ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea scoaterii la vânzare prin licitaţie publică, a imobilului „Clădire-parţialfostă sediu de bancă, anexe şi terenul aferent”, proprietate privată a Judeţului Alba, situat
administrativ în municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 20, judeţul Alba
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna septembrie 2021;
Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea
scoaterii la vânzare prin licitaţie publică, a imobilului „Clădire-parţial - fostă sediu de bancă,
anexe şi terenul aferent”, proprietate privată a Judeţului Alba, situat administrativ în municipiul
Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 20, judeţul Alba;
Luând în considerare:
- raportul de evaluare înregistrat la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 17255/3
august 2021 cu privire la bunul imobil „Clădire-parţial - fostă sediu de bancă şi terenul aferent”,
proprietate privată a Judeţului Alba, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I.C.
Brătianu, nr. 20, judeţul Alba (recepţionat prin Procesul verbal de recepţie a serviciilor nr.
17867/11 august 2021);
- Regulamentul de vânzare a bunurilor imobile aflate în domeniul privat al UAT- Judeţul
Alba aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 282/27 noiembrie 2020;
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 58 din 24 aprilie 2003 privind trecerea unor
bunuri din domeniul public al Judeţului Alba în domeniul privat al Judeţului Alba.
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. c, art. 173 alin. 4 lit. b, art. 363-364 din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată cu modificările și completările
ulterioare.
- art. 555 și art. 1657 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă Nota de fundamentare privind stabilirea oportunităţii vânzării
imobilului „Clădire-parţial- fostă sediu de bancă, anexe şi terenul aferent”, proprietate privată
a Judeţului Alba, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr.
20, judeţul Alba, compus din „Clădire-parţial - fostă sediu bancă” în suprafaţă desfăşurată de
2009,50 mp, înscrisă în C.F. nr. 71089-C1-U2 Alba Iulia cu nr. top 1839/1/2/II şi teren aferent în
cotă de 592/1251 mp şi anexe, cuprinzând obiectivele: „Rezervor apă şi Post trafo”, în suprafaţă
desfăşurată totală de 92,31 mp, înscrise în CF nr. 70857 Alba Iulia cu nr. top. 1839/1/1 şi teren
aferent în suprafaţă totală de 109 mp, conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei
hotărâri.
Art. 2. Se însuşeşte Raportul de evaluare a imobilului menţionat la art. 1, întocmit de
evaluator autorizat SC AXACONSULT SRL, conform anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei
hotărâri.
Art. 3. (1) Se aprobă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică deschisă cu oferta la plic
închis, a imobilului „Clădire-parţial - fostă sediu de bancă, anexe şi terenul aferent”, proprietate
privată a Judeţului Alba, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr.
20, judeţul Alba, compus din „Clădire-parţial - fostă sediu bancă” în suprafaţă desfăşurată de
2009,50 mp, înscrisă în C.F. nr. 71089-C1-U2 Alba Iulia cu nr. top 1839/1/2/II, teren aferent în

cotă de 592/1251 mp şi anexe, cuprinzând obiectivele: „Rezervor apă şi Post trafo”, în suprafaţă
desfăşurată totală de 92,31 mp, înscrise în CF nr. 70857 Alba Iulia cu nr. top. 1839/1/1 şi teren
aferent în suprafaţă totală de 109 mp.
(2) Se aprobă prețul minim de vânzare al imobilului menționat la alin. 1, în
cuantum de 1.763.100,00 lei, care va constitui și prețul de pornire al licitației.
(3) Organizarea şi desfăşurarea licitației se face în conformitate cu prevederile
Regulamentului de vânzare a bunurilor imobile aflate în domeniul privat al UAT- județul Alba,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 282/27 noiembrie 2020 şi ale actelor
normative în vigoare.
Art. 4. Se aprobă Nota de fundamentare şi Documentaţia de atribuire în vederea vânzării
imobilului „Clădire-parţial- fostă sediu de bancă, anexe şi terenul aferent”, proprietate privată
a Judeţului Alba, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 20,
judeţul Alba, conform anexei nr. 3 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 5. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, domnul Ion Dumitrel,
să îndeplinească procedurile legale privind încheierea contractului de vânzare-cumpărare în faţa
notarului public.
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 Județului Alba prezenta hotărâre se
publică în Monitorul Oficial Local al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjAlba.ro, se
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba; Președintelui Consiliului Județean Alba, ,
Direcției juridică și administraţie publică, Direcției gestionarea patrimoniului, 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. 182
Alba Iulia, 2 septembrie 2021
Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat
cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, către
următoarele comisii de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 1 - Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală,
prognoze şi strategii
Comisia de specialitate nr. 2 - Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi
urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al
județului

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 19125/2 septembrie 2021

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea scoaterii la vânzare prin licitaţie publică,
a imobilului „Clădire-parţial- fostă sediu de bancă, anexe şi terenul aferent”,
proprietate privată a Judeţului Alba, situat administrativ în municipiul Alba Iulia,
Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 20, judeţul Alba
I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea scoaterii la vânzare prin licitaţie
publică, a imobilului „Clădire-parţial - fostă sediu de bancă, anexe şi terenul aferent”, proprietate
privată a Judeţului Alba, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr.
20, judeţul Alba, a Notei de fundamentare privind stabilirea oportunităţii vânzării acestui imobil,
a Notei de fundamentare însoţită de documentaţia de atribuire, precum şi însuşirea raportului de
evaluare al acestui imobil, în vederea stabilirii preţului minim de pornire a licitaţiei.
II. Descrierea situaţiei actuale
În conformitate cu prevederile H.G. nr. 1224/2001, prin Protocolul de predare preluare nr.
191-364/24.01.2002 a fost preluat din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei
Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al judeţului
Alba şi în administrarea Consiliului Judeţean Alba, imobilul situat administrativ în municipiul
Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 20, judeţul Alba, compus din:
 „Clădire-parţial - sediu de bancă” , edificată în regim S+P+Cota 3,50m+M+3E+Pod, în
suprafaţă de 2009,50 mp şi teren aferent în cotă de 592/1251 mp
 Anexe, cuprinzând obiectivele „Rezervor apă şi Post trafo”, edificate în regim S+P, în
suprafaţă desfăşurată de 92,31 mp şi teren aferent în suprafaţă de 109 mp.
Imobilul este proprietate privată a Judeţului Alba, aflat în administrarea Consiliului
Judeţean Alba şi a fost preluat ca o investiţie în curs de realizare. Pentru a se evita degradarea, au
fost demarate proceduri de vânzare prin licitaţie publică, în urma cărora nu a fost desemnat
niciun câştigător.
Consiliul Judeţean Alba a înştiinţat instituţiile publice din judeţ, care au solicitat în trecut
alocarea unor spaţii în vederea funcţionării, de posibilitatea transferării cu titlu gratuit în
proprietatea lor a acestui imobil, însă nu au fost interesate.
Pentru scoaterea din nou la vânzare a imobilului în cauză, s-a întocmit un Raport de
evaluare de către un evaluator expert, autorizat, selecţionat prin achiziţie publică directă,
conform Raportului de achiziţie directă al Consiliului Judeţean Alba nr. 14912/05.07.2021.
Acesta a stabilit o valoare justă de piaţă, iar răspunderea juridică privind corectitudinea
stabilirii preţului prevăzut în raportul de evaluare revine exclusiv evaluatorului care a întocmit
raportul de evaluare.
III. Reglementări anterioare
- Protocolul de predare-preluare nr. 191-364/23.01.2002 încheiat între Regia Autonomă
„Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” şi Consiliul Judeţean Alba;
- Procesul verbal de predare- preluare nr. 190-363/23.01.2002 încheiat între Regia
Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” şi Consiliul Judeţean Alba.
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 58 din 24 aprilie 2003 privind trecerea unor
bunuri din domeniul public al judeţului Alba în domeniul privat al judeţului Alba.
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. c, art. 173 alin. 4 lit. b, art. 363-364 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 555 și art. 1657 din Legea nr. 287/2009 ( Noul Cod Civil), republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;

- Legii nr. 82/1991 a contabilității, 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
Creşterea veniturilor bugetului local al Judeţului Alba.
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
Nu este cazul
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre
Nu este cazul
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi
funcţionale preconizate
Nu este cazul
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. 182 din 2 septembrie 2021.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare şi ale Legii
nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
PREŞEDINTE
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 19126/2 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 și completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea scoaterii la vânzare prin licitaţie publică, a imobilului „Clădire-parţialfostă sediu de bancă, anexe şi terenul aferent”, proprietate privată a Judeţului Alba, situat
administrativ în municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 20, judeţul Alba
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 10 septembrie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei
„ordinară” estimată a avea loc în data de 27 septembrie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 182/2 septembrie 2021 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea scoaterii la vânzare
prin licitaţie publică, a imobilului „Clădire-parţial- fostă sediu de bancă, anexe şi terenul
aferent”, proprietate privată a Judeţului Alba, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, Piaţa
Ion I.C. Brătianu, nr. 20, judeţul Alba;
- raportul de evaluare înregistrat la sediul Consiliului Judeţean Alba sub nr.
17255/03.08.2021 pentru imobilul „Clădire-parţial- fostă sediu de bancă, anexe şi terenul
aferent”, proprietate privată a Judeţului Alba, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, Piaţa
Ion I.C. Brătianu, nr. 20, judeţul Alba .
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 19541/ 9 septembrie 2021
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea scoaterii la vânzare prin licitaţie publică,
a imobilului „Clădire-parţial- fostă sediu de bancă, anexe şi terenul aferent”,
proprietate privată a Judeţului Alba, situat administrativ în municipiul Alba Iulia,
Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 20, judeţul Alba
Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea scoaterii la vânzare prin licitaţie
publică, a imobilului „Clădire-parţial- fostă sediu de bancă, anexe şi terenul aferent”, proprietate
privată a Judeţului Alba, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr.
20, judeţul Alba, a Notei de fundamentare privind stabilirea oportunităţii vânzării acestui imobil,
a Notei de fundametare însoţită de dcoumtaţia de atribuire, precum şi însuşirea raportului de
evaluare al acestui imobil, în vederea stabilirii preţului minim de pornire a licitaţiei.
În conformitate cu prevederile H.G. nr. 1224/2001, prin Protocolul de predare preluare nr.
191-364/24.01.2002 s-a preluat din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei
Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al judeţului
Alba şi în administrarea Consiliului Judeţean Alba, imobilul situat administrativ în municipiul
Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 20, judeţul Alba, compus din:
- „ Clădire –parţial-sediu de bancă” , edificată în regim S+P+Cota 3,50m+M+3E+Pod, în
suprafaţă de 2009,50 mp şi teren aferent în cotă de 592/1251 mp
- Anexe, cuprinzând obiectivele „Rezervor apă şi Post trafo”, edificate în regim S+P, în
suprafaţă desfăşurată de 92,31 mp şi teren aferent în suprafaţă de 109 mp.
Imobilul este proprietate privată a Judeţului Alba, aflat în administrarea Consiliului Judeţean
Alba şi a fost preluat ca o investiţie în curs de realizare şi are o valoare de inventar de
1.763.100,00 lei.
Referitor la regimul juridic al imobilului, în prezent imobilul aparţine proprietăţii private
al Judeţului Alba, fiind trecut din domeniul public al judeţului Alba în domeniul privat al
Judeţului Alba prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 58 din 24 aprilie 2003, iar din
punctul de vedere al publicităţii imobiliare , situaţia actuală este următoarea:
- „ Clădire –parţial-sediu de bancă” şi teren aferent sunt înscrise în CF nr. 71089-C1-U2
Alba Iulia cu nr. top 1839/1/2/II;
- Anexe cuprinzând obiectivele „Rezervor apă şi Post trafo” şi terenul aferent, sunt înscrise
în CF nr. 70857 Alba Iulia cu nr.top 1839/1/1.
Pentru a se evita degradarea în timp a imobilului, au fost demarate proceduri de vânzare
prin licitaţie publică in anii 2001, 2002, 2008 şi 2011, în urma cărora nu a fost desemnat niciun
câştigător.
Consiliul Judeţean Alba a înştiinţat in luna aprilie 2021 instituţiile publice din judeţ, care
au solicitat în trecut alocarea unor spaţii în vederea funcţionării, de posibilitatea transferării cu
titlu gratuit în proprietatea lor a acestui imobil, însă acestea nu au fost interesate. De asemenea
compartimentarea actuală a clădirii nu permite desfăşurarea activităţii întregului aparat de
specialitate al Consiliului Judeţean Alba în condiţii optime. Clădirea necesită investiţii
substanţiale pentru o funcţionalitate normală.
Conform prevederilor art. 363 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
„Vânzarea bunurilor din domeniul privat al statului sau unităţilor administrativ- teritoriale se
face prin licitaţie publică”. Art. 555 din Noul Cod Civil din 2009 “Proprietatea privată este
dreptul titularului de a poseda, folosi și dispune de un bun în mod exclusiv, absolut și perpetuu,
în limitele stabilite de lege.”
Prin urmare a fost întocmită Nota de fundamentare privind stabilirea oportunităţii
vânzării imobilului „Clădire-parţial- fostă sediu de bancă, anexe şi terenul aferent”, proprietate
privată a Judeţului Alba, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr.
20, judeţul Alba.

Considerăm oportună scoaterea la vânzare prin licitaţie publică deschisă a imobilului
„Clădire-parţial- fostă sediu de bancă, anexe şi terenul aferent”, proprietate privată a Judeţului
Alba, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 20, judeţul Alba,
cu respectarea Regulamentului de vânzare a bunurilor imobile aflate în domeniul privat al UATJudeţul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 282/27.11.2020.
Conform art. 11 din Regulamentul de vânzare „Inițierea procedurii de vânzare aparține
titularului dreptului de proprietate respectiv UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba.”
Articolul 14 prevede că „Preţul minim de vânzare, va fi valoarea cea mai mare dintre preţul de
piaţă determinat prin raport de evaluare întocmit de evaluatori persoane fizice sau juridice,
autorizaţi, în condiţiile legii, şi selectaţi prin licitaţie publică, şi valoarea de inventar a
imobilului.“
În consecinţă, Consiliul Judeţean Alba a achiziţionat servicii de evaluare a imobilului în
cauză şi preţul de piaţă determinat în Raport de evaluare întocmit de SC AXACONSULT SRL,
evaluator expert autorizat, este de 1.710.830,00 lei, iar valoarea de inventar este de 1.763.100 lei.
Aşadar, preţul minim de pornire a licitaţiei este de 1.763.100,00 lei, conform art. 363
alin. 6 din Codul administrativ aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019.
Documentația de atribuire a licitaţiei publice de vânzare a imobilului proprietate privată a Judeţului
Alba, este alcătuită din:
a.) caietul de sarcini;
b.) fişa de date a procedurii;
c.) contractul-cadru conţinând clauze contractuale obligatorii;
d.) formulare şi modele de documente.
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”, art. 196 alin.(1) lit. a), care prevede „consiliul local şi consiliul judeţean
adoptă hotărâri”, CAP III, Partea V prin care se stabilesc reguli privind exercitarea dreptului de
proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, din Ordonanţa de Urgenţă
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prin proiectul
de hotărâre inițiat de președintele Consiliului Județean Alba se va aproba scoaterea la vânzare a
unui bun imobil, proprietate privată a Judeţului Alba.
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Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 182/2 septembrie 2021

Notă fundamentare
privind stabilirea oportunităţii vânzării imobilului „Clădire-parţial - fostă sediu de bancă,
anexe şi terenul aferent”, proprietate privată a Judeţului Alba, situat administrativ în
municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 20, judeţul Alba

I. Informațiile cuprinse în nota de fundamentare se referă la:
Stabilirea oportunităţii scoaterii la
vânzare prin licitaţie publică a unui
imobil proprietate privată a Judeţului
Alba

X

II. Necesitatea/necesitățile identificate:
SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT
Denumirea necesității identificate:
Scoaterea la vânzare prin licitaţie publică, a imobilului „Clădire-parţial - fostă sediu de
bancă, anexe şi terenul aferent”, proprietate privată a Judeţului Alba, situat administrativ în
municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 20, judeţul Alba, compus din:
- „Clădire - parţial-fostă sediu bancă” în suprafaţă desfăşurată de 2009,50 mp, înscrisă în
C.F. nr. 71089-C1-U2 Alba Iulia cu nr. top 1839/1/2/II şi teren aferent în cotă de 592/1251 mp
- anexe, cuprinzând obiectivele: „Rezervor apă şi Post trafo”, în suprafaţă desfăşurată
totală de 92,31 mp, înscrise în CF nr. 70857 Alba Iulia cu nr. top. 1839/1/1 şi teren aferent în
suprafaţă totală de 109 mp.
III. Descrierea pe scurt a necesității identificate:
Imobilul „Clădire-parţial - fostă sediu de bancă, anexe şi terenul aferent”, situat
administrativ în municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu nr. 20, a fost preluat ca investiţie
în curs de realizare, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Autonome
„Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al judeţului Alba şi în
administrarea Consiliului Judeţean Alba, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1224/2001, prin
Protocolul de predare preluare nr. 191-364/24.01.2002.
În prezent, imobilul este proprietate privată a Judeţului Alba şi se află în administrarea
Consiliului Judeţean Alba.
Imobilul a fost proiectat şi realizat ca sediu de bancă, cu un singur utilizator,
compartimentarea şi distribuirea spaţiilor s-a făcut cu precădere din punct de vedere al
reprezentării băncii, respectiv cu holuri şi scară principală foarte ample, în detrimentul spaţiului
destinat birourilor. Singurele accese la spaţiul predat Consiliului Judeţean Alba, sunt pe scara
metalică de incendiu, situată în spatele clădirii şi pe scara secundară foarte îngustă. Diferenţa
între cota terenului sistematizat şi etajul 1 este de circa 13 m. Amenajarea imobilului de către
Consiliul Judeţean Alba presupune reproiectarea spaţiilor la nivelul compartimentărilor,
structurii de rezistenţă şi instalaţiilor.

Pentru a se evita degradarea în timp a imobilului, au fost demarate proceduri de vânzare a
imobilului în cauză, prin licitaţie publică, în anii 2001, 2002, 2008 şi 2011, în urma cărora nu a
fost desemnat niciun câştigător.
De asemenea compartimentarea actuală a clădirii nu permite desfăşurarea activităţii
întregului aparat de specialitate al Consiliului Judeţean Alba în condiţii optime. Clădirea necesită
investiţii substanţiale pentru o funcţionalitate normală.
Consiliul Judeţean Alba a înştiinţat toate instituţiile publice din judeţ, care au solicitat în
trecut alocarea unor spaţii în vederea funcţionării, de posibilitatea transferării cu titlu gratuit în
proprietatea lor a acestui imobil, şi anume:
- Instituţia Prefectului / Judeţul Alba, prin adresa nr. 8841/19.04.2021,
- Primăria Municipiului Alba Iulia, prin adresa nr. 8839/19.04.2021,
- Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură- Centrul Judeţean Alba, prin adresa nr.
8997/20.04.2021,
- Oficiul Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Alba, prin adresa nr.
9002/20.04.2021,
- Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, prin
adresa nr. 9006/20.04.2021,
- Serviciul de Probaţiune Alba, prin adresa 9005/20.04.2021,
- Judecătoria Alba Iulia şi Tribunalul Alba, prin adresa nr. 8999/20.04.2021,
- Biroul Vamal de Interior Alba, prin adresa nr. 9001/20.04.2021,
- Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, prin adresa nr. 8998/20.04.2021.
Niciuna dintre aceste instituţii nu şi-a prezentat intenţia de preluare cu titlu gratuit al
acestui imobil.
Întrucât imobilul nu este utilizat şi se degradează, se consideră oportună şi se propune
scoaterea la vânzare a acestuia, în vederea realizării unei eficiente gestionări a patrimoniului
privat al UAT - Judeţul Alba.
Pentru vânzarea bunurilor aflate în Domeniul privat al Judeţului Alba este necesară
stabilirea unui preţ minim de vânzare determinat ca fiind valoarea cea mai mare dintre preţul de
piaţă determinat printr-un raport de evaluare întocmit de evaluatori persoane fizice sau juridice
autorizaţi în condiţiile legii şi selectaţi prin licitaţie publică şi valoarea de inventar a imobilului.
Răspunderea juridică privind corectitudinea stabilirii preţului prevăzut în raportul de evaluare
revine exclusiv evaluatorului care a întocmit respectivul raport de evaluare.
În acest sens a fost întocmit un Raport de de evaluare al imobilului, întocmit de evaluator
autorizat SC AXACONSULT SRL, selecţionat prin achiziţie publică directă, conform
Raportului de achiziţie directă al Consiliului Judeţean Alba nr. 14912/05.07.2021. Raportul de
evaluare a fost recepţionat prin Procesul verbal de recepţie a serviciilor nr. 17867/11.08.2021.
Sumele obţinute din vânzarea bunului imobil proprietate privată a Judeţului Aba, se vor
face venit la bugetul Judeţului Alba.
IV. Descrierea bunului imobil care face obiectul vânzării
Imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 20, judeţul
Alba, compus din :
 construcţie înscrisă în CF nr. 71089-C1-U2 Alba Iulia cu nr. top 1839/1/2/II, cu o
suprafaţă desfăşurată de 2009,50 mp şi teren aferent în cotă de 592/1251 mp
 anexe, cuprinzând obiectivele: „Rezervor apă şi Post trafo”, în suprafaţă desfăşurată
totală de 92,31 mp, înscrise în CF nr. 70857 Alba Iulia cu nr. top. 1839/1/1 şi teren aferent în
suprafaţă totală de 109 mp.
V. Destinaţia bunului care face obiectul vânzării
Bunul „Clădire-parţial - fostă sediu de bancă, anexe şi terenul aferent”, proprietate
privată a Judeţului Alba, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr.
20, judeţul Alba, este înscris în
 CF 71089-C1-U2 Alba Iulia cu nr. top 1839/1/2/II nu are stabilită destinaţia, are
categoria de folosinţă construcţii
 CF nr. 70857 Alba Iulia cu nr. top. 1839/1/1 nu are stabilită destinaţia, are categoria de
folosinţă de construcţii industriale şi edilitare, cu „observaţiile: rezervor apă şi post trafo” şi
specificaţia că transformatorul de curent situat pe acest spaţiu este proprietatea Societăţii de

Distribuţie a Energiei Electrice România SA.
VI. Preţul minim al vânzării
Preţul minim de vânzare, va fi valoarea cea mai mare dintre preţul de piaţă determinat prin
raport de evaluare întocmit de evaluatori persoane fizice sau juridice, autorizaţi, în condiţiile
legii, şi selectaţi prin licitaţie publică şi valoarea de inventar a imobilului.
VII. Garanţia de participare
Garanţia de participare la licitaţia publică de vânzare, se stabileşte la 3% din preţul minim
de vânzare.
VIII. Legislaţia în baza căreia se va scoate la vânzare imobilul priprietate privată a
Judeţului Alba:
- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 282/27 noiembrie 2020 privind aprobarea
Regulamentului de vânzare a bunurilor imobile aflate în domeniul privat al UAT- Judeţul Alba
- art. 173 alin. 1 lit. c, art. 173 alin. 4 lit. b, art. 363-364 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 555 și art. 1657 din Legea nr. 287/2009 ( Noul Cod Civil), republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
- Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată cu modificările și completările ulterioare
- prevederile Raportului de evaluare înregistrat la sediul Consiliului Judeţean Alba sub
nr. pentru bunul imobil „Clădire-parţial - fostă sediu de bancă şi terenul aferent”, proprietate
privată a Judeţului Alba, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr.
20, judeţul Alba, care se scoate la vânzare prin licitaţie publică;

Anexa nr. 3 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 182/2 septembrie 2021

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
şi
DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE
în vederea vânzării imobilului „Clădire-parţial - fostă sediu de bancă,
anexe şi terenul aferent” - proprietate privată a Judeţului Alba, situat administrativ
în municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 20, judeţul Alba

I. NOTĂ DE FUNDAMENTARE
a.) Descrierea bunului imobil care urmează a fi vândut:
Imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 20, judeţul
Alba, compus din:
- construcţie înscrisă în CF nr. 71089-C1-U2 Alba Iulia cu nr. top 1839/1/2/II, cu o
suprafaţă desfăşurată de 2009,50 mp şi teren aferent în cotă de 592/1251 mp
- anexe, cuprinzând obiectivele: „Rezervor apă şi Post trafo”, în suprafaţă desfăşurată
totală de 92,31 mp, înscrise în CF nr. 70857 Alba Iulia cu nr. top. 1839/1/1 şi teren aferent în
suprafaţă totală de 109 mp
b. ) Destinaţia bunului care face obiectul vânzării
Bunul „Clădire-parţial - fostă sediu de bancă, anexe şi terenul aferent”, proprietate
privată a Judeţului Alba, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr.
20, judeţul Alba, este înscris în
 CF 71089-C1-U2 Alba Iulia cu nr. – nu are stabilită destinaţia, categoria de folosinţă
construcţii
 CF nr. 70857 Alba Iulia cu nr. top. 1839/1/1 nu are stabilită destinaţia, categoria de
folosinţă de construcţii industriale şi edilitare, cu „observaţiile: rezervor top 1839/1/2/II apă şi
post trafo” şi specificaţia că transformatorul de curent situat pe acest spaţiu este proprietatea
Societăţii de Distribuţie a Energiei Electrice România SA.
c.) Motivele de ordin economic, financiar, social şi de mediu care justifică prodcedura de
vânzare
Întrucât imobilul nu este utilizat şi se degradează, se consideră oportună şi se propune
scoaterea la vânzare a acestuia, în vederea realizării unei eficiente gestionări a patrimoniului
privat al UAT Judeţul Alba. Consiliul Judeţean Alba a înştiinţat instituţiile publice din judeţ, care
au solicitat în trecut alocarea unor spaţii în vederea funcţionării, de posibilitatea transferării cu
titlu gratuit în proprietatea lor a acestui imobil, însă nu au fost interesate.
Sumele obţinute prin vânzarea bunului imobil proprietate privată a Judeţului Aba se vor
face venit la bugetul Judeţului Alba.

II. DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE
Documentaţia de atribuire este alcătuită din:
1. Caietul de sarcini
2. Fişa de date a procedurii
3. Contractul-cadru conţinând clauze contractuale obligatorii
4. Formulare şi modele de documente

CAIET DE SARCINI
privind scoaterea la vânzare prin licitaţie publică a imobilului „Clădire-parţial fostă sediu de bancă, anexe şi terenul aferent”, proprietate privată a Judeţului Alba, situat
administrativ în municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 20, judeţul Alba

CAPITOLUL I
INFORMAŢII GENERALE
I.1. Date de identificare ale titularului dreptului de proprietate
Denumire proprietar: Judeţul Alba - Domeniu privat, legal reprezentat prin
Preşedintele Consiliului Judeţean Alba
Administrator: Consiliul Judeţean Alba
Adresa: Municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 1, Judeţul Alba
Telefon: 0258/813380, 813382
Fax: 0258/813325
E-mail: cjalba@cjalba.ro
I.2. Date de identificare ale organizatorului licitaţiei
Consiliul Judeţean Alba
Adresa: Municipiul alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 1, Judeţul Alba
Cod fiscal: 4562583
Telefon: 0258/813380, 813382
Fax: 0258/813325
E-mail: cjalba@cjalba.ro
I.3. Procedura aplicată: licitaţie publică deschisă cu ofertă la plic închis
Temei legal:
- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 282/27 noiembrie 2020 privind aprobarea
Regulamentului de vânzare a bunurilor imobile aflate în domeniul privat al UAT- Judeţul Alba
- art. 173 alin. 1 lit. c, art. 173 alin. 4 lit. b, art. 363-364 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 555 și art. 1657 din Legea nr. 287/2009 ( Noul Cod Civil), republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
- Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată cu modificările și completările ulterioare
- prevederile Raportului de evaluare înregistrat la sediul Consiliului Judeţean Alba sub
nr. pentru bunul imobil „Clădire-parţial - fostă sediu de bancă şi terenul aferent”, proprietate
privată a Judeţului Alba, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr.
20, judeţul Alba, care se scoate la vânzare prin licitaţie publică
I.4. Data limită de depunere a documentelor de participare la licitaţie
Documentele de participare la licitaţie vor fi depuse la sediul Consiliului Judeţean Alba,
până la data specificată în anunţul de licitaţie.
I.5. Data şi locul organizării licitaţiei
Licitaţia se organizează în data specificată în anunţul de licitaţie, la sediul Consiliului
Judeţean Alba din Municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 1, judeţul Alba.

CAPITOLUL II
PREZENTAREA IMOBILULUI CARE FACE OBIECTUL VÂNZĂRII
II.1. Denumirea imobilului şi adresa, destinaţia
„Clădire-parţial- fostă sediu de bancă, anexe şi terenul aferent” - imobil situat
administrativ în municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 20, judeţul Alba, compus din:
- construcţie înscrisă în CF nr. 71089-C1-U2 Alba Iulia cu nr. top 1839/1/2/II, cu o
suprafaţă desfăşurată de 2009,50 mp şi teren aferent în cotă de 592/1251 mp
- anexe, cuprinzând obiectivele: „Rezervor apă şi Post trafo”, în suprafaţă desfăşurată
totală de 92,31 mp, înscrise în CF nr. 70857 Alba Iulia cu nr. top. 1839/1/1 şi teren aferent în
suprafaţă totală de 109 mp.
Destinaţia bunului care face obiectul vânzării:
Bunul „Clădire-parţial- fostă sediu de bancă, anexe şi terenul aferent”, proprietate
privată a Judeţului Alba, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr.
20, judeţul Alba, este înscris în
- CF 71089-C1-U2 Alba Iulia cu nr. top 1839/1/2/II – nu are stabilită destinaţia, categoria
de folosinţă construcţii
- CF nr. 70857 Alba Iulia cu nr. top. 1839/1/1 nu are stabilită destinaţia, categoria de
folosinţă de construcţii industriale şi edilitare, cu „observaţiile: rezervor apă şi post trafo” şi
specificaţia că (transformatorul de curent situat pe acest spaţiu este proprietatea Societăţii de
Distribuţie a Energiei Electrice România SA).
II.2. Regimul juridic al imobilului
Referitor la regimul juridic, declarăm că bunul imobil situat administrativ în municipal
Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 20, compus din:
- construcţie înscrisă în CF nr. 71089-C1-U2 Alba Iulia cu nr. top 1839/1/2/II, cu o
suprafaţă desfăşurată de 2009,50 mp şi teren aferent în cotă de 592/1251 mp
- anexe, cuprinzând obiectivele: „Rezervor apă şi Post trafo”, în suprafaţă desfăşurată
totală de 92,31 mp, înscrise în CF nr. 70857 Alba Iulia cu nr. top. 1839/1/1 şi teren aferent în
suprafaţă totală de 109 mp,
este proprietate privată a Judeţului Alba, iar din punctul de vedere al publicităţii
imobiliare, imobilul este înscris în Cartea Funciară nr. 71089-C1-U2 şi în Cartea Funciară nr.
70857 Alba Iulia.
Din foaia de sarcini a extrasului de Carte Funciară, rezultă că imobilul nu este grevat de
sarcini.
II.3. Elemente constructive ale imobilului
Construcţia fost sediu bancă
Regimul de înălţime: subsol (parţial) 192,65 mp, parter 31,10 mp, cota 3,50 m 43,95 mp,
mezanin 85,40 mp, etajul I 585,10 mp , etajul II 491,50 mp, etajul III 450,40 mp şi pod
129,40mp ( total 2009,50 mp).
Anexa clădire post trafo şi rezervor de apă pentru incendiu (transformatorul de curent
situat pe acest spaţiu este proprietatea Societăţii de Distribuţie a Energiei Electrice România
SA):
Regim de înălţime: S+P
Înălţimea 4,00 m
Suprafaţa desfăşurată 92,31 mp
Suprafaţa construită 54,30mp
Suprafaţa totală (înscrisă în CF) 108,60mp
Data punerii în funcţiune : anul 2000
Date constructive:
Fundaţii din beton , cadre, diafragme, şi planşee de beton armat
Pereţii exteriori de rezistenţă şi pereţi neportanţi ataşaţi structurii constructive
Utilităţi: branşament la apă, racord de canalizare şi alimentare cu energie electrică sunt
comune pentru cei 2 proprietari ai clădirii. Postul trafo este administrat de către Electrica, dar
suprafaţa clădirii este inclusă în imobilul care face obiectul vânzării

Scara de acces între mezanin şi etajul I este în faza de cofrare şi armare parţial
Accesul în clădire este situat lateral şi nu este dimensionat corespunzător capacităţii
spaţiului
Pereţii sunt tencuiţi la interior în proporţie de 80 %, iar pardoselile interioare nu sunt
realizate
Grupurile sociale de la subsol nu sunt amenajate
Subsolul ( parţial) nu are ventilaţie directă
Sistemele de alimentare cu apă, canalizare şi energie electric sunt realizate doar parţial
Există infiltraţii de apă la nivel superior care au distrus porţiuni din faţadă, datorită
înfundării reţelei de scurgere.

CAPITOLUL III
CONDIŢII GENERALE ALE VÂNZĂRII ŞI REGIMUL DE EXPLOATARE
A BUNULUI CARE FACE OBIECTUL VÂNZĂRII
Titularul dreptului de proprietate publică are obligaţia să publice anunţul de licitaţie în
Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a sau într-un cotidian de circulaţie naţională şi într-unul
de circulaţie locală, pe pagina sa de internet ori prin alte medii ori canale publice de comunicaţii
electronice.
Anunţul de licitaţie se întocmeşte după aprobarea documentaţiei de atribuire de către
Consiliul Județean Alba şi trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente:
a.) informaţii generale privind titularul dreptului de proprietate, precum: denumirea, codul
de identificare fiscală, adresa, datele de contact, persoana de contact;
b.) informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică, în special descrierea şi
identificarea bunului care urmează să fie vândut;
c.) informaţii privind documentaţia de atribuire: modalitatea sau modalităţile prin care
persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire; denumirea şi
datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul titularului dreptului de proprietate de
la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire; costul şi condiţiile de plată pentru
obţinerea documentaţiei, dacă este cazul; data-limită pentru solicitarea clarificărilor;
d.) informaţii privind ofertele: data-limită de depunere a ofertelor, adresa la care trebuie
depuse ofertele, numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă;
e.) data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor;
f.) instanţa competentă în soluţionarea eventualelor litigii şi termenele pentru sesizarea
instanţei;
g.) data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării.
Anunţul de licitaţie se trimite spre publicare cu cel puţin 20 de zile calendaristice înainte de
data-limită pentru depunerea ofertelor.
Orice persoană interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire.
Titularul dreptului de proprietate are dreptul de a opta pentru una dintre următoarele
modalităţi de obţinere a documentaţiei de atribuire de către persoanele interesate:
a.) asigurarea accesului direct, nerestricţionat şi deplin, prin mijloace electronice, la
conţinutul documentaţiei de atribuire;
b.) punerea la dispoziţia persoanei interesate care a înaintat o solicitare, în scris în acest
sens, a unui exemplar din documentaţia de atribuire, pe suport hârtie şi/sau pe suport magnetic.
Titularul dreptului de proprietate are dreptul de a stabili un preţ pentru obţinerea
documentaţiei de atribuire, cu condiţia ca acest preţ să nu depăşească costul multiplicării
documentaţiei, la care se poate adăuga, dacă este cazul, costul transmiterii acesteia.
Titularul dreptului de proprietate are obligaţia să asigure obţinerea documentaţiei de
atribuire de către persoana interesată, care înaintează o solicitare în acest sens.
Titularul dreptului de proprietate are obligaţia de a pune documentaţia de atribuire la
dispoziţia persoanei interesate cât mai repede posibil, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească 4
zile lucrătoare de la primirea unei solicitări din partea acesteia.
Persoana interesată are obligaţia de a depune diligenţele necesare, astfel încât respectarea de
către titularul dreptului de proprietate a perioadei prevăzute să nu conducă la situaţia în care

documentaţia de atribuire să fie pusă la dispoziţia sa cu mai puţin de 5 zile lucrătoare înainte de
data-limită pentru depunerea ofertelor.
Persoana interesată are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire.
Titularul dreptului de proprietate are obligaţia de a răspunde în mod clar, complet şi fără
ambiguităţi, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească 5 zile
lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări.
Titularul dreptului de proprietate are obligaţia de a transmite răspunsurile însoţite de
întrebările aferente către toate persoanele interesate care au obţinut, în condiţiile prezentei secţiuni,
documentaţia de atribuire, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat
clarificările respective.
Titularul dreptului de proprietate are obligaţia de a transmite răspunsul la orice clarificare cu
cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data-limită pentru depunerea ofertelor.
În cazul în care solicitarea de clarificare nu a fost transmisă în timp util, punând astfel
titularul dreptului de proprietate în imposibilitatea de a respecta termenul prevăzut, acesta din urmă
are totuşi obligaţia de a răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care perioada necesară
pentru elaborarea şi transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către persoanele
interesate înainte de data-limită de depunere a ofertelor.
Procedura de licitaţie se poate desfăşura numai dacă în urma publicării anunţului de licitaţie
au fost depuse cel puţin două oferte valabile.
Organizarea și desfășurarea licitației
Comisia de evaluare a ofertelor, compusă dintr-un număr impar de membri, care nu poate fi
mai mic de 5, numită prin dispoziția titularului dreptului de proprietate, adoptă decizii în mod
autonom şi numai pe baza criteriilor de selecţie prevăzute în instrucţiunile privind organizarea şi
desfăşurarea licitaţiei.
Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale caietului de sarcini, titularul dreptului de
proprietate are obligaţia de a asigura protejarea acelor informaţii care îi sunt comunicate de
persoanele fizice sau juridice cu titlu confidenţial, în măsura în care, în mod obiectiv, dezvăluirea
informaţiilor în cauză ar prejudicia interesele legitime ale respectivelor persoane, inclusiv în ceea
ce priveşte secretul comercial şi proprietatea intelectuală.
Are dreptul de a participa la licitaţie orice persoană fizică sau juridică, română sau
străină, care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a.) a plătit toate taxele privind participarea la licitaţie, inclusiv garanţia de participare;
b.) a depus oferta sau cererea de participare la licitaţie, împreună cu toate documentele
solicitate în documentaţia de atribuire, în termenele prevăzute în documentaţia de atribuire;
c.) are îndeplinite la zi toate obligaţiile exigibile de plată a impozitelor, a taxelor şi a
contribuţiilor către bugetul consolidat al statului şi către bugetul local;
d.) nu este în stare de insolvenţă, faliment sau lichidare ( formularul 1).
Nu are dreptul să participe la licitaţie persoana care a fost desemnată câştigătoare la o licitaţie
publică anterioară privind bunurile statului sau ale unităţilor administrativ-teritoriale în ultimii 3
ani, dar nu a încheiat contractul ori nu a plătit preţul, din culpă proprie. Restricţia operează
pentru o durată de 3 ani, calculată de la desemnarea persoanei respective drept câştigătoare la
licitaţie.
Încheierea contractului
Contractul de vânzare se încheie între titularul dreptului de proprietate a bunului imobil şi
câştigătorul licitaţiei.
În cazul participanţilor care nu au fost declaraţi câştigători, garanţia de participare va fi
restituită în termen de maxim 10 zile calendaristice de la data licitaţiei, sub condiția angajării
că nu vor depune contestație asupra procedurii de licitație.
În cazul ofertantului declarat câștigător, garanția de participare va fi restituită după
încheierea contractului de vânzare.
Contractul de vânzare se încheie în formă scrisă, sub sancţiunea nulităţii.
Contractul de vânzare se autentifică notarial, sub sancţiunea nulităţii.
Contractul cuprinde clauze privind despăgubirile, în situaţia denunţării contractului
înainte de expirarea termenului.

Predarea-primirea bunului se face prin proces-verbal în termen de maximum 30 de zile de
la data încheierii contractului de vânzare autentificat notarial.
Titularul dreptului de proprietate (vânzătorul) are următoarele drepturi şi/sau obligaţii:
a.) să transmită proprietatea bunului imobil cumpărătorului;
b.) să predea bunul pe bază de proces-verbal, la termen;
c.) să încaseze prețul, în conformitate cu dispoziţiile contractului de vânzare;
d.) să îl garanteze pe cumpărător contra evicțiunii și viciilor bunului;
Titularul dreptului de cumpărare (cumpărător) are următoarele drepturi şi obligaţii:
a.) să preia bunul cumpărat;
b.) să plătească prețul ofertat la termenul/termenele stabilite prin contract;
Procedura de contestare
Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept ori într-un interes legitim printr-un
act al titularului dreptului de proprietate, prin încălcarea dispozițiilor legale și administrative în
vigoare, poate solicita, prin contestaţie, anularea actului, obligarea titularului dreptului de
proprietate de a emite un act, d e a recunoaşte dreptului pretins sau a interesului legitim, mai
întâi pe cale administrativă, iar ulterior, la instanțele judecătorești competente.
În sensul acestor prevederi, prin persoană vătămată se înţelege orice persoană fizică sau
juridică, română sau străină care:
- are sau a avut un interes legitim în legătură cu respectiva procedură de licitație;
- a suferit, suferă sau riscă să sufere un prejudiciu ca o consecinţă a unui act al titularului
dreptului de proprietate, de natură să producă efecte juridice, ori ca urmare a nesoluţionării în
termenul stabilit a unei contestații privind respectiva procedură de licitație.
Prin act al titularului dreptului de proprietate se înţelege orice act administrativ, orice
altă operaţiune administrativă care produce sau poate produce efecte juridice, neîndeplinirea
în termenul stabilit a unei obligaţii prevăzute de prezentul regulament, omisiunea ori refuzul
de a emite un act sau de a efectua o anumită operaţiune, în legătură cu sau în cadrul procedurii de
licitație.
Participanţii la licitaţie pot formula contestaţii în cazul în care apreciază că nu s-au
respectat, în totalitate, dispoziţiile legale şi regulamentare referitoare la organizarea şi
desfăşurarea licitaţiei. Contestaţiile se depun la registratura de la sediul titularului dreptului de
proprietate care a organizat licitaţia, în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data încheierii
licitaţiei.
Titularul dreptului de proprietate organizator al licitaţiei este obligat să soluţioneze
contestaţia în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la depunerea acesteia, prin comisia de
soluționare a contestațiilor numită prin decizia/dispoziția conducătorului instituției, comisie din
care vor face parte reprezentanții al U.A.T. - Județul Alba.
După primirea unei contestaţii, comisia de soluționare a contestațiilor are dreptul de a
adopta măsurile de remediere pe care le consideră necesare, ca urmare a celor formulate prin
contestaţie.
Titularul dreptului de proprietate organizator a licitației va comunica măsurile de
remediere adoptate, atât contestatorului, cât și celorlalţi ofertanți participanți la procedura de
licitație, în termen de maxim 2 zile de la data contestaţiei.
După soluționarea contestației, în cazul în care persoana vătămată intenționează
introducerea unei cereri în fața instanțelor de judecată, aceasta va notifica instituția organizatoare
cu privire la intenția sa. Lipsa notificării prevăzute nu împiedică introducerea cererii în faţa
instanţelor de judecată. Notificarea nu are ca efect suspendarea de drept a procedurii de licitație.
CAPITOLUL IV
ELEMENTE DE PREŢ
Preţul de pornire al licitaţiei
Preţul de pornire a licitaţiei este de 1.763.100,00 lei, preţ stabilit conform Regulamentului
de vânzare a bunurilor imobile aflate în domeniul privat al UAT-Judeţul Alba.
Preţul minim de vânzare este valoarea cea mai mare dintre preţul de piaţă determinat prin
raport de evaluare întocmit de evaluatori persoane fizice sau juridice, autorizaţi, în condiţiile legii,

şi selectaţi prin licitaţie publică, şi valoarea de inventar a imobilului. ( conform art. 14 din
Regulamentul de vânzare a bunurilor immobile aflate în domeniul privat al UAT- Judeţul Alba).
CAP. V CERINŢE PRIVIND CALIFICAREA OFERTANŢILOR
Are dreptul de a participa la licitaţie orice persoană fizică sau juridică, română sau străină,
care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
- a achitat toate taxele privind participarea la licitaţie, inclusiv garanţia de participare;
- a depus oferta sau cererea de participare la licitaţie, împreună cu toate documentele
solicitate în documentaţia de atribuire, în termenele prevăzute în documentaţia de atribuire;
- face dovada că are îndeplinite la zi toate obligaţiile exigibile de plată a impozitelor, a
taxelor şi a contribuţiilor către bugetul consolidat al statului şi către bugetul local;
- nu este în stare de insolvenţă, faliment sau lichidare (formularul 1- persoane juridice).
CAP. VI CONDIŢII DE VALABILITATE A OFERTELOR,
PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTELOR,
REGULI FORMALE DE DEPUNERE A OFERTELOR
Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile documentaţiei
de atribuire. Ofertele se redactează în limba română.
Ofertele se depun la sediul Consiliului Judeţean Alba, Piaţa Ion I.C. Brătianu nr. 20,
municipiul Alba Iulia, judeţul Alba, în două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior, care se
înregistrează de autoritatea contractantă, în ordinea primirii lor, în Registrul „Oferte de
vânzareˮ, precizându-se data şi ora.
Pe plicul exterior se va indica obiectul licitaţiei pentru care este depusă oferta. Plicul
exterior va trebui să conţină:
a.) o fişă cu informaţii privind ofertantul şi o declaraţie de participare, semnată de
ofertant, fără îngroşări, ştersături sau modificări (formularul 5 şi formularul 6);
b.) acte doveditoare privind calităţile şi capacităţile ofertanţilor, conform solicitărilor
autorităţii contractante;
Pentru persoanele juridice:
- certificat constatator de la Oficiul Registrului Comerţului ( din care să rezulte că nu este
în faliment, nu are activitatea suspendată voluntar, sediul social, administratorul ofertantului)
- certificat de atestare fiscală privind plata obligaţiilor datorate bugetului statului (din care
să rezulte că nu are datorii)
- certificat de atestare fiscală privind plata obligaţiilor datorate bugetului local
- împuternicire/procură pentru participare la licitaţie
- cartea de identitate a persoanei care participă la licitaţie
- certificatul de înregistrare de la Oficiul Registrului Comerţului-xerocopie.
Pentru persoanele fizice:
- cartea de identitate a persoanei care participă la licitaţie
- certificat de atestare fiscală privind plata obligaţiilor datorate bugetului statului (din care
să rezulte că nu are datorii)
- certificat de atestare fiscală privind plata obligaţiilor datorate bugetului local
c.) perioada de valabilitate a ofertei;(formularul 6)
d.) dovada îndeplinirii cerinţelor prevăzute în perioada de valabilitate a ofertei;
e.) acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini;(formularul 7)
f.) dovada achitării garanției de participare;
g.) orice alte acte și informații solicitate de către titularul dreptului de proprietate și
menționate în documentația de atribuire.
Pe plicul interior, care conţine oferta propriu-zisă, se înscriu numele sau denumirea
ofertantului, precum şi domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz.(formular ofertă)
Oferta va fi depusă în 2 (două) exemplare. Fiecare exemplar al ofertei trebuie să fie
semnat de către ofertant.
Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă.

Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pe toată perioada de
valabilitate stabilită de titularul dreptului de proprietate (90 de zile începând cu data şi ora
înregistrării ofertei)
Persoana interesată are obligaţia de a depune oferta la adresa şi până la data-limită pentru
depunere, stabilite în anunţul procedurii. Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forţa
majoră, cad în sarcina persoanei interesate. Oferta depusă la o altă adresă a titularului dreptului
de proprietate decât cea stabilită sau după expirarea datei-limită pentru depunere se returnează
nedeschisă.
Conţinutul ofertelor trebuie să rămână confidenţial până la data stabilită pentru
deschiderea acestora, titularul dreptului de proprietate, prin comisia de evaluare, urmând a lua
cunoştinţă de conţinutul respectivelor oferte numai după această dată.
Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului-verbal de către
toţi membrii comisiei de evaluare şi de către ofertanţi.
Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate
prevăzute în caietul de sarcini al licitaţiei.
În urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe baza criteriilor de
valabilitate, secretarul acesteia întocmeşte un proces-verbal în care menţionează ofertele
valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate şi motivele excluderii acestora din
urmă de la procedura de licitaţie. Procesul-verbal se semnează de către toţi membrii comisiei de
evaluare şi de către ofertanţi.
În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, titularul
dreptului de proprietate informează în scris, cu confirmare de primire, ofertanţii ale căror oferte
au fost excluse, indicând motivele excluderii.
În cazul în care în urma publicării anunţului de licitaţie nu au fost depuse cel puţin două
oferte valabile, titularul dreptului de proprietate este obligată să anuleze procedura şi să
organizeze o nouă licitaţie, cu respectarea procedurii de vânzare stabilită în documentaţie.
Criteriile de atribuire a contractului de vânzare
(1) Criteriile de atribuire a contractului de vânzare sunt:
a.) cel mai mare preț ofertat , pondere 70 % ( formular ofertă)
b.) capacitatea economico-financiară a ofertanţilor, pondere 20% (pentru persoane
juridice ultimul bilanţ, pentru persoane fizice formularul 2)
c.) protecţia mediului înconjurător, pondere 5% ( formularul 3)
d.) condiţii specifice impuse de natura bunului imobil supus vânzării, pondere
5%.(formular 4)
Se depun declaraţii pe proprie răspundere că se respectă protecţia mediului încojurător şi
condiţiile specifice impuse de natura bunului supus vânzării, o copie a bilanţului pe ultimul an
financiar încheiat.
Determinarea ofertei câștigătoare
Titularul dreptului de proprietate are obligaţia de a stabili oferta câştigătoare pe baza
criteriului/criteriilor de atribuire precizate în documentaţia de atribuire.
Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, titularul dreptului de proprietate are dreptul
de a solicita clarificări şi, după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanţi pentru
demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate.
Solicitarea de clarificări este propusă de către comisia de evaluare şi se transmite de către
titularul dreptului de proprietate ofertanţilor în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea
propunerii comisiei de evaluare.
Ofertanţii trebuie să răspundă la solicitarea titularului dreptului de proprietate în termen
de 3 zile lucrătoare de la primirea acesteia.
Titularul dreptului de proprietate nu are dreptul ca, prin clarificările ori completările
solicitate, să determine apariţia unui avantaj în favoarea unui ofertant.
Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare în ziua fixată pentru deschiderea lor,
prevăzută în anunţul de licitaţie.
După deschiderea plicurilor exterioare în şedinţă publică, comisia de evaluare elimină
ofertele care nu respectă prevederile caietului de sarcini.

Pentru continuarea desfăşurării procedurii de licitaţie este necesar ca, după deschiderea
plicurilor exterioare, cel puţin două oferte să întrunească condiţiile prevăzute. În caz contrar, se
anulează procedura şi se organizează o nouă licitaţie.
Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate
prevăzute în caietul de sarcini.
În urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe baza criteriilor de
valabilitate, secretarul acesteia întocmeşte un proces-verbal în care menţionează ofertele
valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate şi motivele excluderii acestora din
urmă de la procedura de licitaţie. Procesul-verbal se semnează de către toţi membrii comisiei de
evaluare.
În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, titularul
dreptului de proprietate informează în scris, cu confirmare de primire, ofertanţii ale căror oferte
au fost excluse, indicând motivele excluderii.
Oferta câştigătoare este oferta care întruneşte cel mai mare punctaj în urma aplicării
criteriilor de atribuire.
În cazul în care există punctaje egale între ofertanţii clasaţi pe primul loc, departajarea
acestora se va face în funcţie de punctajul obţinut pentru criteriul de atribuire care are ponderea
cea mai mare, iar în cazul egalităţii în continuare, departajarea se va face în funcţie de punctajul
obţinut pentru criteriul de atribuire care are ponderea cea mai mare după acesta. În cazul în care
există punctaje egale între ofertanţii clasaţi pe primul loc, după primele etape de departajare
prevăzute anterior, departajarea acestora se va face prin licitaţie cu strigare, pornind de la preţul
ofertat. Pasul licitaţiei este de 5% din preţul ofertat.
Titularul dreptului de proprietate are obligaţia de a încheia contractul cu ofertantul a
cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare.
Titularul dreptului de proprietate are obligaţia de a transmite spre publicare în Monitorul
Oficial al României, Partea a VI-a, un anunţ de atribuire a contractului, în cel mult 20 de zile
calendaristice de la finalizarea procedurii de atribuire.
Anunţul de atribuire trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente:
a.) informaţii generale privind titularul dreptului de proprietate, precum: denumirea,
codul de identificare fiscală, adresa, datele de contact, persoana de contact;
b.) data publicării anunţului de licitaţie în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a;
c.) criteriile utilizate pentru determinarea ofertei câştigătoare;
d.) numărul ofertelor primite şi al celor declarate valabile;
e.) denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului a cărui ofertă a fost declarată
câştigătoare;
f.) prețul de vânzare;
g.) instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea
instanţei;
h.) data informării ofertanţilor despre decizia de stabilire a ofertei câştigătoare;
i.) data transmiterii anunţului de atribuire către instituţiile abilitate, în vederea publicării.
Titularul dreptului de proprietate are obligaţia de a informa ofertanţii despre deciziile
referitoare la atribuirea contractului, în scris, cu confirmare de primire, nu mai târziu de 3 zile
lucrătoare de la emiterea acestora.
În cadrul comunicării, titularul dreptului de proprietate are obligaţia de a informa
ofertantul câştigător cu privire la acceptarea ofertei prezentate.
Titularul dreptului de proprietate poate să încheie contractul numai după împlinirea unui
termen de 20 de zile calendaristice de la data realizării comunicării. În cazul în care, în cadrul
celei de-a doua proceduri de licitaţie publică nu se depune nici o ofertă valabilă, titularul
dreptului de proprietate anulează procedura de licitaţie. Pentru cea de-a doua licitaţie va fi
păstrată documentaţia de atribuire aprobată pentru prima licitaţie.
CAP.VII ALTE PRECIZĂRI
Garanţia de participare la licitaţie
Garanţia de participare la licitaţie este de 3% din Preţul minim de pornire a licitaţiei şi se
achită prin scrisoare de garanţie bancară, virament bancar, cu Ordin de Plată în contul
Consiliului Judeţean Alba nr. RO03TREZ0025006XXX000171, deschis la Trezoreria

municipiului Alba Iulia sau numerar. Refuzul adjudecatarului de a î ncheia contractul de
vânzare-cumpărare, atrage dupa sine pierderea garanţiei depuse pentru participarea la licitaţie.
Costul dosarului de prezentare
Costul dosarului de prezentare este de 50 lei şi se achită numerar la casieria Consiliului
Judeţean Alba sau prin virament cu Ordin de Plată, în contul Consiliului Judeţean Alba, nr.
RO40TREZ00221360250XXXXX, deschis la Trezoreria municipiului Alba Iulia. Pentru a intra
în posesia documentaţiei, doritorii trebuie să prezinte la sediul Consiliului Judeţean Alba dovada
de achitare a costului dosarului de prezentare.
Cuantumul taxei de participare
Cuantumul taxei de participare este de 1500 lei şi se achită numerar la casieria
Consiliului Judeţean Alba sau prin virament cu Ordin de Plată, în contul Consiliului Judeţean
Alba, Nr. RO40TREZ00221360250XXXXX, deschis la Trezoreria municipiului Alba Iulia.
Clauze referitoare la încetarea contractului de vânzare cumpărare
Atunci când, una dintre părţile contractului nu îşi execută obligaţiile contractuale, cealaltă
parte are dreptul de a solicita rezoluţiunea contractului de vânzare- cumpărare, cu plata de dauneinterese, dacă este cazul, potrivit legii.

FIŞA DE DATE A PROCEDURII
privind vânzarea prin licitaţie publică a bunului imobil, proprietate privată a
Judeţului Alba, „Clădire-parţial-fostă sediu de bancă, anexe şi teren aferent”

I Introducere
I A Informaţii privind autoritatea contractantă
1. Denumire: Judeţul Alba – reprezentată legal prin Preşedintele Consiliului
Judeţean Alba
2. Cod unic de înregistrare: 4562583
3. Adresa: Alba Iulia, strada Ion I.C. Brătianu, nr. 1, judeţul Alba, România
4. Punct de contact : Direcţia gestionarea patrimoniului, str. Ion I C Brătianu nr.
20, Alba Iulia, Persoane de contact: Babin Andreea Maria- consilier Direcţia Gestionarea
Patrimoniului
5. E-mail: cjalba@cjalba.ro , dj107i@cjalba.ro
6. Telefon 0258/813380
7. Adresa de internet: www.cjalba.ro / Anunţuri
I B Scopul aplicării procedurii:
I.B.1 Autoritatea contractantă organizează procedura în vederea atribuirii contractului de
vânzare a imobilului proprietate privată a Judeţului Alba, „Clădire-parţial-fostă sediu de bancă,
anexe şi teren aferent”, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr.
20, judeţul Alba, este compus din :
- construcţie înscrisă în CF nr. 71089-C1-U2 Alba Iulia cu nr. top 1839/1/2/II, cu o
suprafaţă desfăşurată de 2009,50 mp şi teren aferent în cotă de 592/1251 mp
- anexe, cuprinzând obiectivele: „Rezervor apă şi Post trafo”, în suprafaţă desfăşurată
totală de 92,31 mp, înscrise în CF nr. 70857 Alba Iulia cu nr. top. 1839/1/1 şi teren aferent în
suprafaţă totală de 109 mp (transformatorul de curent situat pe acest spaţiu este proprietatea
Societăţii de Distribuţie a Energiei Electrice România SA).
I.B.2 Destinaţia/categoria de folosinţă a bunului imobil
- CF 71089-C1-U2 Alba Iulia cu nr. top 1839/1/2/II – nu are stabilită destinaţia, categoria
de folosinţă construcţii
- CF nr. 70857 Alba Iulia cu nr. top. 1839/1/1 nu are stabilită destinaţia, categoria de
folosinţă de construcţii industriale şi edilitare, cu „observaţiile: rezervor apă şi post trafo” şi
specificaţia că transformatorul de curent situat pe acest spaţiu este proprietatea Societăţii de
Distribuţie a Energiei Electrice România SA.
I.C. Procedura aplicată
Atribuirea contractului de vânzare se realizează prin procedura licitaţiei publice
organizate în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului de vânzare a bunurilor imobile aflate
în domeniul privat al UAT-Judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.
282/27 noiembrie 2020 şi a Anunţului public nr._____, cu respectarea prevederilor legale
aplicabile.
Procedura aplicată este licitaţie publică deschisă cu ofertă la plic închis.
I.D. Valoarea contractului:
Preţul minim de vânzare este 1.763.100,00 lei , stabilit conform legislaţiei legale în
vigoare. Ofertantul este obligat să achite o garanţie în valoare de ( 3% din preţul de pornire la
licitaţie).

I.E. Criteriile de atribuire
Criteriile de atribuire a contractului de vânzare sunt:
a.) cel mai mare preț ofertat
b.) capacitatea economico-financiară a ofertanţilor;
c.) protecţia mediului înconjurător;
d.) condiţii specifice impuse de natura bunului imobil supus vânzării.
II Condiţiile generale ale procedurii
Data organizării licitaţiei:
Termenul limită de depunere a ofertelor:
Data limită pentru solicitarea clarificărilor
Locul de desfăşurare a procedurii:
( se stabilesc prin anunţul de licitaţie.
III Documentele procedurii
În vederea demarării licitaţiei, comisia de evaluare va pune la dispoziţia solicitanţilor
documentaţia de atribuire, care cuprinde: caietul de sarcini, Fişa de date a procedurii, Formulare
şi modele de documente.
IV Modul de prezentare a ofertelor
Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile caietului de
sarcini şi a formularelor puse la dispoziţie de autoritatea contractantă.

CONTRACT-CADRU
CONŢINÂND CLAUZELE CONTRACTUALE OBLIGATORII

UAT - Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia,
Piaţa Ion I. C. Brătianu, nr. 1, judeţul Alba, cod fiscal 4562583, cont bancar
RO51TREZ00224510220XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Alba Iulia, reprezentat
legal de domnul Ion Dumitrel – preşedinte, în calitate de vânzător, pe de o parte,
și
a) în cazul persoanelor juridice:
................................................., cu sediul în.........................., telefon/fax .................., înregistrată
la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul............ sub numărul.................., având cod unic
de înregistrare................., reprezentată de către......................, în calitate de cumpărător, pe de
altă parte,
b) în cazul persoanelor fizice:
.............................................., cu domiciliul în........................., telefon/fax .................., identificat
cu BI/CI, seria..........., nr..............., eliberată de ..................................., având CNP....................,
în calitate de cumpărător, pe de altă parte,
au convenit încheierea prezentului contract de vânzare-cumpărare, sub formă autentică:
Art. 1. UAT - Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba, reprezentat legal de domnul
Ion Dumitrel – preşedinte, vinde imobilul proprietate privată exclusivă şi liberă de sarcini, situat
administrativ în municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 20, judeţul Alba, compus din
„Clădire- parţial-fostă sediu bancă” în suprafaţă desfăşurată de 2009,50 mp, înscrisă în C.F. nr.
71089-C1-U2 Alba Iulia cu nr. top 1839/1/2/II şi teren aferent în cotă de 592/1251 mp şi anexe,
cuprinzând obiectivele: „Rezervor apă şi Post trafo”, în suprafaţă desfăşurată totală de 92,31 mp,
înscrise în CF nr. 70857 Alba Iulia cu nr. top. 1839/1/1 şi teren aferent în suprafaţă totală de 109
mp.
Art. 2. Vânzarea se face în baza Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 282/27.11.2020
privind aprobarea Regulamentului de vânzare a bunurilor imobile aflate în domeniul privat al
UAT - Județul Alba, a Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. ........................... privind
aprobarea scoaterii la vânzare prin licitaţie publică, a imobilului „Clădire-parţial- fostă sediu
de bancă, anexe şi terenul aferent”, proprietate privată a Judeţului Alba, situat administrativ în
municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 20, judeţul Alba, ca urmare a Raportului
procedurii de atribuire a contractului, întocmit de către comisia de evaluare a ofertelor,
înregistrat la registratura Consiliului Județean Alba sub nr............................ din ......................
Art. 3. OBIECTUL CONTRACTULUI
În temeiul prezentului contract, Vânzătorul vinde, iar Cumpărătorul cumpără la termenul
şi în codiţiile stipulate în prezentul Contract, dreptul de proprietate exclusivă şi liberă de orice
sarcini a imobilului, astfel cum acesta a fost identificat.
Art. 4. PREŢUL
Prețul total adjudecat la licitația publică din data de ................. este de ...................... lei.
Cheltuielile ocazionate de încheierea prezentului contract sunt suportate de cumpărător.
Art. 5. Părţile convin ca la data semnării prezentului Contract și a achitării prețului se va
preda Cumpărătorului şi documentaţia cu privire la titlul de proprietate, în baza unui proces
verbal de predare primire

Art. 6. DECLARAŢII ŞI GARANŢII
Vânzătorul declară şi garantează cumpărătorul după cum urmează:
- descrierea imobilului şi modul de dobândire al acestuia, precum şi înscrierea în cartea
funciară, a fost îndeplinită în conformitate cu prevederile legale.
- deţine titlu de proprietate exclusiv, valabil şi transferabil, deţine în mod legal şi
continuu în proprietate imobilul, iar în acest imobil nu se află ocupanţi fără drept sau locatari.
Art.7. DISPOZIŢII FINALE
Prezentul contract constituie act translativ al dreptului de proprietate.
Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu prezentul Contract se va soluţiona pe cale
amiabilă sau, în caz de neînţelegeri, de către instanţele judecătoreşti competente.
VÂNZĂTOR,
UAT - Județul Alba,
prin Consiliul Județean Alba
Preşedinte
Ion DUMITREL

CUMPĂRĂTOR,

FORMULARE ŞI MODELE DOCUMENTE
Formularul 1 DECLARAŢIE privind inexistenţa stării de insolvenţă, faliment, lichidare ( doar
persoanele juridice)
Formularul 2 DECLARAŢIE privind obligaţia de a plăti preţul oferit( se depune de persoane
fizice, iar persoanele juridice depun bilanţ contabil)
Formularul 3 DECLARAŢIE privind respectarea măsurilor referitoare la condiţiile de mediu ( se
depune de persoane fizice şi persoane juridice )
Formularul 4 DECLARAŢIE privind respectarea condiţiilor specifice impuse de natura bunului
imobil supus vânzării ( se depune de persoane fizice şi persoane juridice )
Formularul 5 FIŞA DE INFORMAŢII GENERALE ( se depune de persoane fizice şi persoane
juridice )
Formularul 6 Declaraţie de participare ( se depune de persoane fizice şi persoane juridice )
Formularul 7 DECLARAŢIE privind însuşirea conţinutului caietului de sarcini (se depune de
persoane fizice şi persoane juridice )
Formular de ofertă ( se depune de persoane fizice şi persoane juridice ).

FORMULAR NR. I
persoane juridice
OFERTANTUL
………………………………………………………..
( denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind inexistenţa stării de insolvenţă, faliment, lichidare

Subsemnatul (a) …………………………………………………………………………………..,
în calitate de ofertant la procedura de vânzare a imobilului „Clădire-parţial- fostă sediu de bancă,
anexe şi terenul aferent”, proprietate privată a Judeţului Alba, situat administrativ în municipiul
Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 20, judeţul Alba, la data de ........................., organizată de
Consiliul Judeţean Alba,
declar pe proprie răspundere că, la data de ......................:
-nu sunt în stare de insolvenţă, faliment ori lichidare.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Ofertant,
.......................................
( semnătură autorizată)

FORMULAR NR. 2
persoane fizice
OFERTANTUL
………………………………………………………..
( denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind obligaţia de a plăti preţul

Subsemnatul
(a)
………………………………………………………………………………………….., în calitate
de ofertant la procedura de vânzare a imobilului „Clădire-parţial- fostă sediu de bancă, anexe şi
terenul aferent”, proprietate privată a Judeţului Alba, situat administrativ în municipiul Alba
Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 20, judeţul Alba, la data de ........................., organizată de
Consiliul Judeţean Alba,
declar pe proprie răspundere că voi achita preţul oferit în momentul încheierii contractului în
formă autentică. În cazul neachitării preţului din culpă proprie, îmţeleg să suport consecinţele
prevăzute în documentaţia de atribuire.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Ofertant,
.......................................
( semnătură autorizată)

FORMULAR NR. 3
persoane fizice şi juridice
OFERTANTUL
………………………………………………………..
( denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind respectarea măsurilor referitoare la condiţiile de mediu
Subsemnatul (a) ………………………………………………………………………………….,
în calitate de ofertant la procedura de vânzare a imobilului „Clădire-parţial- fostă sediu de bancă,
anexe şi terenul aferent”, proprietate privată a Judeţului Alba, situat administrativ în municipiul
Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 20, judeţul Alba, la data de ........................., organizată de
Consiliul Judeţean Alba,
declar pe proprie răspundere că mă angajez să respect regulile obligatorii referitoare la condiţiile
de mediu, prevăzute de legislaţia în vigoare.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Ofertant,
.......................................
( semnătură autorizată)

FORMULAR NR. 4
persoane fizice şi juridice
OFERTANTUL
………………………………………………………..
( denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind respectarea condiţiilor specifice impuse de natura bunului imobil supus vânzării

Subsemnatul
(a)
………………………………………………………………………………………….., în calitate
de ofertant la procedura de vânzare a imobilului „Clădire-parţial- fostă sediu de bancă, anexe şi
terenul aferent”, proprietate privată a Judeţului Alba, situat administrativ în municipiul Alba
Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 20, judeţul Alba, la data de ........................., organizată de
Consiliul Judeţean Alba,
declar pe proprie răspundere că mă angajez să respect condiţiile specifice impuse de natura
bunului imobil supus vânzării ( clădire edilitară) .
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Ofertant,
.......................................
( semnătură autorizată)

FORMULAR NR. 5
persoane fizice şi juridice
FIŞĂ DE INFORMAŢII GENERALE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Denumirea/numele:
Codul fiscal/CNP:
Adresa sediul central/ domiciliul:
Telefon:
Fax:
E-mail
Certificat de înregistrare/ copie buletin
Cod CAEN

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Ofertant,
.......................................
( semnătură autorizată)

FORMULAR NR. 6
persoane fizice şi juridice
DECLARAŢIE DE PARTICIPARE
OFERTANTUL
………………………………………………………..
( denumirea/numele)
Subsemnatul (a) …………………………………………………………………………………..,
în calitate de ofertant la procedura de vânzare a imobilului „Clădire-parţial- fostă sediu de bancă,
anexe şi terenul aferent”, proprietate privată a Judeţului Alba, situat administrativ în municipiul
Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 20, judeţul Alba, la data de ........................., organizată de
Consiliul Judeţean Alba,
1. Particip şi depun oferta:
-în nume propriu
-ca asociat în cadrul asociaţiei............................
2. Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni
modificări în prezenta declaraţie la orice moment pe parcursul derulării procedurii de atribuire a
contractului de vânzare
3. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţege că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în
scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
4. Am luat la cunoştinţă de condiţiile de participare la licitaţie, a condiţiilor pentru încetarea
contractului, a condiţiilor respingerii ofertei, de pierdere a garanţiei de participare la licitaţie,
prevăzute în instrucţiunile de licitaţie şi ne asumăm responsabilitatea pierderii lor în condiţiile
stabilite.
Oferta noastră este valabilă până la data de ............................ ( 90de zile începând cu data şi ora
înregistrării ofertei) .

