfăşurării spectacolelor;
Iniţiază proiecte de conservare şi promovare a meşteşugurilor şi ocupaţiilor tradiţionale;
Participă la toate acţiunile culturale organizate de instituţie şi la acţiuni de culegere şi
arhivare a meşteşugurilor şi ocupaţiilor tradiţionale;
Identifică şi atrage surse de finanţare pentru acţiunile culturale organizate;
Asigură îndrumarea metodologică a artiştilor din alte instituţii;
Iniţiază, organizează şi participă la acţiuni culturale de nivel local, naţional şi
internaţional specifice domeniului artelor;
Promovează cursanţii prin participarea la manifestări cultural-artistice;
Contribuie la redactarea şi editarea publicaţiilor centrului cu materiale ştiinţifice de
specialitate, manifestări cultural-artistice;
Îndeplineşte orice alte sarcini pe care conducerea instituţiei le trasează, cu respectarea
legilor în vigoare.

Art. 23 Serviciile şi compartimentele artistice:
 Serviciul Ansamblul Folcloric ,,Augustin Bena” al Judeţului Alba cu
compartimentele: 1) Orchestră, 2) Soliști vocali,
 Serviciul Fanfara ,,Augustin Bena” a Judeţului Alba,
 Compartimentul Orchestra de Cameră ,,Augustin Bena” a Judeţului
Alba
(1) Serviciile sunt conduse de câte un Șef Serviciu numit prin concurs organizat în baza
legilor în vigoare, cu următoarele responsabilităţi:
 coordonează şi răspunde de activitatea serviciului şi de repertoriul muzical abordat, atât
din punct de vedere calitativ, cantitativ, cât şi a drepturilor de autor şi conexe,
 elaborează şi ia parte la implementarea proiectelor şi programelor instituţiei,
 întocmeşte fişele posturilor personalului din subordine şi le supune spre aprobare
managerului,
 propune nivelul de evaluare a personalului din subordine,
 prezintă Raportul de activitate şi orice alte documente ori de câte ori sunt solicitate de
manager,
 fundamentează şi evaluează în scris fiecare proiect al serviciului pe care îl conduce,
 identifică şi accesează împreună cu compartimentul de specialitate surse de finanţare
pentru proiectele şi programele serviciului pe care îl conduce,
 participă la schimburi culturale, ştiinţifice, artistice organizate de instituţii similare din
ţară şi din străinătate,
 iniţiază şi coordonează proiecte de parteneriat cu alte instituţii sau cu ONG-uri culturale,
 iniţiază proiecte de educaţie artistică şi educaţie culturală a copiilor şi tinerilor din Judeţul
Alba,
 asigură îndrumarea metodologică a formaţiilor artistice din judeţ,
 colaborează strâns cu celelalte servicii şi compartimente din instituţie,
 răspunde de resursele umane şi materiale din serviciul pe care îl conduce,
 îndeplineşte orice altă sarcină venită în scris sau verbal de la manager.
(2) Serviciul Ansamblul Folcloric ,,Augustin Bena” al Judeţului Alba este compus
din Compartimenul Orchestră și Compartimentul Soliști vocali.
Serviciul are următoarele atribuţii comune, cu aplicabilitate pentru toți angajații din cele 2
compartimente, fiecare în specialitatea sa (de exemplu: solist vocal, solist instrumentist taragot,
artist instrumentist acordeon, artist instrumentist contrabas, artist instrumentist vioară etc.)
 Descarcă de sarcină etno-folclorică - folclor muzical și literar, localităţile din Judeţul
Alba, prin angajaţii proprii sau în parteneriat cu specialişti din ţară,
 Iniţiază şi contribuie la derularea de proiecte de conservare şi promovare a culturii
tradiţionale;
 Iniţiază, organizează şi participă la colaborări, schimburi culturale, ştiinţifice, artistice,
organizate de instituţii de cultură din judeţ, ţară şi străinătate,

 Iniţiază şi derulează proiecte cu caracter cultural-artistic, educativ, în organizare proprie
sau în colaborare cu celelalte servicii şi compartimente,
 Susţine iniţiative de experimentare a noi modalităţi de expresie artistică în strânsă
corelare şi legătură cu programul minimal de acţiuni al Centrului,
 Culege, valorifică şi pune în scenă material folcloric local şi naţional, românesc şi al
etniilor din judeţul Alba,
 Contribuie la producerea, editarea şi difuzarea de înregistrări video, precum şi alte
produse culturale,
 Contribuie la redactarea şi editarea publicaţiilor centrului cu materiale ştiinţifice de
specialitate;
 Prestează servicii culturale publice în judeţ, în ţară şi în străinătate,
 Participă la toate manifestările cultural-artistice organizate de instituţie,
 Asigură acordarea asistenţei metodice şi de specialitate pentru activităţile desfăşurate în
aşezămintele culturale din judeţ, pentru instructorii şi coordonatorii formaţiilor artistice
de amatori sau pentru orice alte instituţii sau organizaţii de profil,
 Organizează evenimente cultural-artistice de promovare a culturii şi de educaţie a
tinerilor,
 Întreţinerea curentă şi curăţirea echipamentului din dotare (costume, încălţăminte,
instrumente, accesorii etc.),
 Organizează și participă la tabere de creație artistică în spațiile proprii și în alte spații;
 Propune organizarea de recitaluri, concerte și alte evenimente cultural-artistice în spațiile
proprii și în alte spații;
 Îndeplineşte orice altă sarcină transmisă de conducerea instituţiei, cu respectarea
prevederilor legale în vigoare.
(3) Serviciul Fanfara ,,Augustin Bena” a Judeţului Alba are următoarele atribuţii:
 Organizează şi susţine orice gen de manifestări culturale care duc la realizarea
obiectivelor Centrului şi vizează activitatea compartimentului;
 Organizează programe şi proiecte ce vizează concerte, spectacole educative, concursuri,
cursuri de măiestrie şi ateliere muzicale, audiţii muzicale, seminarii, colocvii etc. de
muzică de fanfară;
 Realizează înregistrări audio-video în limita bugetului alocat sau prin atragerea de
fonduri externe;
 Iniţiază colaborări cu alte instituţii de profil din ţară şi străinătate, cu instituţii publice,
culte, ONG-uri, etc.;
 Asigura buna organizare a activităţii de repetiţii şi concerte a fanfarei;
 Se îngrijeşte şi răspunde de buna păstrare a partiturilor, cărţilor, broşurilor şi a altor
materiale din dotarea fanfarei;
 Propune achiziţionarea de materiale muzicale, partituri, cărţi, broşuri, necesare bunei
desfăşurări a activităţii;
 Editează şi multiplică partituri aflate în domeniul public în vederea realizării activităţii
Centrului;
 Realizează dosarul de proiect sau program pentru fiecare activitate culturală desfăşurată;
 Contribuie la redactarea şi editarea publicaţiilor centrului cu materiale ştiinţifice de
specialitate;
 Întreţinerea curentă şi curăţirea echipamentului din dotare (instrumente şi costume);
 Îndeplineşte orice altă sarcină venită în scris sau verbal de la conducerea instituţiei şi în
concordanţă cu prevederile legale;
(4) Compartimentul Orchestra de Cameră ,,Augustin Bena” a Judeţului Alba are
următoarele atribuţii:
 Organizează şi susţine concerte orchestral camerale, recitaluri de muzică de cameră, de
muzică sacră şi orice gen de concerte care duc la realizarea obiectivelor Centrului;
 Organizează programe şi proiecte ce vizează concerte, spectacole educative, concursuri,
cursuri de măiestrie şi ateliere muzicale, audiţii muzicale, seminarii, colocvii etc.;
 Realizează înregistrări audio-video în limita bugetului alocat sau prin atragerea de
fonduri externe;
 Iniţiază colaborări cu alte instituţii de profil din ţară şi străinătate, cu instituţii publice,