Ofertant,
.......................................
( semnătură autorizată)

FORMULAR NR. 7
persoane fizice şi juridice
OFERTANTUL
………………………………………………………..
( denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind însuşirea conţinutului caietului de sarcini
Subsemnatul (a) …………………………………………………………………………………..,
în calitate de ofertant la procedura de vânzare a imobilului „Clădire-parţial- fostă sediu de bancă,
anexe şi terenul aferent”, proprietate privată a Judeţului Alba, situat administrativ în municipiul
Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 20, judeţul Alba, la data de ........................., organizată de
Consiliul Judeţean Alba,
declar pe proprie răspundere că am luat la cunoştinţă prevederile cuprinse în caietul de sarcini. .
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Ofertant,
.......................................
( semnătură autorizată)

FORMULAR DE OFERTĂ
Subsemnatul (a) …………………………………………………………………………..,
în calitate de ofertant la procedura de vânzare a imobilului „Clădire-parţial- fostă sediu de bancă,
anexe şi terenul aferent”, proprietate privată a Judeţului Alba, situat administrativ în municipiul
Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 20, judeţul Alba, la data de ........................., organizată de
Consiliul Judeţean Alba,
Examinând documentaţia de atribuire pentru vânzarea din domeniul privat al Judeţului
Alba, prin licitaţie publică a imobilului „Clădire-parţial- fostă sediu de bancă, anexe şi terenul
aferent”, proprietate privată a Judeţului Alba, situat administrativ în municipiul Alba Iulia,
Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 20, judeţul Alba, ne oferim, în conformitate cu cerinţele cuprinse
documentaţia mai sus menţionată, să cumpărăm imobilul „Clădire-parţial- fostă sediu de
bancă, anexe şi terenul aferent”, proprietate privată a Judeţului Alba, situat administrativ în
municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 20, judeţul Alba, pentru suma de
.................................. lei.
Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pe o durată de 90 de zile şi ea va rămâne
obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
Până la încheierea şi semnarea contractului de vânzare cumpărare, această ofertă,
împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită
câştigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

Ofertant,
.......................................
( semnătură autorizată)

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
cu privire la exprimarea acordului privind darea în folosință gratuită (comodat) a unor
spații, în suprafață totală de 82,76 mp, din imobilul situat administrativ în municipiul Alba
Iulia, P-ța Iuliu Maniu, nr. 13, judeţul Alba – proprietate publică a UAT - Judeţul Alba

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna septembrie 2021;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la exprimarea acordului
privind darea în folosință gratuită (comodat) a unor spații, în suprafață totală de 82,76 mp, din
imobilul situat administrativ în municipiul Alba Iulia, P-ța Iuliu Maniu, nr. 13, judeţul Alba –
proprietate publică a UAT - Judeţul Alba;
- adresa nr. 906920/05 mai 2021 a Autorității Naționale de Reglementare pentru Servicii
Comunitare de Utilități Publice, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr.
10522/11 mai 2021.
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. c, art. 173 alin. 4 lit. a, art. 286 alin. 1, art. 286 alin. 3, art. 287 lit.
b, art. 297, art. 300, art. 349 și urm. din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată cu modificările și completările
ulterioare;
- art. 14 alin. 1, art. 18 alin. 5 din Legea nr. 51/2006 privind serviciilor comunitare de
utilităţi publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 861 alin. 3, art. 866, art. 874 și art. 875 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil),
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 463 alin. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare;
- anexei nr. 1 a H.G. nr. 1224/2001 pentru punerea în aplicare a dispozițiilor art. 4 alin. 3
din O.U.G. nr. 106/2001 pentru finalizarea procesului de privatizare a Băncii Agricole – S.A.
(poziţia nr. 1);
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 pentru darea în folosință gratuită a spațiului în suprafață totală
de 82,76 mp., 3 birouri de 58,76 mp. situat la etaj III și un birou de 24 mp. situat la etaj IV, din
imobilul situat administrativ în municipiul Alba Iulia, P-ța Iuliu Maniu, nr. 13, judeţul Alba.
Art. 2. Se împuterniceşte Instituția Prefectului - Județul Alba, în calitate de administrator
al spațiului identificat la art. 1, să încheie Contractul de comodat, cu respectarea prevederilor
legale în domeniul, în vigoare la data semnării.
Art. 3. Contractul de comodat va fi încheiat pe o perioadă cuprinsă de 3 ani, cu
posibilitatea prelungirii perioadei, prin act adiţional.
Art. 4. 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. 5. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se
publică în Monitorul Oficial Local al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba,
Instituție Prefectului - Județul Alba, Autorității Naționale de Reglementare pentru Servicii
Comunitare de Utilități Publice, 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. 189
Alba Iulia, 20 septembrie 2021
Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat
cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
Direcţiei juridică şi administraţie publică din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba
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
Comisia de specialitate nr. 3 - Comisia juridică, administrație publică locală, etică și
apărarea ordinii publice

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 20262/20 septembrie 2021
REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre cu privire la exprimarea acordului privind
darea în folosință gratuită (comodat) a unor spații, în suprafață totală de 82,76 mp,
din imobilul situat administrativ în municipiul Alba Iulia, P-ța Iuliu Maniu,
nr. 13, judeţul Alba – proprietate publică a UAT - Judeţul Alba
I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează exprimarea acordului privind darea în
folosință gratuită a unor spații, în suprafață totală de 82,76 mp., din imobilul situat administrativ
în municipiul Alba Iulia, P-ța Iuliu Maniu, nr. 13, judeţul Alba.
Acest imobil a fost transmis în proprietatea UAT - Judeţul Alba şi în administrarea
Prefecturii judeţului Alba prin H.G. nr. 1224/2001 pentru punerea în aplicare a dispozițiilor art.
4 alin. 3 din O.U.G. nr. 106/2001 pentru finalizarea procesului de privatizare a Băncii Agricole
– S.A. (anexa nr. 1 - poziţia nr. 1).
Conform Procesului verbal de predare - preluare încheiat în data de 22 februarie 2002
(înregistrat cu nr. 2051 din 22 februarie 2002 la Prefectura Judeţului Alba), Regia Autonomă –
Administraţia Protocolului de Stat, Sucursala de Reprezentare şi Protocol Olăneşti a predat
Prefecturii Judeţului Alba imobilul care face obiectul poziţiei nr. 1 din anexa nr. 1 a H.G. nr.
1224/2001.
II. Descrierea situaţiei actuale
Prin adresa nr. 906920/05 mai 2021, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean
Alba cu nr. 10522/11 mai 2021, Autorității Naționale de Reglementare pentru Servicii
Comunitare de Utilități Publice, solicită sprijin pentru menținerea spațiilor în suprafață totală de
82,76 mp, respectiv 3 birouri în suprafață de 58,76 mp. situat la etaj III și un birou în suprafață
de 24 mp. situat la etaj IV, din imobilul situat administrativ în localitatea Alba Iulia, P-ța Iuliu
Maniu, nr 13, județul Alba, pe care acum le dețin în comodat, conform contractului de comodat
nr. 14131/22.10.2018, încheiat între ANRSC și Instituția Prefectului – Județul Alba.
Solicitarea autorității amintite mai sus se întemeiază pe prevederile art. 18 alin. 5 din
Legea nr. 51 / 2006 privind serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, care, prevede că „Prefecţii, împreună cu consiliile
judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale, vor acorda
sprijin A.N.R.S.C. pentru asigurarea spaţiilor necesare desfăşurării activităţii agenţiilor sale
teritoriale.”.
Conform prevederilor art. 349 și urm. din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, spațiile din imobilele aflate în domeniul
public al unităților administrativ teritoriale pot fi date în folosință gratuită instituţiilor de utilitate
publică.
Conform art. 14 alin. 1 din Legea nr. 51 / 2006 privind serviciilor comunitare de utilităţi
publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare „A.N.R.S.C. este instituţie publică
de interes naţional, cu personalitate juridică, având ca obiect principal reglementarea,
monitorizarea şi controlul la nivel central al activităţilor din domeniul serviciilor comunitare de
utilităţi publice aflate în sfera sa de reglementare, potrivit legii.”
În consecință spațiile identificate mai sus pot fi date în folosință gratuită Autorității
Naționale de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilități Publice.
Contractul de comodat va fi încheiat între Instituția Prefectului – Județul Alba și
Autorității Naționale de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilități Publice, în calitate
de administrator al spațiului menționat anterior, cu respectarea prevederilor legale în domeniul,
în vigoare la data semnării.
III. Reglementări anterioare
Nu este cazul.

IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. c, art. 173 alin. 4 lit. a, art. 286 alin. 1, art. 286 alin. 3, art. 287 lit.
b, art. 297, art. 300, art. 349 și urm. din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată cu modificările și completările
ulterioare;
- art. 14 alin. 1, art. 18 alin. 5 din Legea nr. 51/2006 privind serviciilor comunitare de
utilităţi publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 861 alin. 3, art. 866, art. 874 și art. 875 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil),
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 463 alin. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi
completările ulterioare;
- anexei nr. 1 a H.G. nr. 1224/2001 pentru punerea în aplicare a dispozițiilor art. 4 alin. 3
din O.U.G. nr. 106/2001 pentru finalizarea procesului de privatizare a Băncii Agricole – S.A.
(poziţia nr. 1);
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 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. 189 din 20 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. 20263/20 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
cu privire la exprimarea acordului privind darea în folosință gratuită (comodat) a unor
spații, în suprafață totală de 82,76 mp, din imobilul situat administrativ în municipiul Alba
Iulia, P-ța Iuliu Maniu, nr. 13, judeţul Alba – proprietate publică a UAT - Judeţul Alba
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 20 septembrie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei
„ordinară” estimată a avea loc în data de 27 septembrie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 189/20 septembrie 2021 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la exprimarea acordului
privind darea în folosință gratuită (comodat) a unor spații, în suprafață totală de 82,76 mp, din
imobilul situat administrativ în municipiul Alba Iulia, P-ța Iuliu Maniu, nr. 13, judeţul Alba –
proprietate publică a UAT - Judeţul Alba;
- adresa nr. 906920/05 mai 2021 a Autorității Naționale de Reglementare pentru Servicii
Comunitare de Utilități Publice, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr.
10522/11 mai 2021.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 20270/20 septembrie 2021
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre cu privire la exprimarea acordului privind darea în folosință
gratuită (comodat) a unor spații, în suprafață totală de 82,76 mp, din imobilul situat
administrativ în municipiul Alba Iulia, P-ța Iuliu Maniu, nr. 13, judeţul Alba – proprietate
publică a UAT - Judeţul Alba
Proiectul de act administrativ inițiat vizează exprimarea acordului privind darea în
folosință gratuită a unor spații, în suprafață totală de 82,76 mp., din imobilul situat administrativ
în municipiul Alba Iulia, P-ța Iuliu Maniu, nr. 13, judeţul Alba.
Acest imobil a fost transmis în proprietatea UAT - Judeţul Alba şi în administrarea
Prefecturii judeţului Alba prin H.G. nr. 1224/2001 pentru punerea în aplicare a dispozițiilor art.
4 alin. 3 din O.U.G. nr. 106/2001 pentru finalizarea procesului de privatizare a Băncii Agricole
– S.A. (anexa nr. 1 - poziţia nr. 1).
Conform Procesului verbal de predare - preluare încheiat în data de 22 februarie 2002
(înregistrat cu nr. 2051 din 22 februarie 2002 la Prefectura Judeţului Alba), Regia Autonomă –
Administraţia Protocolului de Stat, Sucursala de Reprezentare şi Protocol Olăneşti a predat
Prefecturii Judeţului Alba imobilul care face obiectul poziţiei nr. 1 din anexa nr. 1 a H.G. nr.
1224/2001.
Prin adresa nr. 906920/05 mai 2021, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean
Alba cu nr. 10522/11 mai 2021, Autorității Naționale de Reglementare pentru Servicii
Comunitare de Utilități Publice, solicită sprijin pentru menținerea spațiilor în suprafață totală de
82,76 mp, respectiv 3 birouri în suprafață de 58,76 mp. situat la etaj III și un birou în suprafață
de 24 mp. situat la etaj IV, din imobilul situat administrativ în localitatea Alba Iulia, P-ța Iuliu
Maniu, nr 13, județul Alba, pe care acum le dețin în comodat, conform contractului de comodat
nr. 14131/22.10.2018, încheiat între ANRSC și Instituția Prefectului – Județul Alba.
Solicitarea autorității amintite mai sus se întemeiază pe prevederile art. 18 alin. 5 din
Legea nr. 51 / 2006 privind serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, care, prevede că „Prefecţii, împreună cu consiliile
judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale, vor acorda
sprijin A.N.R.S.C. pentru asigurarea spaţiilor necesare desfăşurării activităţii agenţiilor sale
teritoriale.”, iar conform art. 14 alin. 1 din Legea nr. 51 / 2006 privind serviciilor comunitare de
utilităţi publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare „A.N.R.S.C. este instituţie
publică de interes naţional, cu personalitate juridică, având ca obiect principal reglementarea,
monitorizarea şi controlul la nivel central al activităţilor din domeniul serviciilor comunitare de
utilităţi publice aflate în sfera sa de reglementare, potrivit legii.”
Conform prevederilor art. 349 și urm. din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, spațiile din imobilele aflate în domeniul
public al unităților administrativ teritoriale pot fi date în folosință gratuită instituţiilor de utilitate
publică, iar pe cale de consecință spațiile identificate mai sus pot fi date în folosință gratuită
Autorității Naționale de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilități Publice.
Contractul de comodat va fi încheiat între Instituția Prefectului – Județul Alba și
Autorității Naționale de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilități Publice, în calitate
de administrator al spațiului menționat anterior, cu respectarea prevederilor legale în domeniul,
în vigoare la data semnării.
Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) lit. c), 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 va permite exprimarea
acordului privind folosință gratuită a unor spații, în suprafață totală de 82,76 mp din imobilul
situat administrativ în Loc. Alba Iulia, P-ța Iuliu Maniu, nr. 13, județul Alba.
DIRECTOR EXECUTIV
Ioan BODEA
Șef Serviciu
Paul Silviu Todoran
Întocmit, Radu Octavian NEAG

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea preluării unui imobil - teren, din domeniul public al Municipiului
Alba Iulia și din administrarea Consiliului local al Municipiului Alba Iulia,
în domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna septembrie 2021;
Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea
preluării unui imobil - teren, din domeniul public al Municipiului Alba Iulia și din administrarea
Consiliului local al Municipiului Alba Iulia, în domeniul public al Județului Alba și în
administrarea Consiliului Județean Alba;
Ţinând cont de prevederile:
- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 177/29 iulie 2021 privind încuviințarea
cererii adresate Consiliului local al Municipiului Alba Iulia, pentru transmiterea unui imobil teren, din domeniul public al Municipiului Alba Iulia și din administrarea Consiliului local al
Municipiului Alba Iulia, în domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului
Județean Alba;
- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia nr. 354/31 august 2021
privind aprobarea transmiterii unui imobil(teren), din domeniul public al Municipiului Alba
Iulia și din administrarea Consiliului local al Municipiului Alba Iulia în domeniul public al
Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. c, art. 286 alin. 3, și art. 294 alin. 3 alin. 5 și alin. 7 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 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;
- art. 863 din Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), 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 bunului imobil - teren situat administrativ în Municipiul Alba
Iulia, B-dul Transilvaniei, f.n., judeţul Alba, înscris în CF 115174 Alba Iulia, în suprafaţă de 405
mp, din domeniul public al Municipiului Alba Iulia și din administrarea Consiliului local al
Municipiului Alba Iulia, în domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului
Județean Alba, în vederea edificării obiectivului de interes județean Parcare supraetajată a
Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia.
Art. 2. Se declară bunul imobil identificat la art. 1 ca bun de interes public județean.
Art. 3. Se aprobă cuprinderea imobilului, identificat la art. 1 din prezenta hotărâre, în
Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului public al Județului Alba la poziţia cu nr. crt.
234, care se completează, având datele de identificare prevăzute în anexă - parte integrantă a
prezentei hotărâri.
Art. 4. Predarea-preluarea imobilului descris la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat
între cele două autorităţi ale administraţiei publice locale.
Art. 5. Se solicită Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba/Biroului de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba Iulia, înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de

proprietate în favoarea Județului Alba - domeniul public.
Art. 6. 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. 7. 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
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 190
Alba Iulia, 20 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
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. 190 din 20 septembrie 2021

Nr.
crt.

Codul
de
clasificare

0
234

1
1.6.2.

Denumirea
bunului

2
Teren intravilan în
municipiul Alba Iulia

Datele de identificare
a bunului imobil care se cuprinde la pozițiile cu nr. crt. 234 în
Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului public al Judeţului Alba
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
3
4
5
6
Imobil – teren intravilan în municipiul Alba Iulia, județul Alba, înscris
2021
Domeniul public
în:
al Județului Alba
- CF 115174 Alba Iulia, teren în suprafaţă de 1.944 mp. categoria
în cota de 1/1
de folosință – curți construcții,
potrivit HCJ nr.
- CF 115174 Alba Iulia teren în suprafaţă de 405 mp. categoria de
90/2021și nr. …/
folosință – curți construcții
2021
Suprafață totală 2.349 mp
Cota actuală de proprietate este de 1/1 în favoarea Județului Alba.
Vecinătăți:
Sud – B-dul Transilvaniei
Est – Domeniul public al municipiului Alba Iulia
Vest - Domeniul public al municipiului Alba Iulia
Nord – Spitalul Județean de Urgență Alba

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

Secretarul general al judeţului:
Vasile BUMBU

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

Secretarul comisiei: Andreea Maria BABIN
Radu Octavian NEAG

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 20265/20 septembrie 2021

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea preluării unui imobil - teren, din domeniul
public al Municipiului Alba Iulia și din administrarea Consiliului local al Municipiului
Alba Iulia, în domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean
Alba

I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează preluarea unui imobil - teren din domeniul
public al Municipiului Alba Iulia și din administrarea Consiliului local al Municipiului Alba
Iulia, în domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba,
declararea acestuia ca bun de interes județean precum și completarea poziției având nr. crt. 234
din Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Alba în vederea întregirii
terenului necesar pentru realizarea obiectivului de interes județean Parcare supraetajată a
Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia.
II. Descrierea situaţiei actuale
Prin Hotărârea nr. 177/2021, Consiliului Județean Alba a încuviințat cererea adresată
Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, pentru transmiterea bunului imobil – teren, situat
administrativ în Municipiul Alba Iulia, B-dul Transilvaniei, f.n., judeţul Alba, înscris în CF
115174 Alba Iulia, din domeniul public al Municipiului Alba Iulia și din administrarea
Consiliului local al Municipiului Alba Iulia, în domeniul public al Județului Alba și în
administrarea Consiliului Județean Alba, în vederea întregirii terenului necesar pentru realizarea
obiectivului de interes județean Parcare supraetajată a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia,
iar prin hotărârea nr. 345/2021 a Consiliul local al Municipiului Alba Iulia a aprobat
transmiterea imobil, identificat anterior, din domeniul public al Municipiului Alba Iulia și din
administrarea Consiliului local al Municipiului Alba Iulia, în domeniul public al Județului Alba
și în administrarea Consiliului Județean Alba.
Prin cuprinderea terenului mai sus menționat în domeniul public al Județului Alba și
declararea acestui teren ca fiind de interes public județean, Consiliul Județean Alba poate
întregirii terenului necesar pentru realizarea unei Parcării supraetajată a Spitalului Județean de
Urgență Alba Iulia.
În conformitate prevederilor art. 1 alin. 1 și Anexa nr. 2 pct. 10 din Legea nr. 50/1991
privind autorizarea executărilor lucrărilor de construcție, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, pentru a edifica parcarea supraetajată mai sus menționată, executarea
lucrărilor de construcţii este permisă numai pe baza unei autorizaţii de construire sau de
desfiinţare, emisă în condiţiile prezentei legi, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui
imobil - teren şi/sau construcţii - identificat prin număr cadastral, în cazul în care legea nu
dispune altfel.
Prin urmare imobilul – teren – situat în municipiul Alba Iulia Bulevardul Transilvaniei
f.n., înscris în CF 115174 Alba Iulia, trebuie să fie transmis din proprietatea Municipiului Alba
Iulia și administrarea Consiliului Local Alba Iulia în proprietatea Județului Alba și administrarea
Consiliului Județean Alba, motiv pentru care am inițiat prezentul proiect de hotărâre.
III. Reglementări anterioare
- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 177/2021 privind încuviințarea cererii
adresate Consiliului local al Municipiului Alba Iulia , pentru transmiterea unui imobil, din
domeniul public al Municipiului Alba Iulia și din administrarea Consiliului local al

Municipiului Alba Iulia , în domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului
Județean Alba;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia nr.345/2021 privind
aprobarea transmiterii unui imobil(teren), din domeniul public al Municipiului Alba Iulia și din
administrarea Consiliului local al Municipiului Alba Iulia în domeniul public al Județului Alba
și în administrarea Consiliului Județean Alba;
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. c, art. 286 alin. 3, art. 289 alin. 2 și art. 294 alin. 3 alin. 5 și alin.
7 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare;
- art. 863 din Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- art. 1 alin. 1 și Anexa nr. 2 pct. 10 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea
executărilor lucrărilor de construcție, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
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. 190 din 20 septembrie 2021.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare şi ale Legii
nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 20266/20 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 și completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea preluării unui imobil - teren, din domeniul public al Municipiului Alba
Iulia și din administrarea Consiliului local al Municipiului Alba Iulia, în domeniul public
al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 20 septembrie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei
„ordinară” estimată a avea loc în data de 27 septembrie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 190/20 septembrie 2021 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea preluării unui imobil
- teren, din domeniul public al Municipiului Alba Iulia și din administrarea Consiliului local al
Municipiului Alba Iulia, în domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului
Județean Alba;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia nr. 345/2021 privind
aprobarea transmiterii unui imobil(teren), din domeniul public al Municipiului Alba Iulia și din
administrarea Consiliului local al Municipiului Alba Iulia în domeniul public al Județului Alba
și în administrarea Consiliului Județean Alba.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 20271/20 septembrie 2021
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea preluării unui imobil - teren, din
domeniul public al Municipiului Alba Iulia și din administrarea Consiliului local al
Municipiului Alba Iulia, în domeniul public al Județului Alba și în administrarea
Consiliului Județean Alba
Proiectul de act administrativ inițiat vizează preluarea unui imobil - teren din domeniul
public al Municipiului Alba Iulia și din administrarea Consiliului local al Municipiului Alba
Iulia , în domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba precum
și completarea poziției având nr. crt. 234 din Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul
public al Județului Alba cu, în vederea întregirii terenului necesar pentru realizarea obiectivului
de interes județean Parcare supraetajată a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia.
Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia este unitatea reprezentativă a sistemului sanitar
din judeţ. În condiţiile legale actuale (mai ales legate de finanţarea prin sistemul de asigurări de
sănătate, noul sistem de acreditare şi clasificare a spitalelor şi impunerea planului naţional de
paturi), Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia trebuie să-şi adapteze permanent structura şi
serviciile medicale, pentru a face faţă noilor condiţii. Şi, poate cel mai important lucru, pacientul
trebuie pus în centrul preocupărilor managementului spitalului şi al personalului medical.
Parcarea mașinilor pentru personalul și pacienții Spitalului Județean de Urgență Alba
Iulia precum și aparținătorii acestora constituie una dintre situațiile dificile cu care se confruntă
și această unitate spitalicească. Reglementarea acestei situații o constituie edificarea unei parcării
supraetajate în imediata apropiere a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia.
Prin Hotărârea nr. 177/2021, Consiliului Județean Alba a încuviințat cererea adresată
Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, pentru transmiterea bunului imobil – teren, situat
administrativ în Municipiul Alba Iulia, B-dul Transilvaniei, f.n., judeţul Alba, înscris în CF
115174 Alba Iulia, în suprafaţă de 405 mp, din domeniul public al Municipiului Alba Iulia și din
administrarea Consiliului local al Municipiului Alba Iulia, în domeniul public al Județului Alba
și în administrarea Consiliului Județean Alba, în vederea întregirii terenului necesar pentru
realizarea obiectivului de interes județean Parcare supraetajată a Spitalului Județean de Urgență
Alba Iulia, iar prin hotărârea nr. 345/2021a Consiliul local al Municipiului Alba Iulia a aprobat
transmiterea imobil, identificat anterior, din domeniul public al Municipiului Alba Iulia și din
administrarea Consiliului local al Municipiului Alba Iulia, în domeniul public al Județului Alba
și în administrarea Consiliului Județean Alba.
Bunul imobil, identificat mai sus, dobândit în proprietatea Județului Alba ca bun
aparținând domeniului public, conform prevederilor art. 863 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod
Civil), republicată, cu modificările și completările ulterioare, trebuie cuprins în Inventarul
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Alba, la pozițiile având nr. crt. 234.
Conform prevederilor art. 294 alin. 3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, „Trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale de
pe raza teritorială a unui judeţ în domeniul public al judeţului respectiv se face la cererea
consiliului judeţean, prin hotărâre a consiliului local al comunei, al oraşului sau al
municipiului, după caz.”, iar art. 294 alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
„Cererile prevăzute la alin. (1)-(3) se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a
consiliului local al municipiului, al oraşului sau al comunei, după caz.”
Conform prevederilor art. 294 alin. 7 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările și completările ulterioare, „Declararea bunului ca fiind de uz sau de interes
public judeţean sau local se face prin hotărâre a consiliului judeţean sau a consiliului local care
a solicitat trecerea în condiţiile prevăzute la alin. (1)-(3), după caz” în vederea edificării
obiectivului de interes județean ”Parcare supraetajată a Spitalului Județean de Urgență Alba
Iulia”, imobilul – teren, situat administrativ în Municipiul Alba Iulia, B-dul Transilvaniei, f.n.,

judeţul Alba, înscris în CF 115174 Alba Iulia, în suprafaţă de 405 mp, se declară ca bun de
interes județean.
Pentru a edifica parcarea supraetajată mai sus menționată, conform prevederilor art. 1 și
Anexa nr. 2 pct. 10 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executărilor lucrărilor de
construcție, republicată, cu modificările și completările ulterioare, imobilul – teren – trebuie să
fie transmis din proprietatea Municipiului Alba Iulia și administrarea Consiliului Local Alba
Iulia în proprietatea Județului Alba și administrarea Consiliului Județean Alba, motiv pentru care
considerăm că proiectul de hotărâre astfel inițiat îndeplinește condițiile de legalitate și
oportunitate spre a fi adoptat.
Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 „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. 286 - Domeniu public
alin.3, care prevede „Domeniul public al judeţului este alcătuit din bunurile prevăzute în anexa
nr. 3, precum şi din alte bunuri de uz sau de interes public judeţean, declarate ca atare prin
hotărâre a consiliului judeţean, dacă nu sunt declarate prin lege ca fiind bunuri de uz sau de
interes public naţional.”, art. 294 alin. 3 „Trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi
administrativ-teritoriale de pe raza teritorială a unui judeţ în domeniul public al judeţului
respectiv se face la cererea consiliului judeţean, prin hotărâre a consiliului local al comunei, al
oraşului sau al municipiului, după caz.”, alin. 5 „Cererile prevăzute la alin. (1)-(3) se aprobă
prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a consiliului local al Municipiului, al oraşului sau
al comunei, după caz.” și alin. 7 „Declararea bunului ca fiind de uz sau de interes public
judeţean sau local se face prin hotărâre a consiliului judeţean sau a consiliului local care a
solicitat trecerea în condiţiile prevăzute la alin. (1)-(3), după caz” din Ordonanţa de Urgenţă nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prin proiectul de
hotărâre inițiat de președintele Consiliului Județean Alba se va prelua în proprietatea publică a
Județului Alba imobilul teren înscris în CF nr. 115174 Alba Iulia, se va completa poziția având
nr. crt. 234 Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului public al Județului Alba cu precum
și se va declara ca bun de interes județean acest teren pe care se va edifica obiectivului de interes
județean Parcare supraetajată a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA

Şef serviciu,
Paul Silviu TODORAN

Întocmit, Radu Octavian NEAG

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea transmiterii unui imobil - teren, din domeniul public al Județului Alba
și din administrarea Consiliului Județean Alba, în domeniul public al Municipiului Sebeș
și în administrarea Consiliului local al Municipiului Sebeș
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna septembrie 2021;
Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea
transmiterii unui imobil - teren, din domeniul public al Județului Alba și din administrarea
Consiliului Județean Alba, în domeniul public al Municipiului Sebeș și în administrarea
Consiliului local al Municipiului Sebeș;
Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sebeș nr.
238/2021 privind încuviințarea cererii adresate Consiliului Județean Alba în vederea
transmiterii unei suprafețe de 5.153 mp. teren aparținând domeniului public al Județului Alba și
aflat în administrarea Consiliului Județean Alba în domeniul public al Municipiului Sebeș și în
administrarea Consiliului Local al Municipiului Sebeș;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. c, art. 286 alin. 3 și art. 294 alin. 2, alin. 5 și alin. 7 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 863 din Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- art. 1 alin. 1 și Anexa nr. 2 pct. 10 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea
executărilor lucrărilor de construcție, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă transmiterea bunului imobil - teren situat administrativ în Municipiul
Sebeș, judeţul Alba, înscris în CF 94531 Sebeș, în suprafaţă de 5153 mp, din domeniul public
al Județului Alba și din administrarea Consiliului Județean Alba, în domeniul public al
Municipiului Sebeș și în administrarea Consiliului local al Municipiului Sebeș, în vederea
edificării obiectivului de interes local „creșă”.
Art. 2. Se aprobă radierea imobilului identificat la art. 1 din Inventarul bunurilor care
alcătuiesc domeniului public al Județului Alba, poziţia cu nr. crt. 233 se modifică și va avea
cuprinsul conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 3. Predarea-preluarea imobilului descris la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat
între cele două autorităţi ale administraţiei publice locale.
Art. 4. 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. 5. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se
publică în Monitorul Oficial Local al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba; Președintelui Consiliului Județean Alba,
Consiliului local al Municipiului Sebeș, Direcției juridică și administraţie publică, Direcției
gestionarea patrimoniului, Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism și Direcției dezvoltare și
bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.
Avizat pentru legalitate
PREŞEDINTE,
SECRETAR GENERAL
Ion DUMITREL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 191
Alba Iulia, 20 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
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. 191 din 20 septembrie 2021

Datele de identificare
a bunului imobil cuprins la poziția cu nr. crt. 233 în
Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului public al Judeţului Alba

Nr.
crt.

Codul
de
clasificare

0
233

1
1.6.2.

Denumirea
bunului

2
Teren intravilan în
municipiul Sebeș

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
3
4
5
6
Imobil – teren intravilan în municipiul Sebeș, Parcul Arini, județul
2021
Domeniul public
Alba, înscris în CF 94532 Sebeș:
al Județului Alba
- teren în suprafaţă de 11.224 mp. categoria de folosință – curți
în cota de 1/1
construcții,
potrivit Hotărârii
Cota actuală de proprietate este de 1/1 în favoarea Județului Alba.
Consiliului
Judeţean Alba
nr. 89/2021 și
nr. …/2021

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

Secretar general al judeţului:
Vasile BUMBU

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

Secretarul comisiei: Andreea Maria BABIN
Radu Octavian NEAG

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 20268/20 septembrie 2021

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea transmiterii unui imobil - teren, din domeniul
public al Județului Alba și din administrarea Consiliului Județean Alba, în domeniul
public al Municipiului Sebeș și în administrarea Consiliului local al Municipiului Sebeș

I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează transmiterea unui imobil - teren, din
domeniul public al Județului Alba și din administrarea Consiliului Județean Alba, în domeniul
public al Municipiului Sebeș și în administrarea Consiliului local al Municipiului Sebeș
precum și modificarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Alba,
poziția având nr. crt. 233.
II. Descrierea situaţiei actuale
Prin Hotărârea nr. 238/2021, local al Municipiului Sebeș a încuviințat cererea adresată
Consiliului Județean Alba, pentru transmiterea bunului imobil – teren, situat administrativ în
Municipiul Sebeș, Parcul Arini, judeţul Alba, în suprafaţă de 5153 mp, din domeniul public al
Județului Alba și din administrarea Consiliului Județean Alba, în domeniul public al
Municipiului Sebeș și în administrarea Consiliului local al Municipiului Sebeș, în vederea
realizării obiectivului de interes local „Creșă”, obiectiv înscris la nr. crt. 4 din Lista obiectivelor
de investiții care se realizează pe baza proiectului – tip – construire creșă din Subprogramul
„Unități și instituții de învățământ de stat” din cadrul „Programul național de construcții de
interes public sau social”.
Consiliul Judeţean Alba a identificat bunul imobil-teren - situat administrativ în
municipiul Sebeș, Parcul Arini, judeţul Alba, înscris în CF 94531 Sebeș, compus din teren în
suprafaţă de 5153 mp. Acest teren întrunește condițiile realizării obiectivului de interes local
„Creșă”, motiv pentru care am inițiat prezentul proiect de hotărâre.
III. Reglementări anterioare
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sebeș nr. 238/2021 privind încuviințarea
cererii adresate Consiliului Județean Alba în vederea transmiterii unei suprafețe de 5.153 mp.
teren aparținând domeniului public al Județului Alba și aflat în administrarea Consiliului
Județean Alba în domeniul public al Municipiului Sebeș și în administrarea Consiliului Local al
Municipiului Sebeș;
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. c, art. 286 alin. 3, art. 289 alin. 2 și art. 294 alin. 2, alin. 5 și
alin. 7 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare;
- art. 863 din Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- art. 1 alin. 1 și Anexa nr. 2 pct. 10 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea
executărilor lucrărilor de construcție, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
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. 191 din 20 septembrie 2021.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare şi ale Legii
nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 20269/20 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 și completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea transmiterii unui imobil - teren, din domeniul public al Județului
Alba și din administrarea Consiliului Județean Alba, în domeniul public al Municipiului
Sebeș și în administrarea Consiliului local al Municipiului Sebeș
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 20 septembrie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei
„ordinară” estimată a avea loc în data de 27 septembrie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 191/20 septembrie 2021 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea transmiterii unui
imobil - teren, din domeniul public al Județului Alba și din administrarea Consiliului Județean
Alba, în domeniul public al Municipiului Sebeș și în administrarea Consiliului local al
Municipiului Sebeș;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sebeș nr. 238/2021 privind
încuviințarea cererii adresate Consiliului Județean Alba în vederea transmiterii unei suprafețe
de 5.153 mp. teren aparținând domeniului public al Județului Alba și aflat în administrarea
Consiliului Județean Alba în domeniul public al Municipiului Sebeș și în administrarea
Consiliului Local al Municipiului Sebeș.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 20274/20 septembrie 2021

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii unui imobil - teren, din
domeniul public al Județului Alba și din administrarea Consiliului Județean Alba,
în domeniul public al Municipiului Sebeș și în administrarea Consiliului local al
Municipiului Sebeș
Proiectul de act administrativ inițiat vizează transmiterea unui imobil - teren, din
domeniul public al Județului Alba și din administrarea Consiliului Județean Alba, în domeniul
public al Municipiului Sebeș și în administrarea Consiliului local al Municipiului Sebeș
precum și modificarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Alba
poziția având nr. crt. 233.
Prin Hotărârea nr. 238/2021, local al Municipiului Sebeș a încuviințat cererea adresată
Consiliului Județean Alba, pentru transmiterea bunului imobil – teren, situat administrativ în
Municipiul Sebeș, Parcul Arini, judeţul Alba, în suprafaţă de 5153 mp, din domeniul public al
Județului Alba și din administrarea Consiliului Județean Alba, în domeniul public al
Municipiului Sebeș și în administrarea Consiliului local al Municipiului Sebeș, în vederea
realizării obiectivului de interes local „Creșă”, obiectiv înscris la nr. crt. 4 din Lista obiectivelor
de investiții care se realizează pe baza proiectului – tip – construire creșă din Subprogramul
„Unități și instituții de învățământ de stat” din cadrul „Programul național de construcții de
interes public sau social”.
Conform prevederilor art. 294 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, „Trecerea unui bun din domeniul public al judeţului în domeniul public al unei
unităţi administrativ-teritoriale, de pe raza teritorială a judeţului respectiv, se face la cererea
consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz, prin hotărâre a
consiliului judeţean.”, iar art. 294 alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
„Cererile prevăzute la alin. (1)-(3) se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a
consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz.”
Conform prevederilor art. 294 alin. 7 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, „Declararea bunului ca fiind de uz sau
de interes public judeţean sau local se face prin hotărâre a consiliului judeţean sau a consiliului
local care a solicitat trecerea în condiţiile prevăzute la alin. (1)-(3), după caz” în vederea
edificării obiectivului de interes local „creșă”, imobilul – teren, situat administrativ în Municipiul
Sebeș, Parcul Arini, judeţul Alba, va fi declarat ca bun de interes local.
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. 286 - Domeniu public
alin.3, care prevede „Domeniul public al judeţului este alcătuit din bunurile prevăzute în anexa
nr. 3, precum şi din alte bunuri de uz sau de interes public judeţean, declarate ca atare prin
hotărâre a consiliului judeţean, dacă nu sunt declarate prin lege ca fiind bunuri de uz sau de
interes public naţional.”, art. 294 alin. 2 „Trecerea unui bun din domeniul public al judeţului în
domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale, de pe raza teritorială a judeţului
respectiv, se face la cererea consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după
caz, prin hotărâre a consiliului judeţean..”, alin. 5 „Cererile prevăzute la alin. (1)-(3) se aprobă

prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a consiliului local al Municipiului, al oraşului sau
al comunei, după caz.” și alin. 7 „Declararea bunului ca fiind de uz sau de interes public
judeţean sau local se face prin hotărâre a consiliului judeţean sau a consiliului local care a
solicitat trecerea în condiţiile prevăzute la alin. (1)-(3), după caz” din Ordonanţa de Urgenţă nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prin proiectul de
hotărâre inițiat de președintele Consiliului Județean Alba se va transmite în proprietatea publică a
municipiului Sebeș imobilul teren înscris în CF nr. 94531 Sebeș și se va modifica poziția având
nr. crt. 233 din Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului public al Județului Alba.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA

Şef serviciu,
Paul Silviu TODORAN

Întocmit, Radu Octavian NEAG

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei cadastrale de parcelare a imobilului
„curţi construcţii”, înscris în CF nr. 72824 Abrud sub nr. cad. 72824,
situat administrativ în oraşul Abrud, str. Cetăţii, nr. 1,
judeţul Alba - proprietate publică a Judeţului Alba
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna septembrie 2021;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei
cadastrale de parcelare a imobilului „curţi construcţii”, înscris în CF nr. 72824 Abrud sub nr. cad.
72824, situat administrativ în municipiul Abrud, str. Cetăţii, nr. 1, judeţul Alba - proprietate
publică a Judeţului Alba;
- documentaţia tehnică cadastrală de dezmembrare a imobilului având numărul cadastral
72824 în suprafaţă de 4296 mp., având ca proprietar Judeţul Alba - domeniul public cu drept de
administrare Consiliul Judeţean Alba în imobilele:
1.) 75758 situat în loc. Abrud, str. Cetăţii nr. 1, judeţul Alba, UAT - Abrud, având
suprafaţa măsurată de 2900 mp.;
2.) 75759 situat în loc. Abrud, str. Cetăţii nr. 1, judeţul Alba, UAT - Abrud, având
suprafaţa măsurată de 282 mp.;
3.) 75760 situat în loc. Abrud, str. Cetăţii nr. 1, judeţul Alba, UAT - Abrud, având
suprafaţa măsurată de 1114 mp.
Documentaţia este realizată de S.C. Mercury Geosystems srl, prin expert. topo. Răşinariu
Avram-Florin (aprobată prin referatul de admitere nr. 17534/8 septembrie 2021 al Oficiului de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba prin Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Câmpeni),
înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 19899 din 14 septembrie 2021.
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. c şi lit. f, art. 286 alin. 3 coroborat cu pct. 1 din anexa nr. 3, art. 287
lit. b şi art. 288 alin. 3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;
- Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba - anexa nr. 1, cu modificările şi completările
ulterioare;
- H.G. nr. 31/2016 privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de
inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a unor unităţi din subordine, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte
funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, adoptă
următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă dezmembrarea imobilului înscris în CF nr. 72824 Abrud sub nr. cad.
72824 „curţi construcţii” în suprafaţă totală de 4296 mp., având proprietar Judeţul Alba - domeniul

public cu drept de Administrare Consiliul Judeţean Alba, în trei loturi după cum urmează:
- Lotul nr. 1 compus din „curţi construcţii” în suprafaţă de 2900 mp., având ca proprietar
Judeţul Alba - domeniul public cu drept de administrare Consiliul Judeţean Alba, în cotă de 1/1
părţi, imobil rezultat care va fi înscris în CF nou nr. 75758 Abrud sub nr. cad. nou 75758, atribuit
de către Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba;
- Lotul nr. 2 compus din „curţi construcţii” în suprafaţă de 282 mp., având ca proprietar
Judeţul Alba - domeniul public cu drept de Administrare Consiliul Judeţean Alba, în cotă de 1/1
părţi, imobil rezultat care va fi înscris în CF nou nr. 75759 Abrud sub nr. cad. nou 75759, atribuit
de către Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba;
- Lotul nr. 3 compus din „curţi construcţii” în suprafaţă de 1114 mp., având ca proprietar
Judeţul Alba - domeniul public cu drept de Administrare Consiliul Judeţean Alba, în cotă de 1/1
părţi, imobil rezultat care va fi înscris în CF nou nr. 75760 Abrud sub nr. cad. nou 75760, atribuit
de către Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba.
Art. 2. Se însuşeşte documentaţia cadastrală de dezmembrare a imobilului identificat la art.
1, ce constituie anexă - parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Poziţia cu nr. crt. 132 din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
Judeţului Alba se modifică în mod corespunzător.
Art. 4. Se solicită Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Câmpeni, înscrierea
operaţiunii de dezmembrare în cele 3 loturi.
Art. 5. Se solicită Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba / Biroului de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Câmpeni, înscrierea în Cartea Funciară a modificărilor prevăzute
în prezenta hotărâre.
Art. 6. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 7. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică
în Monitorul Oficial Local al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează
şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei
juridică şi administraţie publică, Direcţiei gestionarea patrimoniului, Direcţiei amenajarea
teritoriului şi urbanism şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 192
Alba Iulia, 20 septembrie 2021
Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat cu
art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat
cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, către următoarea comisie
de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 2 - Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism,
investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 20273/20 septembrie 2021

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale de parcelare a
imobilului „curţi construcţii”, înscris în CF nr. 72824 Abrud sub nr. cad. 72824,
situat administrativ în oraşul Abrud, str. Cetăţii, nr. 1,
judeţul Alba - proprietate publică a Judeţului Alba

I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează însuşirea de către UAT - Județul Alba prin
Consiliul Judeţean Alba a documentaţiei cadastrale de dezmembrare a imobilului având numărul
cadastral 72824 în suprafaţă de 4296 mp., având ca proprietar Judeţul Alba - domeniul public cu
drept de administrare Consiliul Judeţean Alba în imobilele:
1.) 75758 situat în loc. Abrud, str. Cetăţii nr. 1, judeţul Alba, UAT - Abrud, având
suprafaţa măsurată de 2900 mp.;
2.) 75759 situat în loc. Abrud, str. Cetăţii nr. 1, judeţul Alba, UAT - Abrud, având
suprafaţa măsurată de 282 mp.;
3.) 75760 situat în loc. Abrud, str. Cetăţii nr. 1, judeţul Alba, UAT - Abrud, având
suprafaţa măsurată de 1114 mp.
II. Descrierea situaţiei actuale
Imobilul având categoria de folosinţă curţi construcţii este înscris în cartea funciară şi
anume CF 72824 Abrud, urmând a fi efectuată dezmembrarea în trei parcele cu alocarea a trei
numere cadastrale reprezentate prin CF 75758 Abrud, CF 75759 Abrud şi CF 75760 Abrud.
Imobilul este situat administrativ în oraşul Abrud, str. Cetăţii nr. 1, fiind cuprins în Inventarul
bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa
nr. 1, modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1, la poziţia cu nr. 132.
Cadastrul şi cartea funciară formează un sistem unitar şi obligatoriu de evidenţă tehnică,
economică şi juridică, de importanţă naţională, a tuturor imobilelor de pe întregul teritoriu al ţării,
potrivit dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare.
Documentaţia tehnică cadastrală a fost întocmită de către S.C. Mercury Geosysistems srl,
prin expert topo. Răşinariu Avram-Florin, în scopul reglementării dreptului de proprietate între
Domeniului public al judeţului Alba, respectiv Domeniul public al oraşului Abrud, documentație
depusă și înregistrată la Consiliul Județean Alba cu nr. 19899/14 septembrie 2021.
Pentru ca documentaţia tehnică cadastrală să poată fi depusă la Oficiul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Alba, se impune însuşirea acesteia de către Consiliul Judeţean Alba.
III. Reglementări anterioare
Nu există
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. c şi lit. f, art. 286 alin. 3 coroborat cu pct. 1 din anexa nr. 3, art. 287
lit. b şi art. 288 alin. 3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba - anexa nr. 1 cu modificările şi completările
ulterioare;