culte, ONG-uri, etc.;
Colaborează şi participă la toate programele şi proiectele Centrului;
Propune lista de artişti colaboratori în vederea bunei desfăşurări a activităţii Centrului;
Asigură legătura şi comunicarea cu artiştii angajaţi şi cu artiştii colaboratori înaintea, în
timpul şi la încheierea activităţilor;
Asigura buna organizare a activităţii de repetiţii şi concerte a orchestrei de cameră şi
evaluează în scris fiecare proiect;
Se îngrijeşte şi răspunde de buna păstrare a partiturilor, cărţilor, broşurilor, materialelor
de orchestră şi a altor material din dotare;
Propune achiziţionarea de materiale muzicale, partituri, cărţi, broşuri, necesare bunei
desfăşurări a activităţii;
Editează şi multiplică partituri aflate în domeniul public în vederea realizării activităţii
Centrului;
Realizează dosarul de proiect sau program pentru fiecare activitate culturală desfăşurată;
Contribuie la redactarea şi editarea publicaţiilor centrului cu materiale ştiinţifice de
specialitate;
Îndeplineşte orice altă sarcină venită în scris sau verbal de la conducerea instituţiei şi în
concordanţă cu prevederile legale.
CAPITOLUL VI – PATRIMONIUL

Art. 24 Patrimoniul Centrului este alcătuit din bunuri, mijloace fixe, obiecte de inventar
aflate în proprietatea publică a judeţului Alba, pe care le gestionează potrivit legii.
Art. 25 Patrimoniul poate fi îmbogăţit şi completat prin achiziţii, donaţii, sponsorizări,
precum şi prin preluarea în regim de comodat, donaţie sau prin transfer, cu acordul părţilor, de
bunuri, din partea unor instituţii ale administraţiei publice centrale sau locale, a unor persoane
juridice de drept public şi/sau privat, a unor persoane fizice din ţară şi străinătate.
Art. 26 Bunurile imobile aflate în administrare se gestionează potrivit dispoziţiilor legale
în vigoare, conducerea instituţiei fiind obligată să aplice măsurile de protecţie în vederea
păstrării integrităţii acestora.
Art. 27 Pentru funcţionarea în bune condiţii, Centrul poate dispune, în conformitate cu
prevederile legale, de mijloace de transport, aparatură şi instrumentar pentru activitatea specifică,
mijloace tehnice pentru imprimare şi multiplicare, costume şi instrumente pentru formaţii
artistice.
CAPITOLUL VII - BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
Art. 28 Centrul are buget propriu de venituri şi cheltuieli care se aprobă de Consiliul
Judeţean Alba.
Art. 29 Finanţarea se realizează din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul
Consiliului Judeţean Alba, precum şi din alte surse potrivit O.U.G. 118/2006 privind înfiinţarea,
organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, actualizată.
Art. 30 Ministerul Culturii, alte autorităţi publice centrale şi autorităţile administraţiei
publice locale pot susţine material şi financiar realizarea de programe şi proiecte ale Centrului.
Art. 31 Veniturile proprii realizate provin din:
 Taxe încasate de la cursurile de formare şi educaţie permanentă;
 Taxe de înscriere la cursuri de măiestrie şi la concursuri;
 Prestări servicii artistice, culturale şi/sau de divertisment;
 Bilete de intrare la evenimentele organizate,
 Comercializarea de obiecte de artă, de artizanat, obiecte meşteşugăreşti, tipărituri şi
imprimări pe orice fel de suport realizate în cadrul Centrului;
 Alte activităţi ce se încadrează în obiectul de activitate al Centrului.
Art. 32 Veniturile proprii vor fi utilizate numai pentru finanţarea proiectelor şi
programelor cultural ale Centrului.

CAPITOLUL VIII - DISPOZIŢII FINALE
Art. 33 Regulamentul se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Alba, eventualele
modificări şi completări urmând aceeaşi procedură.
Art.34(1) Salariaţii Centrului sunt obligaţi să cunoască şi să aplice prezentul Regulament;
(2) După aprobarea de către Consiliul Judeţean Alba, şefii de servicii sunt obligaţi să
prezinte Regulamentul subalternilor din serviciul pe care-l conduc.
Art. 35 Modificarea sau completarea Regulamentului se face ori de câte ori este nevoie.
Art. 36 Urmare a aprobării Regulamentului, compartimentul Resurse Umane va actualiza
fişele fiecărui post.
Art. 37 Prezentul Regulament se completează cu prevederile legale din domeniile de
activitate specifice.
Art. 38 Prezentul Regulament se aplică de la data aprobării lui de către Consiliul
Judeţean Alba.
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Anexa 2 la Proiectul de hotărâre a Consiliului Județean Alba nr. 230/18 octombrie 2021
ORGANIGRAMA CENTRULUI DE CULTURĂ ,,AUGUSTIN BENA” ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN ALBA

Total posturi: 53, din care
5 posturi de conducere
48 posturi de execuție

CENTRUL DE CULTURĂ ,,AUGUSTIN BENA” ALBA
CENTRUL
NAŢIONAL AL
TULNICULUI
- IANCU”
,,AVRAM

CASA DE DISCURI
,,AUGUSTIN BENA”

CENTRUL DE EXCELENȚĂ
ÎN FOTOGRAFIE
,,SAMOILĂ MÂRZA”

SERVICIUL
ADMINISTRARE,
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VALORIFICARE A
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SERVICIILOR
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SERVICIUL
CERCETARE,
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VALORIFICARE
PATRIMONIU
CULTURAL MATERIAL
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MANAGER

EDITURA Centrului
de Cultură
,,AUGUSTIN BENA”

EDITURA MUZICALĂ a
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,,AUGUSTIN BENA”

CONTABIL ȘEF

COMPARTIMENTUL
FINANCIAR CONTABIL

SERVICIUL
ȘCOALA DE ARTE ȘI
MEȘTEȘUGURI
,,AUGUSTIN BENA”