- H.G. nr. 31/2016 privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de
inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a unor unităţi din subordine, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară
aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare.
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a Uniunii
Europene
Nu este cazul
VI. Avize necesare
Nu este cazul
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Nu este cazul
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
Domnul expert topo. Răşinariu Avram-Florin, a întocmit documentaţia tehnică cadastrală
de dezmembrare a imobilului, aflat în oraşul Abrud str. Cetăţii, nr. 1, documentație depusă și
înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 19899/14 septembrie 2021.
În urma verificării, s-a constatat faptul că documentaţia tehnică topografică de
dezmembrare, este corect întocmită, drept urmare se recomandă efectuarea acestei operaţiuni cu
înscrierea celor trei parcele în cartea funciară prin CF 75758, CF 75759 şi CF 75760 nou alocate,
care fac obiectul proiectului de hotărâre.
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre
Nu este cazul
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi
funcţionale preconizate
Nu este cazul
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în
condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 192 din 20 septembrie 2021.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 20276/20 septembrie 2021

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Domnului director executive Ioan BODEA

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei cadastrale de parcelare a imobilului
„curţi construcţii”, înscris în CF nr. 72824 Abrud sub nr. cad. 72824,
situat administrativ în oraşul Abrud, str. Cetăţii, nr. 1,
judeţul Alba - proprietate publică a Judeţului Alba

Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 20 septembrie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 27 septembrie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 192 din 20 septembrie 2021 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei
cadastrale de parcelare a imobilului „curţi construcţii”, înscris în CF nr. 72824 Abrud sub nr. cad.
72824, situat administrativ în municipiul Abrud, str. Cetăţii, nr. 1, judeţul Alba - proprietate
publică a Judeţului Alba;
- documentaţia tehnică cadastrală de dezmembrare a imobilului având numărul cadastral
72824 în suprafaţă de 4296 mp., având ca proprietar Judeţul Alba - domeniul public cu drept de
administrare Consiliul Judeţean Alba în imobilele:
1.) 75758 situat în loc. Abrud, str. Cetăţii nr. 1, judeţul Alba, UAT - Abrud, având
suprafaţa măsurată de 2900 mp.;
2.) 75759 situat în loc. Abrud, str. Cetăţii nr. 1, judeţul Alba, UAT - Abrud, având
suprafaţa măsurată de 282 mp.;
3.) 75760 situat în loc. Abrud, str. Cetăţii nr. 1, judeţul Alba, UAT - Abrud, având
suprafaţa măsurată de 1114 mp.
Documentaţia este realizată de S.C. Mercury Geosystems srl, prin expert. topo. Răşinariu
Avram-Florin (aprobată prin referatul de admitere nr. 17534/8 septembrie 2021 al Oficiului de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba prin Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Câmpeni),
înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 19899 din 14 septembrie 2021.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 20280/20 septembrie 2021

RAPORT DE SPECIALITATE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale de parcelare a
imobilului „curţi construcţii”, înscris în CF nr. 72824 Abrud sub nr. cad. 72824,
situat administrativ în oraşul Abrud, str. Cetăţii, nr. 1,
judeţul Alba - proprietate publică a Judeţului Alba

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 46/2001, s-a însuşit Inventarul bunurilor care
aparţin domeniului public al Judeţului Alba, care a fost atestat prin H.G. nr. 974/2002 privind
atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din
Judeţul Alba – Anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1;
Imobilul situat în oraşul Abrud str. Cetăţii nr. 1, având categoria de folosinţă curţi
construcţii este identificat prin CF 72824 şi a fost cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin
domeniului public al Judeţului Alba, la poziţia cu nr. crt. 132.
Conform prevederilor art. 27 alin. 1 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii
imobiliare, „imobilele ce aparţin domeniului public şi domeniului privat al statului sau, după caz,
al unităţii administrativ-teritoriale se vor înscrie în cărţi funciare speciale ale unităţii administrativteritoriale pe care sunt situate, cu excepţiile prevăzute de lege”.
Procedura de actualizare date imobil este reglementată prin Legea nr. 7/1996 a cadastrului
şi a publicităţii imobiliare, precum şi prin Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în
evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr.
700/2014.
Prin actualizarea, dezmembrarea parcelei identificate prin CF 72824 în suprafaţă de 4296
mp, având categoria de folosinţă curţi construcţii, având ca şi proprietar Judeţul Alba - domeniul
public cu drept de administrare Consiliul Judeţean Alba, vor rezulta trei loturi după cum urmează:
- Lotul nr. 1 compus din „curţi construcţii” în suprafaţă de 2900 mp., având ca proprietar
Judeţul Alba - domeniul public cu drept de administrare Consiliul Judeţean Alba, în cotă de 1/1
părţi, imobil rezultat care va fi înscris în CF nou nr. 75758 Abrud sub nr. cad. nou 75758, atribuit
de către Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba;
- Lotul nr. 2 compus din „curţi construcţii” în suprafaţă de 282 mp., având ca proprietar
Judeţul Alba - domeniul public cu drept de administrare Consiliul Judeţean Alba, în cotă de 1/1
părţi, imobil rezultat care va fi înscris în CF nou nr. 75759 Abrud sub nr. cad. nou 75759, atribuit
de către Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba;
- Lotul nr. 3 compus din „curţi construcţii” în suprafaţă de 1114 mp., având ca proprietar
Judeţul Alba - domeniul public cu drept de administrare Consiliul Judeţean Alba, în cotă de 1/1
părţi, imobil rezultat care va fi înscris în CF nou nr. 75760 Abrud sub nr. cad. nou 75760, atribuit
de către Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba.
În urma identificării şi măsurătorilor efectuate de către, S.C. Mercury Geosystems srl, prin
expert topo. Răşinariu Avram-Florin, s-a întocmit Documentaţia tehnică cadastrală care a fost
depusă şi înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 19899 din 14 septembrie
2021.
Menţionăm faptul că proprietarul tabular asupra terenului în cauză având categoria de
folosinţă curţi construcţii este Judeţul Alba - domeniul public cu drept de administrare Consiliul
Judeţean Alba. Dezmembrarea imobilului curți construcţii în trei parcele este necesară în scopul
reglementării proprietăţii între Domeniul public al Judeţului Alba.
Se propune însuşirea de către Consiliul Judeţean Alba, a documentaţiei tehnice cadastrală
întocmită de expert topo. Răşinariu Avram-Florin, urmând a se solicita Oficiului de Cadastru şi

Publicitate Imobiliară Alba/Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Câmpeni, dezmembrarea
parcelei identificate prin CF 72824 rezultând cele trei parcele cu nr. cadastrale nou alocate şi
materializate în CF 75758, CF 75759 şi CF 75760.
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, cu modificările și completările ulterioare, în urma însușirii
documentaţiei tehnice cadastrală întocmită de expert topo., Răşinariu Avram-Florin, de către
Consiliul Judeţean Alba va permite depunerea documentaţiei la Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Alba/Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Câmpeni, în vederea dezmembrării
imobilului curţi construcţii mai sus menţionat în trei parcele.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA

Şef serviciu,
Paul Silviu TODORAN

Întocmit, Radu Octavian NEAG

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea predării temporare în administrarea Consiliului Local
al Comunei Șpring a unui tronson din drumul județean DJ 106I: DN 1 - Cunţa - Draşov Şpring - Vingard - Ghirbom - DJ 107 (Berghin), situat în intravilanul localității Drașov,
în vederea realizării de lucrări de reparare și modernizare

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna septembrie 2021;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea predării temporare în
administrarea Consiliului Local al Comunei Șpring a unui tronson din drumul județean DJ 106I:
DN 1 - Cunţa - Draşov - Şpring - Vingard - Ghirbom - DJ 107 (Berghin), situat în intravilanul
localității Drașov, în vederea realizării de lucrări de reparare și modernizare;
Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Comunei Șpring nr. 83/16
septembrie 2021 privind încuviințarea cererii adresate Consiliului Județean Alba pentru
aprobarea preluării temporare în administrarea Consiliului Local Șpring a tronsonului din
drumul județean DJ 106I: DN 1 - Cunţa - Draşov - Şpring - Vingard - Ghirbom - DJ 107
(Berghin), aflat în intravilanul localității Drașov, 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
Șpring, a unui tronson din drumul județean DJ 106I: DN 1 - Cunţa - Draşov - Şpring - Vingard Ghirbom - DJ 107 (Berghin), situat în intravilanul localității Drașov, 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 Șpring prin Consiliul Local
al Comunei Șpring, 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 106I menționat
la art. 1 se va face pe bază de Protocol de predare - primire, încheiat atât la predarea către
Consiliul Local al Comunei Șpring, 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 Șpring, 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. 193
Alba Iulia, 20 septembrie 2021
Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat
cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare: Direcţiei
gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, către
următoarele comisii de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 1 - Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală,
prognoze şi strategii
Comisia de specialitate nr. 2 - Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism,
investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului

Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 193/20 septembrie 2021

Datele de identificare
ale tronsonului de județean DJ 106I: DN 1 - Cunţa - Draşov - Şpring - Vingard - Ghirbom DJ 107 (Berghin) care se predă temporar în administrarea Consiliului Local al Comunei
Șpring

Indicativ

Denumirea
drumului

DJ 106I: DN 1 Cunţa - Draşov Şpring - Vingard Ghirbom - DJ 107
(Berghin)

Drum
judeţean

Poziţie
kilometrică

Localizare

Intravilan
Km 3+418 –
localitatea Drașov km 4+679

Lungime
km
1,261

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. 193/20 septembrie 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 Șpring prin Consiliul Local al Comunei Șpring, cu sediul în
localitatea Șpring, 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 Șpring nr. …./… septembrie 2021 privind
încuviințarea cererii adresate Consiliului Județean Alba pentru aprobarea preluării temporare
în administrarea Consiliului Local Șpring a tronsonului din drumul județean DJ 106 I: DN 1 Cunţa - Draşov - Şpring - Vingard - Ghirbom - DJ 107 (Berghin), aflat în intravilanul localității
Drașov, în vederea realizării de lucrări de reparare și modernizare.
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr……./… septembrie 2021 privind aprobarea
predării temporare în administrarea Consiliul Local al Comunei Șpring a unui tronson din
drumul județean DJ 106I: DN 1 - Cunţa - Draşov - Şpring - Vingard - Ghirbom - DJ 107
(Berghin), aflat în intravilanul localității Drașov, în vederea realizării de lucrări de reparare
și modernizare.
- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șpring nr……./… septembrie 2021 privind
aprobarea preluării temporare în administrarea Consiliul Local al Comunei Șpring a unui
tronson din drumul județean DJ 106I: DN 1 - Cunţa - Draşov - Şpring - Vingard - Ghirbom - DJ
107 (Berghin), aflat în intravilanul localității Drașov, 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 DJ 106I: DN 1 - Cunţa - Draşov - Şpring - Vingard - Ghirbom - DJ 107
(Berghin), proprietate publică a UAT - Județului Alba, situat în intravilanul localității
Drașov, identificat astfel: tronson din DJ 107E situat între pozițiile kilometrice Km 3+418 –
km 4+679, 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 Șpring 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,
UAT Comuna Șpring
prin Consiliul Judeţean Alba
prin Consiliul Local al Comunei Șpring
Preşedinte:
Primar:
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
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REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea predării temporare în administrarea
Consiliului Local al Comunei Șpring a unui tronson din drumul județean DJ 106I: DN 1 Cunţa - Draşov - Şpring - Vingard - Ghirbom - DJ 107 (Berghin), situat în intravilanul
localității Drașov, 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 Șpring a unui tronson din drumul județean DJ 106I: DN 1 - Cunţa Draşov - Şpring - Vingard - Ghirbom - DJ 107 (Berghin), situat în intravilanul localității
Drașov, în vederea realizării de lucrări de reparare și modernizare.
II. Descrierea situaţiei actuale
Prin Hotărârea nr. 83/16 septembrie 2021, Consiliul Local al Comunei Șpring solicită
preluarea temporară în administrare a unui tronson din drumul județean DJ 106I: DN 1 - Cunţa Draşov - Şpring - Vingard - Ghirbom - DJ 107 (Berghin), situat în intravilanul localității Drașov
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 106I: DN 1 - Cunţa - Draşov Şpring - Vingard - Ghirbom - DJ 107 (Berghin). Conform Inventarului bunurilor care aparţin
domeniului public al Judeţului Alba, drumul județean DJ 106I: DN 1 - Cunţa - Draşov - Şpring Vingard - Ghirbom - DJ 107 (Berghin) se află cuprins în domeniul public al Județului Alba, la
poziția cu nr. crt. 42, având lungimea de 21,526 km.
Starea tehnică generală a spațiilor adiacente străzilor, implicit a tronsonului din drumului
județean DJ 106I: DN 1 - Cunţa - Draşov - Şpring - Vingard - Ghirbom - DJ 107 (Berghin),
respectiv trotuarele, acostamentele, șanțurile și rigolele din localitatea Drașov, 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 Șpring
poate prelua în administrare, temporar, tronsonul din drumul județean DJ 106I: DN 1 - Cunţa Draşov - Şpring - Vingard - Ghirbom - DJ 107 (Berghin), situat în intravilanul localității Drașov
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 Șpring nr. 83/16 septembrie 2021 privind
încuviințarea cererii adresate Consiliului Județean Alba pentru aprobarea preluării temporare
în administrarea Consiliului Local Șpring a tronsonului din drumul județean DJ 106I: DN 1 Cunţa - Draşov - Şpring - Vingard - Ghirbom - DJ 107 (Berghin), aflat în intravilanul localității
Drașov, 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. 193 din 20 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. 20284/20 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 aprobarea predării temporare în administrarea Consiliului Local
al Comunei Șpring a unui tronson din drumul județean DJ 106I: DN 1 - Cunţa - Draşov Şpring - Vingard - Ghirbom - DJ 107 (Berghin), situat în intravilanul localității Drașov,
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 20 septembrie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei
„ordinară” estimată a avea loc în data de 27 septembrie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 193/20 septembrie 2021 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea predării temporare în
administrarea Consiliului Local al Comunei Șpring a unui tronson din drumul județean DJ 106I:
DN 1 - Cunţa - Draşov - Şpring - Vingard - Ghirbom - DJ 107 (Berghin), situat în intravilanul
localității Drașov, în vederea realizării de lucrări de reparare și modernizare;
- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șpring nr. 83/16 septembrie 2021 privind
încuviințarea cererii adresate Consiliului Județean Alba pentru aprobarea preluării temporare
în administrarea Consiliului Local Șpring a tronsonului din drumul județean DJ 106I: DN 1 Cunţa - Draşov - Şpring - Vingard - Ghirbom - DJ 107 (Berghin), aflat în intravilanul localității
Drașov, în vederea realizării de lucrări de reparare și modernizare.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU
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Nr. 20290/20 septembrie 2021
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea predării temporare în administrarea
Consiliului Local al Comunei Șpring a unui tronson din drumul județean DJ 106I: DN 1 Cunţa - Draşov - Şpring - Vingard - Ghirbom - DJ 107 (Berghin), situat în intravilanul
localității Drașov, în vederea realizării de lucrări de reparare și modernizare
Proiectul de act administrativ inițiat vizează predarea temporară în administrarea
Consiliul Local al Comunei Șpring a unui tronson din drumul județean DJ 106I: DN 1 - Cunţa Draşov - Şpring - Vingard - Ghirbom - DJ 107 (Berghin), situat în intravilanul localității
Drașov, sat aparținător UAT Comuna Șpring, 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 Șpring solicită, prin Hotărârea nr. 83/2021, preluarea
temporară în administrare a unui tronson din drumul județean DJ 106I: DN 1 - Cunţa - Draşov Şpring - Vingard - Ghirbom - DJ 107 (Berghin), situat în intravilanul localității Drașov, 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 106I, care traversează intravilanul localității Drașov 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 Șpring poate prelua
în administrare, temporar, tronsonul din drumul județean DJ 106I: DN 1 - Cunţa - Draşov Şpring - Vingard - Ghirbom - DJ 107 (Berghin), situat în intravilanul localității Drașov în
vederea realizării unor lucrări de modernizare.
Tronsonul de drum județean care se predă temporar Consiliului local al comunei Șpring
este situat în intravilanul localității Șpring și este cuprins între Km 3+418 – km 4+679, în
lungime de 1,261 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 Șpring 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 Șpring a unui tronson
din drumul județean DJ 106I: DN 1 - Cunţa - Draşov - Şpring - Vingard - Ghirbom - DJ 107
(Berghin), situat în intravilanul localității Drașov, sat aparținător UAT Comuna Șpring, în
vederea realizării de lucrări de reparare și modernizare.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA

Șef serviciu,
Paul Silviu TODORAN

Întocmit, Radu Octavian NEAG

ROMÂNIA
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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 septembrie 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. 16204 din 3 septembrie 2021 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,
înregistrată cu nr. 19246 din 6 septembrie 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. 146 din 25 iunie 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 1575 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 gastroenterologie:
- se transformă un post vacant de asistent medical PL în asistent medical principal PL;
- se transformă un post vacant de asistent medical PL în asistent medical debutant PL;
- se înfiinţează un post de infirmier;
b.) La Compartimentul nefrologie: se transformă un post vacant de asistent medical
debutant PL în asistent medical principal PL;
c.) La Secţia oncologie medicală: se transformă un post vacant de infirmier debutant în
infirmier;
d.) La Secţia chirurgie generală: se transformă un post de medic rezident an IV în
specialitatea chirurgie toracică în medic specialist în specialitatea chirurgie toracică;
e.) La Secţia neonatologie:
- se înfiinţează două posturi de asistent medical debutant PL
- se înfiinţează două posturi de infirmier;
f.) La Secţia boli infecţioase: se transformă un post vacant de medic primar în
specialitatea boli infecţioase în medic rezident an IV în specialitatea boli infecţioase;
g.) La Compartimentul recuperarea neurologică: se transformă un post vacant de
infirmier debutant în infirmier;
h.) La Unitatea de primiri urgenţe: se transformă două posturi de medic rezident an V în
specialitatea medicină de urgenţă în medic specialist în specialitatea medicină de urgenţă;
i.) La Ambulatoriul integrat spitalului – Cabinet obstetrică ginecologie: se înfiinţează
un post de asistent medical principal S;
j.) La Ambulatoriul integrat spitalului – Cabinet geriatrie şi gerontologie: se
desfiinţează un post vacant de asistent medical principal PL;
k.) La Laborator analize medicale: se transformă un post vacant de registrator medical
principal în registrator medical debutant;
l.) La Laborator diagnostic molecular: se transformă un post de biolog în biolog
specialist;
m.) La Serviciul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale: se înfiinţează un
post de îngrijitoare;
n.) La Dispensarul TBC:
- se înfiinţează un post vacant de medic primar în specialitatea pneumoftiziologie;
- se înfiinţează un post vacant de medic specialist în specialitatea medicină de laborator;
- se transformă un post vacant de biolog principal în biolog debutant;
o.) La Bloc alimentar: se transformă un post vacant de muncitor calificat IV - bucătar în
muncitor calificat I – bucătar.
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. 146 din 25 iunie 2021
îşi încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. VI.
Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Biroului resurse umane din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi al 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. 194
Alba Iulia, 20 septembrie 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. 20289/20 septembrie 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. 16204 din 3 septembrie 2021
înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 19246 din 3 septembrie 2021 a
solicitat modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale spitalului în sensul
înfiinţării/desfiinţării/transformării unor posturi vacante pentru asigurarea de servicii conform
standardelor medicale, precum şi transformare unor posturi ca urmare a promovării examenului
de medic specialist şi biolog specialist, 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. 146 din 25 iunie 2021 a fost aprobată
Organigrama şi Statul de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia.
III. Reglementări anterioare
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 146 din 25 iunie 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. 194 din 20 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. 20293/20 septembrie 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 20 septembrie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei
„ordinară” estimată a avea loc în data de 27 septembrie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 194/20 septembrie 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. 16204 din 3 septembrie 2021 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba
Iulia, înregistrată cu nr. 19246 din 6 septembrie 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. 20329/20 septembrie 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. 16204 din 3 septembrie 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/desfiinţări de posturi vacante.
Totodată s-a solicitat şi modificarea gradului unor medici rezidenţi ca urmare promovării
examenului de specialitate, precum şi transformarea unui biolog în biolog specialist, ca urmare a
promovări examenului.
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 specialist Ministerul Sănătăţii a
emis Ordinul nr. 1187/08.07.2021, Ordinul nr. 1524/11.08.2021 şi Ordinul nr. 1621/23.08.2021,
prin care confirmă obţinerea gradului de medic specialist pentru medicii rezidenţi.
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 hotărâre

al Consiliului Judeţean Alba nr. 194 din 20 septembrie 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

Cab. Pediatrie

1

Laborator explorari functionale

1

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

Cab. ORL

1

39

Comp. terapie acuta

Cab. Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice

Cab. Obs.Ginecologie

2

Cab. Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice (picior diabetic)
1

15

Cab. Psihiatrie

2

CSM adulti cu stationare de zi

8

Cab. Neuropsihiatrie

1
CSM copii

15

Sectia ORL

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

Serv de prev a infecţiilor asociate asistenţei med.

14

Comp. psihiatrie cronici (Baia de Aries)

18
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

Fisier informaţii

4

Comp. de internari- informatii

3

Ingrijitoare curatenie

4

Dietetică

2

Cab. Chirurgie vasculară

1

Cabinet med. dentara de urgenta

36

Muncitorii spatii verzi
Activ. de intretinere, revizie, the., ascensoare

Cabinet pediatrie
Cabinet obst.ginecologie

PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

6

Comp. juridic

2
3

Comp. audit

2

Bloc alimentar

17

Comp. asistenţă socială şi religioasă

2

Garderobă

3

Spălătorie

11

Comp. Confe, reparare şi întreţinere inventar moale

2

2

TOTAL POSTURI
COMITETUL DIRECTOR

1575
4

POSTURI ÎN STRUCTURA MEDICALĂ

1469

POSTURI ÎN STRUCTURA FUNCŢIONALĂ

102

Spitalizare de zi
Cabinet med.interna

Centrul de sanatate multifuncţ. Ocna Mureş

Serv. tehnic administrativ si PSM

1

44

Sectia recuperare medicala fizica si balneo

10

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

Comp. oftalmologie

51

Serviciul resurse umane

Centrala telefonica

Serv. informatica și statistică med

Sectia ortopedie si traumatologie

Sectia psihiatrie acuti

18

Magazie

Muncitorii indirect productivi

20

Sectia pediatrie

Serv. achiz. publ. aprov. si transp.