SERVICIUL
ANSAMBLUL
FOLCLORIC
,,AUGUSTIN BENA”
AL JUDEȚULUI ALBA

3

Execuție:

8

Execuție:

3

Execuție:

8

Execuție:
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Total:

3

Total:

9

Total:

3

Total:

9

Total:
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COMPARTIMENTUL
SOLIȘTI VOCALI

Execuție:

COMPARTIMENTUL
ORCHESTRĂ

1

COMPARTIMENTUL
DANS

Conducere:

COMPARTIMENTUL
MUZICĂ

1

COMPARTIMENTUL
ARTE VIZUALE

Conducere:

COMPARTIMENTUL
ARTE TRADIȚIONALE

-

COMPARTIMENTUL
MINORIȚĂȚI
NAȚIONALE

Conducere:

COMPARTIMENTUL
ETNOGRAFIE ȘI
FOLCLOR
ROMÂNESC

1

COMPARTIMENTUL
SCENOTEHNICĂ

Conducere:

COMPARTIMENTUL
PROMOVARE ȘI
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-

COMPARTIMENTUL
ADMINISTRATIV

Conducere:

SERVICIUL
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ALBA
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1
Execuție: 6
6.5 6,5
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7
7,5

COMPARTIMENTUL
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Conducere:

-

Execuţie:

4

Total:

4

Sistemul de certificare a calității
produselor și serviciilor culturale
tradiționale
Centrul județean de colectare a
produselor tradiționale
meșteșugărești
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Anexa 3 la Proiectul de hotărâre al
Consiliului Județean Alba nr. 230 din 18 octombrie 2021
STAT DE FUNCȚII
CENTRUL DE CULTURĂ ,,AUGUSTIN BENA” ALBA
Nivelul
Număr
studiilor
posturi
1
Contabil şef gr. II
S
1
COMPARTIMENTUL FINANCIAR - CONTABIL
2-4
Inspector de specialitate gr. IA
S
3
SERVICIUL ADMINISTRARE, PROMOVARE ȘI VALORIFICARE A
PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR CULTURAL-ARTISTICE
5
Șef serviciu gr. I
S
1
Compartimentul Administrativ
6
Referent de specialitate gr. I
S
1
7-8
Îngrijitor
G/M
2
Compartimentul Promovare și valorificare
9
Grafician gr. IA
S
1
10
Secretar PR gr. I
S
1
Compartimentul Scenotehnică
11
Referent tr. I
M
1
12
Șofer I
M
1
13
Producător delegat gr. I
S
1
SERVICIUL CERCETARE, CONSERVARE ȘI VALORIFICARE PATRIMONIU
CULTURAL MATERIAL ȘI IMATERIAL
Compartimentul Etnografie și Folclor românesc
14
Referent gr. IA
S
1
15
Operator imagine tr. I
S
1
Compartimentul Minorități Naționale
16
Documentarist gr. I
S
1
SERVICIUL ȘCOALA DE ARTE ȘI MEȘTEȘUGURI ,,AUGUSTIN BENA”
17
Şef serviciu gr. I
S
1
Compartimentul Arte tradiționale
18
Instructor tr. II
M
1
19
Instructor tr. II ½ normă
M
0,5
Compartimentul Arte vizuale
20-21 Expert gr. I
S
2
22
Instructor tr. II
M
1
Compartimentul Muzică
23
Expert gr. I
S
1
24
Expert gr. II
S
1
25
Expert gr. II ½ normă
S
0,5
Compartimentul Dans
26
Expert gr. II
S
1
SERVICIUL ANSAMBLUL FOLCLORIC „AUGUSTIN BENA” A JUDEȚULUI
ALBA
27
Şef serviciu gr. I
S
1
Compartimentul Orchestră
28-30 Artist instrumentist gr. IA
S
3
31
Artist instrumentist gr. IA - acordeon
S
1
32
Artist instrumentist gr. IA - braci
S
1
33
Artist instrumentist gr. I
S
1
34
Artist instrumentist gr. II
S
1
Nr. crt.

Denumirea funcţiei

35-37 Solist instrumentist tr. I
M
3
Compartimentul Soliști vocali
38-39 Solist vocal gr. IA
S
2
40-43 Solist vocal tr. I
M
4
SERVICIUL FANFARA „AUGUSTIN BENA” A JUDEȚULUI ALBA
44
Şef serviciu gr. I
S
1
45-47 Artist instrumentist gr. IA (5 posturi cu ½ normă)
S
2,5
48
Artist instrumentist gr. IA (trompetă) - ½ normă
S
0,5
49
Artist instrumentist gr. II - ½ normă
S
0,5
50-51 Instrumentist tr. I (4 posturi cu ½ normă)
M
2
52
Instrumentist tr. II - ½ normă
M
0,5
COMPARTIMENTUL ORCHESTRA DE CAMERĂ „AUGUSTIN BENA” A
JUDEȚULUI ALBA
53
Concert maestru gr. IA
S
1
54-55 Artist instrumentist gr. I
S
2
56
Solist instrumentist tr. II
M
1
TOTAL
53
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 22663/18 octombrie 2021

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării
Regulamentului de organizare şi funcţionare, a Organigramei şi Statului de funcţii ale
Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba

I. Expunere de motive
Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, prin adresa nr. 2553 din 20 septembrie 2021 şi adresa
nr. 2791 din 14 octombrie 2021 înregistrate la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr.
20381/20.09.2021, şi respectiv cu nr. 2242514.10.2021 a propus aprobarea modificării Regulamentului
de organizare şi funcţionare, a Organigramei şi a Statului de funcţii, în sensul definirii şi completării
funcţiei acestuia, precum şi în sensul înfiinţării/transformării/desfiinţării unor posturi, în vederea
desfăsurării în condiţii optime a activităţiilor artistice specifice.
Potrivit prevederilor art. 191 alin. 2 lit. a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, președintele consiliului județean „întocmeşte şi supune spre
aprobare consiliului judeţean regulamentul de organizare şi funcţionare a acestuia, organigrama, statul
de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate, precum şi ale
instituţiilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean”.
II. Descrierea situaţiei actuale
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 133 din 30 mai 2019 şi Hotărârea Consiliului
Judeţean Alba nr. 181 din 13 august 2020 au fost aprobate Organigrama şi Regulamentul de organizare
şi funcţionare ale Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 171 din 28 mai 2020 au fost aprobate modificări
ale Statului de funcţii al Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba.
III. Reglementări anterioare
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 133 din 30 mai 2019 şi Hotărârea Consiliului
Judeţean Alba nr. 181 din 13 august 2020 au fost aprobate Organigrama şi Regulamentul de organizare
şi funcţionare ale Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 171 din 28 mai 2020 au fost aprobate modificări
ale Statului de funcţii al Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba.
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. a și lit. d, art. 173 alin. 2 lit. c și art. 173 alin. 5 lit. d din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a Uniunii
Europene
Nu este cazul
VI. Avize necesare
Nu este cazul
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul

VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
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 fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2021 cu modificările şi completările
ulterioare.
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
Nu este cazul
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre
Nu este cazul
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi funcţionale
preconizate
Nu este cazul

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările 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. 230 din
18 octombrie 2021.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă „ordinară” a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare şi ale Legii nr. 24/2000
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare.

PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 22665/18 octombrie 2021

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
BIROUL RESURSE UMANE
Domnului Horaţiu Zaharie SUCIU – şef birou
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 45 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea
analizării şi întocmirii raportului de specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare şi funcţionare
Organigramei şi Statului de funcţii ale Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al Judeţului Alba până în
data de 15 octombrie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” estimată a
avea loc în data de 25 octombrie 2021
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 230 / 18 octombrie 2021 şi are ataşate următoarele
documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului
de organizare şi funcţionare, Organigramei şi Statului de funcţii ale Centrului de Cultură „Augustin
Bena” Alba;
- solicitarea nr. 2553 din 20 septembrie 2021 şi adresa nr. 2791 din 14 octombrie 2021 a
Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba.
Cu deosebită consideraţiune,

p.SECRETAR GENERAL,
DIRECTOR EXECUTIV
Liliana NEGRUŢ

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Biroul resurse umane
Nr. ……./18 octombrie 2021

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare şi
funcţionare, Organigramei şi Statului de funcţii ale Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba
Conform art. 173 alin. 1 lit. a şi art. 173 alin. 2 lit. c din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul județean
îndeplinește: “atribuţii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al
consiliului judeţean, ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome
de interes judeţean”, respectiv “aprobă, în condiţiile legii, la propunerea preşedintelui consiliului
judeţean, regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean, organigrama, statul de
funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al consiliului judeţean,
precum şi ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes
judeţean”.
Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, prin adresa nr. 2553 din 20 septembrie 2021 şi adresa
nr. 2791 din 14 octombrie 2021 înregistrate la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr.
20381/20.09.2021, şi respectiv cu nr. 2242514.10.2021, a propus modificarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare, a Organigramei şi a Statului de funcţii.
Prin solicitările transmise, de către Centrul de Cultură ,,Augustin Bena", se doreşte schimbarea
definirii si completării funcţiei acestuia din Regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi
înfiinţarea/transformarea/desfiinţarea unor funcţii.
Art. 6 alin. 1 din O.U.G. nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii
aşezămintelor culturale, cu modificările si completările ulterioare, prevede: ”Autorităţile administraţiei
publice în subordinea cărora funcţionează aşezămintele culturale, instituţii publice, aprobă pentru
acestea, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă:
a) regulamentele de organizare şi funcţionare proprii;
b) numărul de posturi;
c) statul de funcţii;
d) bugetul de venituri şi cheltuieli.”
Modificările intervenite asupra organigramei Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba conduc
la scăderea cu trei posturi a numărului total de posturi aprobat în organigrama anterioară.
Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul raport de
specialitate, propun aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de
organizare şi funcţionare, a Organigramei şi a Statului de funcţii ale Centrului de Cultură „Augustin
Bena” Alba.
Şef birou,
Horaţiu Zaharia SUCIU

Întocmit,
Daniela Becheş

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

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

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

Înregistrat cu nr. 231
Alba Iulia, 18 octombrie 2021

Avizat pentru legalitate
p.SECRETAR GENERAL,
DIRECTOR EXECUTIV
Liliana NEGRUŢ

Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat cu
art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ:
Direcţiei 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, către următoarele comisii de specialitate:
Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală,
prognoze şi strategii
Comisiei de specialitate nr. 2 - Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism,
investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului,
Comisiei de specialitate nr. 3 - Comisia juridică, administrație publică locală, etică și
apărarea ordinii publice
Comisiei de specialitate nr. 4 - Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG - uri și
sport
Comisiei de specialitate nr. 5 - Comisia servicii publice de interes judeţean, cooperare
interinstituțională, turism şi relaţii internaţionale, agricultură și mediu de afaceri
Comisiei de specialitate nr. 6 - Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor şi
situaţii de urgenţă

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
Nr. 22686/18 octombrie 2021
REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al
Judeţului Alba, a bugetului creditelor interne, a bugetului fondurilor externe
nerambursabile și a bugetelor instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau
parţial din venituri proprii pentru trimestrul III al anului 2021
Expunere de motive
În conformitate cu prevederile art. 49 alin. 12 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ordonatorii principali de credite au
obligaţia ca în lunile aprilie, iulie, octombrie pentru trimestrul expirat și cel mai târziu în luna
decembrie pentru trimestrul IV, de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către
autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu scopul de a
redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, astfel încât la sfârşitul
anului să nu înregistreze plăţi restante și diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul
anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma
plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.
Potrivit prevederilor art. 191 alin. 4 lit. b din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, președintele consiliului județean „întocmește proiectul bugetului județului și
contul de încheiere a exercițiului bugetar și le supune spre aprobare consiliului județean, în
condițiile și la termenele prevăzute de lege”.
Descrierea situației actuale
Executarea bugetului de venituri și cheltuieli începe odată cu aprobarea bugetului general
și a bugetelor componente respectiv: bugetul local al Judeţului Alba, bugetul creditelor interne,
bugetul fondurilor externe nerambursabile și bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate
integral sau parţial din venituri proprii.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 105 din 12 aprilie 2021 a fost aprobat
bugetul general al Judeţului Alba, bugetul local al Judeţului Alba, bugetul creditelor interne,
bugetul fondurilor externe nerambursabile şi bugetele instituţiilor publice şi activităţilor finanţate
integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2021, care ulterior a fost modificată și completată
prin rectificări bugetare.
Execuţia bugetară pentru trimestrul III al anului 2021, propusă spre aprobare, prezintă
informaţii referitoare la încasările realizate şi plăţile efectuate, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare, asigurându-se funcţionarea în bune condiţii a tuturor instituţiilor din subordine
precum și a acţiunilor, activităţilor și programelor gestionate de către Consiliul Judeţean Alba
astfel încât la până la sfârşitul anului să nu se înregistreze plăţi restante.
Baza legală
 art. 173 alin. 3, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 art. 49 alin. 12 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare.
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în
condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 231 din 18 octombrie 2021.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 22688/18 octombrie 2021

APROB,
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
Domnului director executiv Marian Florin AITAI
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese
în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al Judeţului Alba, a bugetului
creditelor interne, a bugetului fondurilor externe nerambursabile și a bugetelor instituţiilor
publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii
pentru trimestrul III al anului 2021
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 18 octombrie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei
„ordinară” care va avea loc în data de 25 octombrie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 231/18 octombrie 2021 şi are ataşat
următorul document: referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea conturilor
de execuţie ale bugetului local al Judeţului Alba, a bugetul creditelor interne, bugetului
fondurilor externe nerambursabile și a bugetelor instituţiilor publice și activităţilor finanţate
integral sau parţial din venituri proprii pentru trimestrul III al anului 2021.
Cu deosebită consideraţiune,

p.SECRETAR GENERAL,
DIRECTOR EXECUTIV
Liliana NEGRUŢ

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
Nr. ......../18 octombrie 2021
Raport de specialitate
la proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al
Judeţului Alba, a bugetului creditelor interne, a bugetului fondurilor externe
nerambursabile și a bugetelor instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau
parţial din venituri proprii pentru trimestrul III al anului 2021
În conformitate cu prevederile art. 49 alin.(12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ordonatorii principali de credite au
obligaţia ca în lunile aprilie, iulie, octombrie pentru trimestrul expirat și cel mai târziu în luna
decembrie pentru trimestrul IV, să prezinte în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către
autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu scopul de a
redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, astfel încât la sfârşitul
anului:
 să nu înregistreze plăţi restante;
 diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru
finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor
restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.
În acest sens contul de execuţie al bugetului general al Judeţului Alba, întocmit pentru
trimestrul III al anului 2021, este prezentat mai jos pe cele patru tipuri de bugete care îl compun:
 bugetul local al Judeţului Alba;
 bugetul creditelor interne;
 bugetul fondurilor externe nerambursabile;
 bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri
proprii.
În cazul în care veniturile secțiunii de dezvoltare sunt mai mici decât cheltuielile aceleași
secțiuni, veniturile de dezvoltare se asigură din vărsăminte din veniturile secțiunii de funcționare
precum și din utilizarea excedentului anilor precedenți. În cazul în care secțiunea de funcționare
înregistrează deficit în cursul anului, se rectifică bugetul local prin diminuarea sumelor
reprezentând vărsăminte din secțiunea de funcționare către secțiunea de dezvoltare.
I. Contul de execuţie al bugetului local la 30.09.2021:
1.La venituri:
a) secţiunea de funcţionare:
Prevederi bugetare anuale
196.210.590 lei
Prevederi bugetare trimestriale cumulate
155.606.820 lei
Încasări realizate
148.719.627 lei
b) secţiunea de dezvoltare:
Prevederi bugetare anuale
Prevederi bugetare trimestriale cumulate
Încasări realizate
2. La cheltuieli:
a) secţiunea de funcţionare:
Credite bugetare anuale
Credite bugetare trimestriale cumulate
Plăţi efectuate
b) secţiunea de dezvoltare:
Credite bugetare anuale
Credite bugetare trimestriale cumulate
Plăţi efectuate

50.841.260 lei
31.470.260 lei
54.408.074 lei

198.443.360 lei
157.839.590 lei
117.666.289 lei
166.169.450 lei
126.767.810 lei
45.065.202 lei

3. Excedent / deficit:
Secţiunea de funcţionare - excedent: 31.053.338 lei
Secţiunea de dezvoltare - excedent: 9.342.872 lei
II. Contul de execuţie al bugetului creditelor interne la 30.09.2021:
1. La cheltuieli:
a) secţiunea de dezvoltare:
Credite bugetare anuale
Credite bugetare trimestriale cumulate
Plăti efectuate

14.797.480 lei
10.705.930 lei
1.823.085 lei

III. Contul de execuţie al bugetului fondurilor externe nerambursabile la
30.09.2021:
1. La venituri:
a) secţiunea de dezvoltare:
Prevederi bugetare anuale
Prevederi bugetare trimestriale cumulate
Încasări realizate

347.470 lei
347.470 lei
341.629 lei

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

347.470 lei
347.470 lei
95.567 lei

IV. Contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice și activităţilor finanţate
integral sau parţial din venituri proprii la 30.09.2021:
1. La venituri:
a) secţiunea de funcţionare:
Prevederi bugetare anuale
Prevederi bugetare trimestriale cumulate
Încasări realizate

296.706.210 lei
233.948.100 lei
207.630.223 lei

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

47.094.220 lei
46.089.910 lei
20.375.296 lei

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

296.706.210 lei
233.948.100 lei
198.901.403 lei

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

47.094.220 lei
46.089.910 lei
19.107.464 lei

Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete
prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 231 din data de 18 octombrie
2021.
Director executiv,
Marian Aitai

JUDEȚUL ALBA
Anexa nr. 1 la Proiectul de Hotărâre al Consiliului Judeţean
Alba nr. 231/18 octombrie 2021

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

Cod
indicator
000102

Prevederi
Prevederi
trimestriale
anuale
cumulate
196,210,590 155,606,820

Executie la
30.09.2021
148,719,627

0002
0003
0006

191,842,590
194,983,000
70,974,000

153,891,820
156,988,230
60,607,700

147,459,842
146,773,683
54,100,041

0402
0010
1102
1602

70,974,000
124,009,000
122,422,000
1,587,000

60,607,700
96,380,530
95,012,000
1,368,530

54,100,041
92,673,642
91,402,000
1,271,642

0012
0013
3002
0014
3302
3502
3602
370201
370203

-3,140,410
1,025,920
1,025,920
-4,166,330
1,640,000
82,000
128,000
0
-6,016,330

-3,096,410
1,020,920
1,020,920
-4,117,330
1,111,000
82,000
110,000
0
-5,420,330

686,159
1,068,858
1,068,858
-382,699
1,168,938
191,500
129,628
0
-1,872,765

40.02

0

0

604,608

0017
0018

4,368,000
4,368,000

1,715,000
1,715,000

655,177
655,177

4202
5002
5102
5102.01
5102.10
5102.20
5102.55
5102.59
5102.84

4,368,000
198,443,360
26,736,780
26,736,780
19,000,000
7,521,780
45,000
170,000
0

1,715,000
157,839,590
22,504,330
22,504,330
16,000,000
6,314,330
45,000
145,000
0

655,177
117,666,289
15,048,928
15,227,375
12,996,808
2,102,617
24,800
103,150
-178,447

5102.8501
510201
51020103
5402
5402.01
5402.10
5402.20
5402.51

0
26,736,780
26,736,780
4,031,630
4,031,630
1,375,370
806,320
1,849,940

0
22,504,330
22,504,330
3,366,950
3,366,950
1,143,000
711,880
1,512,070

-178,447
15,048,928
15,048,928
2,373,036
2,373,036
868,124
333,443
1,171,469

5410.84

0

0

0

5408501
540210
540250
5502
5502.01

0
1,849,940
2,181,690
2,845,000
2,845,000

0
1,512,070
1,854,880
1,863,000
1,863,000

0
1,171,469
1,201,567
978,751
978,751

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

5502.20
5502.30
6002
6002.01
6002.20
600202
6102
6102.01
6102.20
610205

100,000
2,745,000
441,000
441,000
441,000
441,000
285,000
285,000
285,000
285,000