Conducatorii auto

Laborator radiologie si imagistica medicala
L. radiologie si imagistica
29
medicala-computer tomograf- spital si ambulatoriu de specialitateComp. rel. cu publicul și consiliere

Cab. Chirurgie generala

62

41

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 hotărâre
a Consiliului Judeţean Alba
nr. 194 din 20 septembrie 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

CATEGORIE
COMITET DIRECTOR
COMITET DIRECTOR

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

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

NR
POSTURI
1
1
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

13 PATURI
NEFROLOGIE
NEFROLOGIE
NEFROLOGIE
NEFROLOGIE
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
REGISTRATOR
MEDICAL

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

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
1
1
1
1
4
1
3
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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1

2
30

PL

133

11

ÎNGRIJITOARE

ASISTENT COORDONATOR

131

1

6

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

INFIRMIERĂ

PL

M

1
2
3

2
1
13
2
1

1
1
1
5
1

147

148
150
151
158
159
160
162
163

PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
SECȚIA CARDIOLOGIE - COMPARTIMENT TERAPIE INTENSIVĂ CORONARIENI 10 PATURI
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
CARDIOLOGIE
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
CARDIOLOGIE
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
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
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

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

PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL
REGISTRATOR
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
SECȚIA ONCOLOGIE MEDICALĂ - COMPARTIMENT ÎNGRIJIRI PALIATIVE
6 PATURI
ONCOLOGIE MEDICALĂ
CU COMPARTIMENT
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICISANITAR PALEAȚIE
ALT PERSONAL
PSIHOLOG SPECIALIST
S
SUPERIOR
PSIHOLOG
ASISTENT SOCIAL
ALT PERSONAL SANITAR
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
ASISTENT SOCIAL
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
INFIRMIERĂ
M
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
Nr. total posturi
COMPARTIMENT HEMATOLOGIE
5 PATURI
MEDIC COORDONATOR
S
MEDICI
HEMATOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
Nr. total posturi
COMPARTIMENT DIABET ZAHARAT, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE
17 PATURI
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4
40
1
2
1
7
1
1
2
1
16

1
3
1
1
1
3
10
4
2
2
7
4
39

1
1
1
3
5
5
16
1
2
1
1
5

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

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

227
228
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
CHIRURGIE
CHIRURGIE GENERALĂ
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
7
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
321

322
329
330
331
333
334
351
358
359
360
361
362
370
371
379

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 SPECIALIST
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
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
SECȚIA NEONATOLOGIE
15 PATURI
MEDIC ȘEF SECȚIE
S
MEDICI
NEONATOLOGIE
PL
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1
1
4

1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
5
2
1
3
1
2
20

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

382
383
386
388
389
391
392
396
397
398

399
400
401
407
408
412

413
414
415
419
420

421
425
428
429
431
439
440
441
442
443
444
450
451
453

454

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

S
S
PL
PL
PL
PL

MEDICI
MEDICI

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
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU NUTRIŢIE ŞI DIETETICĂ
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
SECȚIA PEDIATRIE - COMPARTIMENT TERAPIE ACUTĂ
5 PATURI
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
PEDIATRIE
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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
8
1
1
1
1
1
6
1
2
33
1

458

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

459

INFIRMIERA

460

MEDIC ȘEF SECȚIE

464

MEDIC PRIMAR

467

MEDIC SPECIALIST
KINETOTERAPEUT
PRINCIPAL

468
469
471
482
484

ASISTENT MEDICAL ȘEF
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

486
487
490

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

494

INFIRMIERĂ

497

INFIRMIERĂ DEBUTANT

499

BRANCARDIER

503

ÎNGRIJITOARE

504
506
507

MEDIC COORDONATOR
MEDIC PRIMAR
MEDIC REZIDENT AN I

508

ASISTENT COORDONATOR
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

485

511
512

514

ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
REGISTRATOR MEDICAL
PRINCIPAL

515

INFIRMIERĂ

518

ÎNGRIJITOARE

519
522
523
524

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

525
530

ASISTENT MEDICAL ȘEF
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

531

ASISTENT MEDICAL

513

PL

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
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
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4
1
6

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

532
535
537
539

540
541
542

543
550
555
556
557
558
566
613
616
618
619
620
629
635
639

640
646
647
648
649
650
672
673
674
675
676
677
693

REGISTRATOR MEDICAL
PRINCIPAL

REGISTRATOR
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
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
M
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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
16

694
697
703

704
705
706

707
709

710
713
716
717
718
721
732
735
738
740
741
747
748
754

755
756
757
758
761

762
764
765
769
770

PERSONAL AUXILIAR
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
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
INFIRMIERA DEBUTANT

M
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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
1

771

INFIRMIERĂ

772

INFIRMIERĂ DEBUTANT

773
779
780

MEDIC ȘEF SECȚIE
MEDIC PRIMAR
MEDIC REZIDENT AN II

782

PSIHOLOG SPECIALIST

783

803

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

804

INSTRUCTOR ERGOTERAP

817

INFIRMIERĂ

819

BRANCARDIER

823

ÎNGRIJITOARE

824

MEDIC ȘEF SECȚIE

787
801
802

826

MEDIC PRIMAR

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

PL
S
PL

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

828

PROFESOR CFM PRINCIPAL

S

829

S

839

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

842

INFIRMIERĂ

844

ÎNGRIJITOARE

837
838

1

M

827

831

INFIRMIERĂ

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
845
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
BALNEO
1
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
846
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
2
Nr. total posturi
COMPARTIMENT RECUPERARE NEUROLOGICĂ
15 PATURI
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847

MEDIC COORDONATOR

S

MEDICI

848

MEDIC PRIMAR
KINETOTERAPEUT
PRINCIPAL

S

PROFESOR CFM
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

S
S

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

ASISTENT COORDONATOR
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
MASEUR PRINCIPAL
MASEUR

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

849
850
852
853
859
860
861
865
867
870

871
871
872
878
879
884
885
886
887
888

889
890
893
894
895
896
898
900

S

PL
M
M

RECUPERARE
MEDICINA FIZICĂ ȘI
BALNEO
RECUPERARE
MEDICINĂ FIZICĂ ȘI
BALNEO

MEDIC ȘEF SECȚIE

S

MEDICI

910
913

MEDIC PRIMAR
MEDIC PRIMAR

S
S

MEDICI
MEDICI
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1

KINETOTERAPEUT

1

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

1

PERSONAL SANITAR MEDIU
PERSONAL SANITAR MEDIU
PERSONAL SANITAR MEDIU
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

901

1

URGENȚĂ
MEDICINĂ DE
URGENȚĂ
PEDIATRIE

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

914
924
924
926

MEDIC PRIMAR
MEDIC SPECIALIST
MEDIC SPECIALIST
MEDIC SPECIALIST

S
S
S
S

MEDICI
MEDICI
MEDICI
MEDICI

932

MEDIC SPECIALIST

S

MEDICI

934

MEDIC REZIDENT AN V

S

MEDICI

935

MEDIC

S

MEDICI

936

MEDIC

S

937

ASISTENT MEDICAL ȘEF
ASISTENT SOCIAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

S

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

942
950

957
990
1004
1005
1006
1006
1007
1011
1013
1028
1041
1043
1053

1057
1058

1060

1061
1069

TEHNICIAN DE
RADIOLOGIE ŞI
IMAGISTICĂ LICENŢIAT
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

S
S

MEDICINĂ DE FAMILIE
CU COMPETENțĂ ÎN
UPU
MEDICINĂ
DE
URGENȚĂ
MEDICINĂ DE FAMILIE
PEDIATRIE
RADIOLOGIE ȘI
IMAGISTICĂ MEDICALĂ
CU COMPETENŢĂ ÎN
TOMOGRAFIE
COMPUTERIZATĂ
MEDICINĂ DE
URGENȚĂ
MEDICINĂ DE
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6
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
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
PRINCIPAL
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
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

2
2

1
8

1075
1083
1088
1093
1096
1100

1101

1103

1104

1105

1106

1107

1108

1109
1110

1111

1112

1113

1114

1115

1116

1118
1119

1120

ASISTENT MEDICAL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
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
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
GIPSAR MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GIPSAR
CABINET CHIRURGIE MACILO-FACIALĂ
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET OFTALMOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT

PL
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6
8
5
5
3
4
40

1

2

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

2
1

1

1121

1122

1124

1125
1126

1127

1128
1129
1130
1131
1132

1133

1134
1135

1136

1137

1138

1139
1140
1141
1142

1146

1147

1148
1155

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
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
ALTE STRUCTURI FUNCȚIONALE
BLOC OPERATOR
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL ȘEF
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
S
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1

1

2

1
1

1

1
1
1
1
1

1

1
1

1

1

1

1
1
1
1

4

1
47

1
7

1157
1158

1159
1174
1178
1180

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

S

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

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

2
1

1
15
4

1183

ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT

1195

INFIRMIERĂ

1199

INFIRMIERĂ DEBUTANT

1201

BRANCARDIER

1209

ÎNGRIJITOARE

1210

MEDIC PRIMAR

1211

ASISTENT MEDICAL ȘEF

PL

ASISTENT APARATURĂ
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICALĂ

1

1220

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

PL

ASISTENT APARATURĂ
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICALĂ

9

1221

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

PL

ASISTENT APARATURĂ
MEDICALĂ

1

1222

ÎNGRIJITOARE

1223

FARMACIST ȘEF SECȚIE

1225

FARMACIST PRIMAR

1227

FARMACIST SPECIALIST
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
REFERENT IA

1238
1240
1241
1242

1243
1244
1245
1247
1248

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
ASISTENT MEDICAL ȘEF
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
Nr. total posturi
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2
1
1
20
1
1
1
2
1
6

1250

MEDIC PRIMAR

1251

BIOLOG PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
REGISTRATOR MEDICAL
DEBUTANT

1256
1257

1258
1259
1260
1261

1262
1265

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

1268

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

1269

MEDIC PRIMAR

1270

1274

CHIMIST
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

1275

1276

1266

1273

LABORATOR ANALIZE MEDICALE
MEDICI
LABORATOR
ALT PERSONAL SANITAR
S
SUPERIOR
LABORATOR
S

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

2
1
5
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

1277

MEDIC ȘEF LABORATOR

S

MEDICI

1281

MEDIC PRIMAR

S

MEDICI

1282

ASISTENT MEDICAL ȘEF

PL

1288

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

PL

1290
1291

ASISTENT MEDICAL
STATISTICIAN MEDICAL
PRINCIPAL

RADIOLOGIE ȘI
IMAGISTICĂ MEDICALĂ
RADIOLOGIE ȘI
IMAGISTICĂ MEDICALĂ

RADIOLOGIE ȘI
PERSONAL SANITAR MEDIU IMAGISTICĂ MEDICALĂ

1
4

1

6

PL

RADIOLOGIE ȘI
PERSONAL SANITAR MEDIU IMAGISTICĂ MEDICALĂ
ASISTENT MEDICAL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST

M

PERSONAL SANITAR MEDIU STATISTCIAN MEDICAL

1
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2

1292

REGISTRATOR MEDICAL
PRINCIPAL

M

1293

ÎNGRIJITOARE

G

REGISTRATOR
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR

ÎNGRIJITOARE

1

1

17

Nr. total posturi

LABORATOR RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ - COMPUTER TOMOGRAF - SPITAL ȘI AMBULATORIUL DE
SPECIALITATE
RADIOLOGIE ȘI
1296
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

1297

MEDIC SPECIALIST

S

1302

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

1303

ASISTENT MEDICAL

1304

ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT

1305

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

1305

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

1306

1308
1309
1310

1311
1312
1313

1314
1316
1317
1318
1320
1324

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
ALT PERSONAL SANITAR
BIOCHIMIST PRINCIPAL
S
SUPERIOR
LABORATOR
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR
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0.5

0.5
1

1
1

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

1325
1327

REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR MEDICAL
DEBUTANT

1328

ÎNGRIJITOARE

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

1
2
1
15

SERVICIUL JUDEȚEAN DE MEDICINA LEGALĂ
1329
1332
1333
1334

1338
1339
1340
1341
1343

1344

1345
1346

1347

1348

1349
1350

1351
1353

1354
1355
1357

1358
1359
1360

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
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
BOLI INFECȚIOASE
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU IGIENĂ
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
1
1

1362

ASISTENT MEDICAL

PL

1363

AGENT D.D.D.

G

1366

AGENT D.D.D. DEBUTANT

G

1370

ÎNGRIJITOARE

G

1371

MUNCITOR NECALIFICAT I

G

1372

MEDIC SPECIALIST
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
REGISTRATOR MEDICAL
DEBUTANT

1373
1374

1376

MEDIC PRIMAR

1377

PSIHOLOG PRACTICANT
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

1379

1381
1382
1382
1383

1384

1385

1386

1387

1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394

PERSONAL SANITAR MEDIU
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR

ASISTENT MEDICAL
GENERALIST

2

AGENT D.D.D.

1

AGENT D.D.D.

3

ÎNGRIJITOARE
MUNCITOR
NECALIFICAT

4

MUNCITORI
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

1
14

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

3
MEDICINA MUNCII

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

2
1
2
5

2
0.5
0.5
1
4

1
1
1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
Nr. total posturi
CENTRU SĂNĂTATE MINTALĂ COPII

1395

ÎNGRIJITOARE

1396

MEDIC ȘEF CSM

S

MEDICI

1398

MEDIC PRIMAR

S

MEDICI

1399

MEDIC SPECIALIST

S

MEDICI

1400

MEDIC REZIDENT AN V

S

1401

PSIHOLOG PRINCIPAL

S

1402

PSIHOLOG SPECIALIST
ASISTENT SOCIAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

S
S

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

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR MEDICAL
DEBUTANT

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

PL
M

PERSONAL SANITAR MEDIU
PERSONAL SANITAR MEDIU

1413
1415
1417
1418
1419

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

S
S
S
S
S

1420

BIOLOG DEBUTANT

S

1421

ASISTENT COORDONATOR
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

S

1403
1405
1406
1407
1408
1409
1410

1411

1412

1430

1433
1434

ÎNGRIJITOARE

1435
1436

MEDIC SPECIALIST
MEDIC SPECIALIST

1437

MEDIC SPECIALIST

1432

ÎNGRIJITOARE

PSIHIATRIE
PEDIATRICA
PSIHIATRIE
PEDIATRICA
NEUROLOGIE
PEDIATRICĂ
PSIHIATRIE
PEDIATRICA

1
8

1
2
1
1

PSIHOLOG

1

PSIHOLOG

1

ASISTENT SOCIAL
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
REGISTRATOR
REGISTRATOR
MEDICAL

1

PNEUMOFIZIOLOGIE
PNEUMOFIZIOLOGIE
PNEUMOFIZIOLOGIE
LABORATOR
PNEUMOLOGIE

1
2
2
1
1

BIOLOG
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST

1

M

2
1
1
1

PERSONAL SANITAR MEDIU
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

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
REGISTRATOR MEDICAL
PRINCIPAL

1431

G

PL

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

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
OBSTETRICA
S
MEDICI
GINECOLOGIE
PL
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1
9

1
1
1
1
22

1
1
1

1456

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/ING
ȘEF SERVICIU
S
SUPERIOARE
INER/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

1457

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL COORDONATOR

1438
1439
1440

1441

1442

1443

1444
1445
1446
1447

1449
1450
1451
1452

1454
1455

ASISTENT COORDONATOR
REGISTRATOR MEDICAL
DEBUTANT

S

ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
Nr. total posturi

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
1458

PREOT I

S

1459

ASISTENT SOCIAL
PRINCIPAL

S

1462

GARDEROBIER

1463

SPĂLĂTOREASĂ CU
GESTIUNE

1473

SPĂLĂTOREASĂ

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

GARDEROBĂ
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
Nr. total posturi

PREOT

1

ASISTENT SOCIAL

1
2

GARDEROBIER

3
3

SPĂLĂTOREASĂ

1

SPĂLĂTOREASĂ

10
11

SPĂLĂTORIE
PERSONAL AUXILIAR
M
SANITAR
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
Nr. total posturi
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1474
1480
1481
1482

1483
1484
1485
1486
1487
1488

1489
1494
1496

B. STRUCTURI FUNCȚIONALE - APARAT FUNCȚIONAL
SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE
S
TESA
ECONOMIST

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

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
1497
1498
1500

1502
1505
1506

1507

1512

1514
1515
1516

1517

1518
1519
1520
1521
1522

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
INSPECTOR DE
SPECIALITATE GRADUL IA
INSPECTOR DE
SPECIALITATE GRADUL IA
INSPECTOR DE
SPECIALITATE GRADUL I
INSPECTOR DE
SPECIALITATE DEBUTANT
ARHIVAR DEBUTANT

SERVICIUL TEHNIC ADMINISTRATIV ȘI PSM
JURIST/ECONOMIST/ING
S
TESA
INER
TEHNIC ADMINISTRATIV ȘI PSM

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

S
M

TESA
INGINER
TESA
ARHIVAR
MUNCITORI INDIRECT PRODUCTIVI
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1
1

1523
1529
1532
1534
1541
1542
1543
1544
1545
1547
1551
1552

1553
1554

MUNCITOR CALIFICAT I
MUNCITOR CALIFICAT I
MUNCITOR CALIFICAT I
MUNCITOR CALIFICAT I
MUNCITOR CALIFICAT I
MUNCITOR CALIFICAT IV
MUNCITOR CALIFICAT II
MUNCITOR CALIFICAT I

MUNCITORI
INSTALATOR
MUNCITORI
ELECTRICIAN
MUNCITORI
INSTALATOR
MUNCITORI
MECANIC
MUNCITORI
FOCHIST
MUNCITORI
FOCHIST
MUNCITORI
ZUGRAV
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

M
G
G
G
G
G
G
G

G
G

MUNCITORI
MUNCITORI

CONSILIER JURIDIC
GRADUL IA

1558

AUDITOR GRADUL IA

1566
1567
1572
1574
1575

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
2
4
1
36

CROITOR
CROITOR

1
1
2

JURIST

2
2

AUDITOR

2
2

Nr. total posturi
COMPARTIMENT JURIDIC
1556

1
6
3
2
7
1
1
1

BUCĂTAR
BUCĂTAR
BUCĂTAR
BUCĂTAR
NECALIFICAT

8
1
5
2
1
17
1575

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Alba
în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse
şi Asistenţă Educaţională Alba pentru anul şcolar 2021-2022
Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna septembrie 2021;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor
Consiliului Judeţean Alba în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă
Educaţională Alba, pentru anul şcolar 2021-2022;
- adresa nr. 1117/9 septembrie 2021 a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă
Educaţională Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 19716/10 septembrie
2021;
Luând în considerare prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. d şi lit. f, art. 173 alin. 5 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 96 alin. 21 lit. b din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și
completările ulterioare;
- art. 12 şi art. 13 din Regulamentul cadru privind organizarea şi funcţionarea centrelor
judeţene/al Municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională, aprobat prin Ordinul
ministrului educaţiei naţionale nr. 5555/2011;
- Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţiei din unităţile
de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 5154/30 august 2021;
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă
următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se desemnează doamna ŢIMONEA Camelia Mirela - consilier superior în cadrul
Direcţiei juridică şi administraţie publică - Compartimentul unităţi medicale, asistenţă socială şi
învăţământ special, în calitate de reprezentant al Consiliului Judeţean Alba în Consiliul de
Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba, pentru anul şcolar
2021-2022.
Art. 2. Prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 213 din 12 octombrie 2020 își
încetează aplicabilitatea.
Art. 3. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial Local al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Inspectoratului Şcolar
Judeţean Alba, Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba, Direcţiei juridică şi
administraţie publică, Direcției dezvoltare și bugete, Compartimentului unități de asistență medicală,
socială, învățământ special şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Înregistrat cu nr. 195
Alba Iulia, 20 septembrie 2021

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat
cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
Direcţiei 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. 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

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 20296/20 septembrie 2021

REFERAT DE APROBARE
al proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentantului
Consiliului Judeţean Alba în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean
de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba pentru anul şcolar 2021-2022

I. Expunere de motive
Prin adresa nr. 1117/9 septembrie 2021 a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă
Educaţională Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 19761/10 septembrie
2021, se solicită desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Alba în cadrul Consiliului de
administraţie conform legislaţiei în vigoare, pentru a asigura buna desfăşurare a activităţilor
administrative ale acestei instituţii pentru anul în curs.
Conform prevederilor art. 5 din Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a
consiliului de administraţiei din unităţile de învăţământ preuniversitar aprobată prin Ordinul
ministrului educaţiei naţionale nr. 5154/2021, la începutul fiecărui an şcolar, dar nu mai târziu de
data începerii cursurilor, consiliul de administraţie în exerciţiu hotărăşte declanşarea procedurii de
constituire a noului consiliu de administraţie.
În ceea ce priveşte competenţa materială privind desemnarea membrilor consiliului de
administraţie, conform prevederilor art. 7 alin. 1 lit. b din Metodologia-cadru de organizare şi
funcţionare a consiliului de administraţiei din unităţile de învăţământ preuniversitar aprobată prin
Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5154/2021, cu modificările şi completările ulterioare
„reprezentanţii consiliului judeţean sunt desemnaţi de acesta”.
II. Descrierea situaţiei actuale
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 213 din 12 octombrie 2020 privind
desemnarea reprezentantului autorității în consiliul de administraţie al Centrului Judeţean de
Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba, a fost desemnată în calitate de reprezentant al Consiliului
Judeţean Alba, doamna Ţimonea Camelia Mirela - consilier superior în cadrul Compartimentului
unităţi medicale, asistenţă socială şi învăţământ special din aparatul de specialitate, care și-a
îndeplinit atribuțiile în ceea ce privește participarea la şedinţele consiliilor de administraţie a unităţii
şi identificarea de măsuri pentru soluţionarea problemelor curente, monitorizarea activităţilor
instituţiei, conform contractului de management administrativ – financiar.
III. Reglementări anterioare
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 271/25 octombrie 2018 privind desemnarea
reprezentantului autorității în consiliul de administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi
Asistenţă Educaţională Alba
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 197 din 26 septembrie 2019 privind desemnarea
reprezentantului autorității în consiliul de administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi
Asistenţă Educaţională Alba,
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 213 din 12 octombrie 2020 privind desemnarea
reprezentantului autorității în consiliul de administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi
Asistenţă Educaţională Alba.
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. d şi lit. f, art. 173 alin. 5 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 96 alin. 21 lit. b din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și
completările ulterioare;