90,000
1,773,000
392,950
392,950
392,950
392,950
225,500
225,500
225,500
225,500

49,606
929,145
222,134
222,134
222,134
222,134
69,662
69,662
69,662
69,662

6502
6502.01
6502.10
6502.20
6502.51

8,150,650
8,150,650
113,650
1,096,200
1,100,600

5,314,050
5,314,050
94,550
950,200
722,450

3,899,425
3,899,721
38,740
618,997
498,023

6502.55
6502.57
6502.59
6502.84

0
5,732,500
107,700
0

0
3,457,750
89,100
0

0
2,703,033
40,928
-296

6502.8501
650203
65020302
650207
65020704
650250
6602
6602.01
6602.51

0
5,258,000
5,258,000
2,891,450
2,891,450
6,200
1,970,000
1,970,000
1,970,000

0
3,129,000
3,129,000
1,514,800
1,514,800
6,200
1,925,000
1,925,000
1,925,000

-296
2,476,858
2,476,858
1,416,509
1,416,509
6,058
453,418
453,418
453,418

660206
66020601
6702
6702.01
6702.10
6702.20
6702.51

1,970,000
1,970,000
41,555,710
41,555,710
1,969,950
2,113,240
16,018,520

1,925,000
1,925,000
30,804,010
30,804,010
1,578,350
1,399,660
12,065,070

453,418
453,418
27,139,105
27,139,512
1,365,963
622,084
9,840,814

6702.55
6702.59
6702.84

2,593,000
18,861,000
0

1,557,000
14,203,930
0

1,139,639
14,171,012
-407

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

0
13,603,470
2,787,450
8,252,920
2,563,100
2,474,000
2,424,000
50,000
18,861,000
6,617,240
71,139,000
71,139,000
42,000,000
26,600,000
0

0
10,343,820
2,223,250
6,241,170
1,879,400
1,474,000
1,424,000
50,000
14,203,930
4,782,260
61,643,450
61,643,450
37,342,280
22,313,170
0

-407
8,390,431
1,448,471
5,218,616
1,723,344
1,100,000
1,100,000
0
14,171,012
3,477,662
53,931,629
54,288,923
34,557,394
19,091,631
0

6802.55
6802.57
6802.59
6802.84

0
1,891,000
648,000
0

0
1,440,000
548,000
0

0
285,533
354,365
-357,294

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

6802.8501
680205
68020502
680206
680250
7402
7402.01
7402.20
7402.55
740203
740205
74020502
740250
8402
8402.01
8402.20
8402.79
8402.81
8402.84

0
41,515,500
41,515,500
29,623,500
0
2,191,670
2,191,670
2,066,670
125,000
21,850
2,114,820
2,114,820
55,000
38,773,920
34,173,920
34,173,920
4,600,000
4,600,000
0

0
35,691,900
35,691,900
25,951,550
0
1,926,850
1,926,850
1,801,850
125,000
21,850
1,865,000
1,865,000
40,000
27,566,500
23,993,500
23,993,500
3,573,000
3,573,000
0

-357,294
31,135,002
31,135,002
22,796,627
0
1,333,321
1,333,321
1,333,321
0
9,119
1,324,202
1,324,202
0
12,096,880
8,730,891
8,730,891
3,365,989
3,365,989
0

8402.8501
840203
84020301
840250
8702
8702.01
8702.20
8702.51

0
38,771,920
38,771,920
2,000
323,000
323,000
143,000
180,000

0
27,565,000
27,565,000
1,500
307,000
307,000
127,000
180,000

0
12,095,380
12,095,380
1,500
120,000
120,000
0
120,000

870204
870250
9602

143,000
180,000
-2,232,770

127,000
180,000
-2,232,770

0
120,000
31,053,338

000102

50,841,260

31,470,260

54,408,074

0002
0012
0014
3702
370204
0015
3902
390201
4002
400214
0017
0018

6,016,330
6,016,330
6,016,330
6,016,330
6,016,330
0
0
0
0
0
375,000
375,000

5,420,330
5,420,330
5,420,330
5,420,330
5,420,330
0
0
0
0
0
375,000
375,000

1,872,765
1,872,765
1,872,765
1,872,765
1,872,765
809
809
809
35,767,000
35,767,000
264,890
264,890

42.02
46.02
48.02

375,000
0
44,449,930

375,000
0
25,674,930

264,890
0
16,502,610

5002
5102
5102.01
5102.58
5102.70
5102.71
5102.84
5102.8501
510201
51020103
5402
5402.01
5402.51
5402.70

166,169,450
13,052,550
58,680
58,680
12,993,870
12,993,870
0
0
13,052,550
13,052,550
137,000
3,000
3,000
134,000

126,767,810
10,192,950
58,680
58,680
10,134,270
10,134,270
0
0
10,192,950
10,192,950
137,000
3,000
3,000
134,000

45,065,202
642,149
0
0
675,398
675,398
-33,249
-33,249
642,149
642,149
62,560
3,000
3,000
59,560

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

5402.71
540210
540250
6002
6002.70
6002.71
600202
6102
6102.70
6102.71
610205

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

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

59,560
3,000
59,560
0
0
0
0
0
0

6502
6502.70
6502.71
650207
65020704
650250
6602
6602.01
6602.51

150,400
150,400
150,400
50,400
50,400
100,000
25,333,050
25,333,050
24,870,280

150,400
150,400
150,400
50,400
50,400
100,000
24,399,050
24,399,050
23,936,280

0
0
0
0
0
12,152,593
12,152,593
12,152,593

6602.58

462,770

462,770

0

6602.70
6602.71
660206
66020601
6702
6702.01
6702.51

0
0
25,333,050
25,333,050
13,259,160
1,038,660
1,038,660

0
0
24,399,050
24,399,050
9,697,160
1,038,660
1,038,660

0
0
12,152,593
12,152,593
382,005
289,310
289,310

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

0
12,220,500
12,220,500
0
0
630,660
39,500
581,160
10,000
0
9,662,000
9,662,000
2,966,500
12,709,700
2,167,700
2,167,700

0
8,658,500
8,658,500
0
0
630,660
39,500
581,160
10,000
0
7,000,000
7,000,000
2,066,500
9,880,000
1,624,000
1,624,000

0
92,695
92,695
0
0
50,714
0
50,714
0
0
0
0
331,291
1,501,420
884,224
884,224

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

10,542,000
10,542,000
0

8,256,000
8,256,000
0

10,886,000
10,886,000
1,823,700
2,392,000
1,438,000
1,438,000
954,000
954,000
0
0
0

8,498,000
8,498,000
1,382,000
2,181,000
1,438,000
1,438,000
743,000
743,000
0
0
0

617,196
617,196
0
0
807,779
807,779
693,641
242,488
212,549
212,549
86,968
86,968
0
-57,029
-57,029

0

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

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

700205
70020501
700250

1,438,000
1,438,000
954,000

1,438,000
1,438,000
743,000

212,549
212,549
29,939

7402
7402.01
7402.56
7402.58

134,500
59,500
0
59,500

134,500
59,500
0
59,500

69,161
8,556
0
8,556

7402.70
7402.71
740203
740205
74020502
8002
8002.01
8002.55
800201
80020110
8402
8002.01
8402.58
8402.70
8402.71
8402.72
8402.81
8402.84
8402.8501
840203
84020301
8702
8702.70
8702.71
870204
9602

75,000
75,000
0
134,500
134,500
0
0
0
0
0
98,811,140
59,987,240
59,987,240
36,323,900
36,323,900
0
2,500,000
0
0
98,811,140
98,811,140
20,000
20,000
20,000
20,000
-115,328,190

75,000
75,000
0
134,500
134,500
0
0
0
0
0
69,805,800
41,212,240
41,212,240
26,689,560
26,689,560
0
1,904,000
0
0
69,805,800
69,805,800
20,000
20,000
20,000
20,000
-95,297,550

60,605
60,605
0
69,161
69,161
0
0
0
0
0
30,012,826
16,585,874
16,585,874
11,559,487
11,559,487
0
1,867,465
0
0
30,012,826
30,012,826
0
0
0
0
9,342,872

CONTRASEMNEAZĂ,
p.SECRETAR GENERAL,
DIRECTOR EXECUTIV
Liliana NEGRUT

JUDEȚUL ALBA
Anexa nr. 2 la Proiectul de Hotărâre al Consiliului
Judeţean Alba nr. 231/ 18 octombrie 2021

CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI CREDITELOR INTERNE PENTRU TRIMESTRUL III
AL ANULUI 2021
lei
DENUMIRE

Cod
indicator

Prevederi
anuale

Prevederi
trimestriale
cumulate

Execuție la
30.09.2021

07.01

14,797,480
14,797,480

10,705,930
10,705,930

1,823,085
1,823,085

07.58

14,797,480

10,705,930

1,823,085

6607

2,237,230

1,800,000

232,315

6607.58

2,237,230

1,800,000

232,315

660706
66070601

2,237,230
2,237,230

1,800,000
1,800,000

232,315
232,315

8407

12,560,250

8,905,930

1,590,770

8407.01

12,560,250

8,905,930

1,590,770

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE
FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR
2014-2020
8407.58
840703
Transport rutier
84070301
Drumuri și poduri

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

8,905,930
8,905,930
8,905,930

1,590,770
1,590,770
1,590,770

CHELTUIELI TOTAL :
Cheltuieli curente
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE
FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR
2014-2020
SĂNĂTATE
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE
FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR
2014-2020
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi
Spitale generale
TRANSPORTURI
CHELTUIELI CURENTE

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

CONTRASEMNEAZĂ,
p.SECRETAR GENERAL,
DIRECTOR EXECUTIV
Liliana NEGRUT

JUDEȚUL ALBA
Anexa nr. 3 la Proiectul de Hotărâre al Consiliului Judeţean Alba
nr. 231/18 octombrie 2021

CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE PENTRU
TRIMESTRUL III AL ANULUI 2021
lei
DENUMIRE
TOTAL VENITURI ALE SECȚIUNII DE
DEZVOLTARE
I. VENITURI CURENTE
C.VENITURI NEFISCALE
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII
Transferuri voluntare, altele decât
subvențiile
Sume primite de la administrațiile locale în
cadrul unor programe cu finanțare
nerambursabilă
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE
Încasări din rambursarea împrumuturilor
acordate
Sume utilizate din excedentul anului
precedent pentru efectuarea de cheltuieli
IV. SUBVENȚII
Subvenții de la alte nivele ale administrației
publice
Subvenții de la bugetul de stat
Cofinanțare publică acordată în cadrul
mecanismului SEE
Cofinanțare publică acordată în cadrul
Mecanismelor financiare Spatiul Economic
European si Norvegian 2014-2021
Sume primite de la UE/alți donatori în contul
plăților efectuate și prefinanțări aferente
cadrului financiar 2014-2021
Alte facilități și instrumente postaderare
Mecanismele financiare Spațiul Economic
European și Norvegian 2014-2021
TOTAL CHELTUIELI
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
Transferuri interne
Programe comunitare
Titlul X Proiecte cu finanțare din FEN
aferente cadrului financiar 2014-2020
Alte facilități și instrumente postaderare
Mecanismele financiare Spațiul Economic
European și Norvegian 2014-2021

Cod
indicator
000108

Prevederi
anuale

Prevederi
trimestriale
cumulate

Executie la
30.09.2021

0
00

347,470.00
100,450.00
100,450.00
100,450.00

347,470.00
100,450.00
100,450.00
100,450.00

341,629.00
100,857.00
100,857.00
100,857.00

3708

100,450.00

100,450.00

100,857.00

370806

100,450.00
86,660.00

100,450.00
86,660.00

100,857.00
86,227.00

4008

86,660.00

86,660.00

86,227.00

400815

86,660.00

86,660.00

86,227.00

11,980.00

11,980.00

11,881.00

0018

11,980.00

11,980.00

11,881.00

4208

11,980.00

11,980.00

11,881.00

420860

650.00

650.00

556.00

420875

11,330.00

11,330.00

11,325.00

4808
480816

148,380.00
80,940.00

148,380.00
80,940.00

142,664.00
78,914.00

480831
5008
08.01
08.55
08.5501
08.550107

67,440.00
347,470.00
347,470.00
100,450.00
100,450.00
100,450.00

67,440.00
347,470.00
347,470.00
100,450.00
100,450.00
100,450.00

63,750.00
95,567.00
95,567.00
0.00
0.00
0.00

08.58

247,020.00

247,020.00

95,567.00

08.5816

167,170.00

167,170.00

51,428.00

08.5831

79,850.00

79,850.00

44,139.00

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

6308
6508
6508.01
6508.55
6508.58

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

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

4,282.00
4,282.00
4,282.00

Învățământ nedefinibil prin nivel

650807

104,790.00

104,790.00

4,282.00

Învățământ special
CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE

4,282.00

65080704

104,790.00

104,790.00

4,282.00

6708

242,680.00

242,680.00

91,285.00

CHELTUIELI CURENTE
Titlul X Proiecte cu finanțare din FEN
aferente
cadrului financiar 2014-2020
Servicii culturale
Muzee

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

6708.01
6708.58
670803
67080303

242,680.00
242,680.00
242,680.00
242,680.00

242,680.00
242,680.00
242,680.00
242,680.00

AVIZAT,
p.SECRETAR GENERAL,
DIRECTOR EXECUTIV
Liliana NEGRUT

91,285.00
91,285.00
91,285.00
91,285.00

Anexa nr. 4 la Proiectul de Hotărâre al Consiliului
Judeţean Alba nr. 231/ 18 octombrie 2021

JUDEȚUL ALBA

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

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

000110

296,706,210

Prevederi
trimestriale
cumulate
233,948,100

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

0010
0012
0013
3010
301005
0014
3310
331008
331020
331021

192,286,410
192,286,410
30,000
30,000
30,000
192,256,410
192,543,880
18,300
151,400
133,706,960

154,837,210
154,837,210
26,500
26,500
26,500
154,810,710
155,027,870
18,300
151,400
108,960,590

132,784,602
132,784,602
19,888
19,888
19,888
132,764,714
132,799,604
0
148,159
93,482,454

331030

48,841,240

37,531,930

31,651,370

331031

70,000

70,000

3,751

331032

2,832,000

2,209,000

1,938,000

331050
3610
361050
3710
371001
371003

6,923,980
50,000
50,000
-337,470
0
-337,470

6,086,650
50,000
50,000
-267,160
0
-267,160

5,575,870
15,110
15,110
-50,000
0
-50,000

0016
4010
401015

420,980
420,980
420,980

420,390
420,390
420,390

212,730
212,730
212,730

17
18

103,998,820
103,998,820

78,690,500
78,690,500

74,632,891
74,632,891

4210
421082
4310
431009
431010

0
0
103,998,820
18,048,460
1,970,000

0
0
78,690,500
13,757,140
1,925,000

0
0
74,632,891
11,132,284
453,417

431033

83,980,360

63,008,360

63,047,190

Sume alocate pentru stimulentul de risc

431040

0

0

0

4910

296,706,210

233,948,100

198,901,403

DENUMIRE

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE
FUNCȚIONARE

Cod
Prevederi anuale
indicator

Executie la
30.09.2021
207,630,223

1,249,497

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

5410
541001
5410.10
5410.20
541085

2,019,530
2,019,530
1,703,460
316,070
0

1,671,640
1,671,640
1,384,270
287,370
0

1,264,354
1,138,263
126,091
-14,857

541010

2,019,530

1,671,640

1,249,497

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

6610
6610.01
6610.10
6610.20
6610.59
6610.79
6610.81
6610.85

276,430,390
276,453,670
162,215,100
113,741,570
497,000
0
0
-23,280

218,295,210
218,318,490
122,083,270
95,826,220
409,000
0
0
-23,280

186,270,071
186,630,499
118,622,635
67,642,784
365,080
0
0
-360,428

661006
66100601
6710
6710.01
6710.10
6710.20
67.10.59
6710.84

276,430,390
276,430,390
16,830,090
16,841,090
11,537,670
5,229,420
74,000
-11,000

218,295,210
218,295,210
12,705,050
12,716,050
8,725,520
3,935,020
55,510
-11,000

186,270,071
186,270,071
10,469,013
10,480,304
8,390,615
2,046,144
43,545
-11,291

67108501

-11,000

-11,000

-11,291

671003
67100303
67100304
671050
8710
8710.01
8710.10
8710.20
8710.84

11,507,590
8,927,690
2,579,900
5,322,500
1,426,200
1,426,200
493,000
933,200
0

8,704,550
6,817,150
1,887,400
4,000,500
1,276,200
1,276,200
372,000
904,200
0

7,457,267
5,721,903
1,735,364
3,011,746
912,822
912,822
367,153
545,669
0

87108501

0

0

0

871050
9610
000110

1,426,200
0
47,094,220

1,276,200
0
46,089,910

912,822
8,728,820
20,375,296

0012
0014
3710
371004
0015
3910
391001

337,470
337,470
337,470
337,470
36,610
36,610
0

267,160
267,160
267,160
267,160
36,610
36,610
0

50,000
50,000
50,000
50,000
37,331
37,331
0

391050
0016
4010
401015

36,610
536,420
536,420
536,420

36,610
536,420
536,420
536,420

37,331
14,726
14,726
14,726

Venituri nefiscale
Vânzari de bunuri și servicii
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile
Vărsăminte din secțiunea de funcționare
Venituri din capital
Venituri din valorificarea unor bunuri
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor
publice
Alte venituri din valorificarea unor bunuri
OPERAȚIUNI FINANCIARE
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru
efectuarea de cheltuieli

Sume primite in cadrul mecanismului decontarii 401016
cererilor de plata
Subvenții :
0017
Subvenții de la bugetul de stat
4210
Subventii de la bugetul de stat
421070
Subvenții de la alte administrații
4310
Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea 431014
cheltuielilor de capital din domeniul sănătății
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru 431016
finantarea investitiilor in sanatate
Sume din veniturile proprii ale Min. Sănătății către 431017
bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în
sănătate
Sume din veniturile proprii ale Min. Sănătății către 43101701
bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și
echip de comunicații în urgența în sănătate

0

0

0

29,075,910
3,163,970
3,163,970
25,911,940
24,499,280

28,141,910
3,163,970
3,163,970
24,977,940
23,565,280

13,212,218
767,315
767,315
12,444,903
12,152,594

371,000

371,000

0

0

0

0

0

0

0

431019

1,041,660

1,041,660

292,309

4610
461004

66,260
66,260

66,260
66,260

0
0

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților
4810
efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar
2014-2020
Fondul European de Dezvoltare Regională
481001
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent 48100101

17,041,550

17,041,550

7,061,021

17,041,550
14,172,760

17,041,550
14,172,760

7,061,021
2,641,691

48100102

1,415,050

1,415,050

1,558,594

48100103
4910

1,453,740
47,094,220

1,453,740
46,089,910

2,860,736
19,107,464

Alte servicii publice generale

5410

CHELTUIELI DE CAPITAL
Titlul XII Active nefinanciare

5410.70
5410.71

3,000
3,000
3,000

3,000
3,000
3,000

3,000
3,000
3,000

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

541010

3,000

3,000

3,000

Sănătate

6610
6610.58

45,669,560
23,398,280

44,735,560
23,398,280

18,775,393
7,494,606

6610.70

22,271,280

21,337,280

11,280,787

Titlul XII Active nefinanciare

6610.71

22,271,280

21,337,280

11,280,787

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi

661006

45,669,560

44,735,560

18,775,393

66100601

45,669,560

44,735,560

18,775,393

Cultură, recreere și religie

6710

1,421,660

1,351,350

329,071

CHELTUIELI CURENTE

6710.01

383,000

312,690

40,185

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

6710.58

383,000

312,690

40,185

6710.70

1,038,660

1,038,660

288,886

6710.71
671003
67100303
67100304

1,038,660
974,160
964,160
10,000

1,038,660
903,850
893,850
10,000

288,886
90,899
90,899
0

671050

447,500

447,500

238,172

9610

0

0

1,267,832

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii
de dezvoltare
Alte sume primite de la UE
Alte sume primite din fonduri de la UE pentru
programele operaționale finanțate din cadrul financiar
2014-2020

Sume primite în contul plăților efectuate în anii
anteriori
Prefinantare

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

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

Spitale generale

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

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

AVIZAT,
p.SECRETAR GENERAL,
DIRECTOR EXECUTIV
Liliana NEGRUT