- art. 12 şi art. 13 din Regulamentul cadru privind organizarea şi funcţionarea centrelor
judeţene/al Municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională, aprobat prin Ordinul
ministrului educaţiei naţionale nr. 5555/2011;
- Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţiei din unităţile
de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5154/2021
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. 195 din 20 septembrie 2021.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 20297/20 septembrie 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
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Alba
în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse
şi Asistenţă Educaţională Alba pentru anul şcolar 2021-2022
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 20 septembrie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei
„ordinară” estimate a avea loc în data de 27 septembrie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 195/20 septembrie 2021 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor
Consiliului Judeţean Alba în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă
Educaţională Alba, pentru anul şcolar 2021-2022;
- adresa nr. 1117/9 septembrie 2021 a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă
Educaţională Alba înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 19716/10 septembrie
2021.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
Compartimentul unități medicale, asistență socială şi învățământ special
Nr. 20366/20 septembrie 2021

RAPORT DE SPECIALITATE
al proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Alba în
Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba
pentru anul şcolar 2021-2022
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba este o unitate conexă a
învăţământului preuniversitar, cu personalitate juridică, subordonat Ministerului Educaţiei
Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, care desfăşoară servicii de asistenţă psihopedagogică pentru
părinţi, copii şi cadre didactice. De asemenea, coordonează, monitorizează şi evaluează, la nivel
judeţean, activitatea şi serviciile educaţionale oferite de către centrele logopedice interşcolare şi
cabinetele logopedice, centrele şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică, mediatori şcolari.
Fiind o instituţie de învăţământ special integrat este coordonată metodologic de către
Inspectoratul şcolar judeţean, finanţarea cheltuielilor materiale de întreţinere fiind asigurată de la
bugetul Consiliului judeţean.
Conform art. 96 alin.(1) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, unităţile de învăţământ
preuniversitar cu personalitate juridică sunt conduse de consiliile de administraţie, de directori şi
de directori adjuncţi, după caz, conlucrînd cu consiliul profesoral, cu comitetul de părinţi şi cu
autorităţile administraţiei publice locale.
Consiliul de administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba
are un număr impar de membri, cuprins între 9 şi 13, din care fac parte:
a) directorul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională;
b) un reprezentant al consiliului judeţean/local;
c) un reprezentant al instituţiei primarului municipiului Bucureşti, pentru CMBRAE;
d) coordonatorul centrului judeţean de asistenţă psihopedagogică;
e) coordonatorul centrului logopedic interşcolar;
f) un reprezentant al mediatorilor şcolari;
g) un reprezentant al ISJ/ISMB, desemnat prin decizie a inspectorului şcolar general;
h) cadre didactice.
Preşedintele consiliului de administraţie este directorul centrului judetean. Acesta conduce
şedinţele şi semnează hotărârile adoptate.
Consiliul de administraţie se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea
directorului sau a două treimi dintre membri si poate emite hotărâri în condiţiile în care sunt
prezenţi minimum jumătate plus unu din totalul membrilor, avand următoarele atribuţii principale:
a) adoptă proiectul de buget şi avizează execuţia bugetară la nivelul unităţii de învăţământ;
b) aprobă planul de dezvoltare instituţională elaborat de directorul unităţii de învăţământ;
c) aprobă curriculumul la decizia şcolii, la propunerea consiliului profesoral;
d) stabileşte poziţia şcolii în relaţiile cu terţi;
Prin adresa nr. 1117 / 09.09.2021 a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională
Alba, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 19.716 / 10.09.2021, se solicită desemnarea
reprezentantului Consiliului Judeţean Alba în cadrul Consiliului de administraţie conform
legislaţiei în vigoare, pentru a asigura buna desfăşurare a activităţilor administrative ale acestei
instituţii pentru anul în curs.
Pe parcursul anului şcolar în curs participarea la şedinţele Consiliului de administraţie ale
Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba a fost asigurată de către doamna
Camelia Mirela Țimonea, desemnată să reprezinte Consiliul judeţean prin HCJ nr. 213 din 12
octombrie 2020.
În vederea asigurării continuităţii şi pentru buna desfăşurare a activităţilor

administrative ale acestei instituţii este necesară iniţierea demersurilor de numire şi aprobare prin
hotărâre de consiliu judeţean a reprezentantului consiliului judeţean pentru anul şcolar 2021-2022,
conform prevederilor art. 7 alin. 1 lit. b din Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a
consiliului de administraţiei din unităţile de învăţământ preuniversitar aprobată prin Ordinul
ministrului educaţiei naţionale nr. 4619/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
Propunem astfel, ca şi reprezentant al autorității în cadrul Consiliului de administraţie al
Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba, conform atribuţiilor din fişa
postului, pe doamna Ţimonea Camelia Mirela, consilier superior în cadrul Compartimentului
unităţi medicale, asistenţă socială şi învăţământ special, din aparatul de specialitate.
Având în vedere cele expuse, considerăm că proiectul de hotărâre privind desemnarea
reprezentantului Consiliului Judeţean Alba în Consiliul de administraţie al Centrului Judeţean de
Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba pentru anul şcolar 2021-2022, astfel cum a fost redactat,
întruneşte condiţiile de legalitate şi oportunitate necesare supunerii dezbaterii şi aprobării
Consiliului Judeţean Alba.

DIRECTOR EXECUTIV
Liliana NEGRUŢ

Întocmit, consilier superior Timonea Mirela

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Alba
în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie
Incluzivă Alba Iulia, pentru anul şcolar 2021-2022
Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa „ordinară„ în luna septembrie 2021;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor
Consiliului Judeţean Alba în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie
Incluzivă Alba Iulia, pentru anul şcolar 2021-2022;
- adresa nr. 1124/1 septembrie 2021 a Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Alba
Iulia înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba sub nr. 19038/2 septembrie 2021;
Luând în considerare prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. d şi lit. f, art. 173 alin. 5 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 96 alin. 21 lit. b din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și
completările ulterioare;
- art. 12 şi art. 13 din Regulamentul cadru privind organizarea şi funcţionarea centrelor
şcolare pentru educaţie incluzivă aprobat prin Ordinul nr. 5555/2011 al ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi sportului;
- Regulamentului de organizare şi funcţionare a învăţământului special şi special
integrat aprobat prin Ordinul nr. 5573 din 7 octombrie 2011 al ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului;
- art. 4 alin. 3 lit. b, art. 7 alin. 1 lit. b din de organizare şi funcţionare a consiliului de
administraţiei din unităţile de învăţământ preuniversitar aprobată prin Ordinul nr. 5154/2021 al
ministrului educaţiei;
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 desemnează doamna ŢIMONEA Mirela Camelia - consilier superior în cadrul
Direcţiei juridică şi administraţie publică - Compartimentul unităţi medicale, asistenţă socială şi
învăţământ special şi doamna TODEA Petruţa Rodica - consilier superior în cadrul Direcţiei
dezvoltare şi bugete, în calitate de reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Alba în Consiliul de
Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Alba Iulia, pentru anul şcolar 20212022.
Art. 2. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 277 din 13 noiembrie 2020 își încetează
aplicabilitatea.
Art. 3. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial Local al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Inspectoratului Şcolar
Judeţean Alba, Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Alba Iulia, Direcţiei juridică şi
administraţie publică, Direcției dezvoltare și bugete, Compartimentului unități de asistență medicală,
socială, învățământ special şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Înregistrat cu nr. 196
Alba Iulia, 20 septembrie 2021

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat
cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
Direcţiei 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. 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

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 20299/20 septembrie 2021

REFERAT DE APROBARE
al proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor
Consiliului Judeţean Alba în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar
pentru Educaţie Incluzivă Alba Iulia pentru anul şcolar 2021-2022

I. Expunere de motive
Prin adresa nr. 1124/1 septembrie 2021 a Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă
Alba Iulia, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba sub nr. 19038/2 septembrie
2021, se solicită desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Alba în cadrul Consiliului de
administraţie conform legislaţiei în vigoare, pentru a asigura buna desfăşurare a activităţilor
administrative ale acestei instituţii pentru anul în curs.
Conform prevederilor art. 5 din Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a
consiliului de administraţiei din unităţile de învăţământ preuniversitar aprobată prin Ordinul
ministrului educaţiei naţionale nr. 5154/2021, la începutul fiecărui an şcolar, dar nu mai târziu
de data începerii cursurilor, consiliul de administraţie în exerciţiu hotărăşte declanşarea
procedurii de constituire a noului consiliu de administraţie.
În ceea ce priveşte competenţa materială privind desemnarea membrilor consiliului de
administraţie, conform prevederilor art. 7 alin. 1 lit. b din Metodologia-cadru de organizare şi
funcţionare a consiliului de administraţiei din unităţile de învăţământ preuniversitar aprobată
prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5154/2021 „reprezentanţii consiliului judeţean
sunt desemnaţi de acesta”.
II. Descrierea situaţiei actuale
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 277 din 13 noiembrie 2020 privind
desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Alba în Consiliul de Administraţie al Centrului
Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Alba Iulia, pe parcursul anului şcolar 2020-2021 au fost
desemnate în calitate de reprezentanti doamna Ţimonea Camelia Mirela, consilier superior în
cadrul Direcției juridice și administrație publică - Compartiment unităţi medicale, asistenţă
socială şi învăţământ special şi doamna Todea Petruţa Rodica consilier superior în cadrul
Direcţiei dezvoltare şi bugete – care şi-au îndeplinit atribuţiile în ceea ce priveşte participarea la
şedinţele consiliilor de administraţie a unităţii şi identificarea de măsuri pentru soluţionarea
problemelor curente, monitorizarea activităţilor instituţiei.
III. Reglementări anterioare
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 272 / 25 octombrie 2018 privind
desemnarea reprezentanţilor autorității în consiliul de administraţie al Centrului Şcolar pentru
Educaţie Incluzivă Alba Iulia pentru anul 2018-2019.
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 199 din 26 septembrie 2019 privind
desemnarea reprezentanţilor autorității în consiliul de administraţie al Centrului Şcolar pentru
Educaţie Incluzivă Alba Iulia pentru anul 2019 – 2020.
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 277 din 13 noiembrie 2020 privind
desemnarea reprezentanţilor autorității în consiliul de administraţie al Centrului Şcolar pentru
Educaţie Incluzivă Alba Iulia pentru anul 2020 – 2021.
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. d şi lit. f, art. 173 alin. 5 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 96 alin. 21 lit. b din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și
completările ulterioare;

- art. 12 şi art. 13 din Regulamentul cadru privind organizarea şi funcţionarea centrelor
şcolare pentru educaţie incluzivă aprobat prin Ordinul nr. 5555/2011 al ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi sportului;
- Regulamentului de organizare şi funcţionare a învăţământului special şi special
integrat aprobat prin Ordinul nr. 5573 din 7 octombrie 2011 al ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului;
- art. 4 alin. 3 lit. b, art. 7 alin. 1 lit. b din de organizare şi funcţionare a consiliului de
administraţiei din unităţile de învăţământ preuniversitar aprobată prin Ordinul nr. 5154/2021 al
ministrului educaţiei.
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. 196 din 20 septembrie 2021.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 20301/20 septembrie 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
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Alba
în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie
Incluzivă Alba Iulia, pentru anul şcolar 2021-2022
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 20 septembrie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei
„ordinară” estimată a avea loc în data de 27 septembrie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 196/20 septembrie 2021 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor
Consiliului Judeţean Alba în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie
Incluzivă Alba Iulia, pentru anul şcolar 2021-2022;
- adresa nr. 1124/1 septembrie 2021 a Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Alba
Iulia, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 19038/2 septembrie 2021.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
Compartiment unități medicale, asistență socială şi învățământ special
Nr. 20364/20 septembrie 2021

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Alba în
Consiliul de administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Alba Iulia,
pentru anul şcolar 2021-2022
Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Alba Iulia este o unitate de învăţământ special
cu personalitate juridică, organizat conform Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu
modificările și completările ulterioare, având ca scop şi finalitate recuperarea, reabilitarea şi
integrarea şcolară şi socială a diferitelor categorii de copii/elevi/tineri cu deficienţe.
Parte a învăţământului public, învăţământul special vine cu elemente proprii care îl
diferenţiază, de reabilitare, integrare, socializare şi recuperare, prin activităţi de învăţare
individualizată, forme de instruire şcolară diferențiate, adaptate şi de asistență educațională,
socială şi medicală complexă şi se organizează, după caz, în unități de învățământ special şi în
unități de învățământ de masă.
Potrivit art. 96 alin. 1 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, unităţile de învăţământ
preuniversitar cu personalitate juridică sunt conduse de consiliile de administraţie, de directori şi
de directori adjuncţi, după caz, conlucrând cu consiliul profesoral, cu comitetul de părinţi şi cu
autorităţile administraţiei publice locale. Sunt coordonate metodologic de către Inspectoratul
şcolar judeţean, fac parte din reţeaua şcolară judeţeană, iar finanţarea acestora fiind asigurată în
conformitate cu prevederile art. 105 alin. 2 şi art. 106 din Legea educației naționale nr.1/2011,
cu modificările și completările ulterioare, de la bugetul Consiliului Județean Alba.
Astfel, Consiliul de administraţie devine organul de conducere cu rol de decizie în
domeniul organizatoric şi administrativ şi are competenţele, răspunderile şi atribuţiile stabilite
prin legislaţia în vigoare. Preşedintele consiliului este directorul Centrului Şcolar de Educaţie
Incluzivă Alba care stabileşte ordinea de zi a şedinţelor şi data acestora, fiind necesară întrunirea
a jumătate plus unul dintre membrii prezenţi la şedinţe pentru aprobarea hotărârilor dezbătute.
Dintre atribuţiile principale ale Consiliului de administraţie menţionăm:
- adoptă proiectul de buget şi avizează execuţia bugetară la nivelul unităţii de învăţământ;
- aprobă planul de dezvoltare instituţională elaborat de directorul unităţii de învăţământ;
- aprobă curriculumul la decizia şcolii, la propunerea consiliului profesoral;
- organizează concursul de ocupare a funcţiilor de director şi de director adjunct;
- aprobă planul de încadrare cu personal didactic şi didactic auxiliar, precum şi schema de
personal nedidactic;
-aprobă programe de dezvoltare profesională a cadrelor didactice, la propunerea
consiliului profesional;
-sancţionează abaterile disciplinare, etice sau profesionale ale cadrelor didactice, conform
legii;
- aprobă comisiile de concurs şi validează rezultatul concursurilor;
- aprobă orarul unităţii de învăţământ;
- stabileşte poziţia şcolii în relaţiile cu terţii;
Consiliul de administraţie al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alba se constituie
potrivit prevederilor art. 5 alin. 2 lit. a) din Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr.
4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de
administraţiei din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările
ulterioare și anume: ,,La începutul fiecărui an şcolar, dar nu mai târziu de data începerii
cursurilor, consiliul de administraţie în exerciţiu hotărăşte declanşarea procedurii de constituire a
noului consiliu. Astfel, în acord cu prevederile art. 4, directorul unităţii de învăţământ derulează
următoarea procedură:

a) solicită, în scris, consiliului judeţean/ preşedintelui consiliului judeţean desemnarea
reprezentanţilor, în scris, în termen de 10 zile lucrătoare de la data solicitării.
b) convoacă consiliul profesoral al unităţii de învăţământ special, în vederea alegerii
cadrelor didactice care vor face parte din consiliul de administraţie;
c) emite decizia de constituire a consiliului de administraţie pentru anul şcolar în curs, o
comunică membrilor şi observatorilor şi o afişează, la loc vizibil, la sediul unităţii de învăţământ,
precum şi în toate structurile acesteia.
La data emiterii de către director a deciziei de constituire a noului consiliu de administraţie se
dizolvă de drept consiliul de administraţie care a funcţionat anterior.
În acest sens, prin adresa nr. 1124/ 01.09.2021 a directorului Centrului Şcolar de Educaţie
Incluzivă Alba, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 19038/ 02.09.2021, a fost
declanșată procedura de constituire a noului consiliu de administratie și se solicită desemnarea a
2 reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Alba.
În vederea asigurării continuităţii şi pentru buna desfăşurare a activităţilor administrative
ale acestei instituţii este necesară iniţierea demersurilor de numire şi aprobare prin hotărâre de
consiliu judeţean a reprezentanţilor consiliului judeţean pentru anul şcolar 2021-2022, conform
prevederilor art. 7 alin. 1 lit. b din Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului
de administraţiei din unităţile de învăţământ preuniversitar aprobată prin Ordinul ministrului
educaţiei naţionale nr. 4619/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
Propunem astfel, ca şi reprezentanţi ai autorității în cadrul Consiliului de administraţie ai
Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alba, conform atribuţiilor din fişa postului, pe doamna
Ţimonea Camelia Mirela, consilier superior în cadrul Direcției juridice și administrație publică Compartiment unităţi medicale, asistenţă socială şi învăţământ special şi pe doamna Todea
Petruţa Rodica consilier superior în cadrul Direcţiei dezvoltare şi bugete, din cadrul aparatul de
specialitate al Consiliului Județean Alba.
Având în vedere cele expuse, considerăm că proiectul de hotărâre privind desemnarea
reprezentantului Consiliului Judeţean Alba în Consiliul de administraţie ai Centrului Şcolar de
Educaţie Incluzivă Alba pentru anul şcolar 2021-2022, astfel cum a fost redactat, întruneşte
condiţiile de legalitate şi oportunitate necesare supunerii dezbaterii şi aprobării Consiliului
Judeţean Alba.
DIRECTOR EXECUTIV
Liliana NEGRUŢ
Întocmit, consilier superior Mirela Camelia Ţimonea

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
cu privire la modificarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean
Alba, stabilită prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 253/30 octombrie 2020 privind
organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Alba,
cu modificările şi completările ulterioare

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna septembrie 2021;
Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la
modificarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Alba, stabilită prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 253/30 octombrie 2020 privind organizarea comisiilor
de specialitate ale Consiliului Județean Alba, cu modificările şi completările ulterioare;
Ţinând cont de prevederile:
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 253/30 octombrie 2020 privind organizarea
comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Alba cu modificările şi completările
ulterioare;
- Hotărârii nr. 1209/28 septembrie 2021 pronunţată de Curtea de Apel Alba Iulia în
dosarul nr. 2345/107/2021 în şedinţa din 8 septembrie 2021;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. 2 lit. f şi art. 182 alin. 4 coroborat cu art.
124-127 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. I.
Se aprobă modificarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean
Alba, stabilită prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 253/30 octombrie 2020 privind
organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Alba, cu modificările şi
completările ulterioare, astfel:
 domnul RAȘCOVICI Viorel se nominalizează în calitatea de membru al Comisiei de
specialitate nr. 5 Comisia servicii publice de interes judeţean, cooperare interinstituțională,
turism şi relaţii internaţionale, agricultură și mediu de afaceri din partea Alianţei USR PLUS
- Partidul Uniunea Salvaţi România.
Art. II.
Componența comisiilor de specialitate, ca urmare a modificărilor efectuate conform art. 1
va fi următoarea:
Comisia 1 Comisia dezvoltare economică, bugete,
dezvoltare rurală, prognoze şi strategii
PNL - 3, PSD - 1, USR - 0, PLUS - 0, PMP - 1
BARSTAN Filofteia
- PMP
CHIRIAC Raul Dumitru
- PNL
COMŞA Cătălin-Răzvan
- PNL
HĂRĂGUŞ Silvia-Alina
- PNL
OŢOIU Marcel
- PSD

Comisia 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi
lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului
PNL - 3, PSD - 1, USR - 1, PLUS - 0, PMP - 0
ALBANI-ROCCHETTI Simone - PNL
BĂLĂU Teodora-Adela
- PNL
CREŢU Simion
- PNL
SIMION Constantin-Adrian
- USR
DRAGOSIN Petru-Romi
- PSD
Comisia 3 Comisia juridică, administrație publică locală,
etică și apărarea ordinii publice
PNL - 3, PSD - 1, USR - 1, PLUS - 0, PMP- 0
CRIŞAN Laurenţiu
- PSD
ITU Simona
- PNL
PONORAN Tudor
- PNL
ROF Marius-Nicolae
- USR
SIMION Marcel
- PNL
Comisia 4 Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG - uri și sport
PNL - 3, PSD - 1, USR - 0, PLUS - 0, PMP - 1
BARB Cristian
- PNL
CHERECHEŞ Ioan Dan
- PNL
DĂRĂMUŞ Eugenia-Marcela
- PSD
MOCAN Maria- Mirela
- PNL
TRÎMBIŢAŞ Petronela-Camelia - PMP
Comisia 5 Comisia servicii publice de interes judeţean, cooperare interinstituțională,
turism şi relaţii internaţionale, agricultură și mediu de afaceri
PNL - 3, PSD - 1, USR - 1, PLUS - 0, PMP - 0
CETERAŞ Marius-Nicolae
- PNL
MUREŞAN Corneliu
- PSD
NEGRUŢIU Adrian-Emil
- PNL
RAȘCOVICI Viorel
- USR
TĂTAR Virgil
- PNL
Comisia 6 Comisia sănătate, protecție socială,
evidenţa persoanelor şi situaţii de urgenţă
PNL - 2, PSD - 1, USR - 0, PLUS - 1, PMP - 1
BESOI Laurenţiu-Marian
- PMP
IONELE Traian-Mihai
- PLUS
MATEI Ioan
- PSD
STĂNESCU Vasile
- PNL
UŢIU Ioan
- PNL
Art. III.
Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 253/30 octombrie 2020
privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Alba cu modificările şi
completările ulterioare, rămân nemodificate.
Art. IV.
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, domnului
Rașcovici Viorel, comisiilor de specialitate organizate, direcţiilor, serviciilor și birourilor din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, precum și instituțiilor subordonate
Consiliului Județean Alba.
Avizat pentru legalitate
PREŞEDINTE,
SECRETAR GENERAL
Ion DUMITREL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 197
Alba Iulia, 20 septembrie 2021

Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat cu
art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
Direcţiei 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

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 20322/20 septembrie 2021

REFERAT DE APROBARE
al proiectului de hotărâre cu privire la modificarea componenţei comisiilor de specialitate
ale Consiliului Județean Alba, stabilită prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba
nr. 253/30 octombrie 2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale
Consiliului Județean Alba,cu modificările şi completările ulterioare

I. Expunere de motive
În data de 27 septembrie 2020, au avut loc alegerile locale pentru alegerea Preşedintelui
Consiliului Judeţean Alba şi a membrilor Consiliului Judeţean Alba, pentru mandatul 2020 2024.
Potrivit art. 177 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare, consiliul judeţean se alege pentru un mandat de 4 ani în condiţiile legii
privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, mandatul consiliului judeţean se
exercită de la data la care consiliul judeţean este legal constituit până la data la care consiliul
judeţean nou-ales este legal constituit şi poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război
sau catastrofă ori alte situaţii expres prevăzute de lege.
Conform prevederilor art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 124 din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
„După constituire, consiliul judeţean îşi organizează comisii de specialitate, pe
principalele domenii de activitate, în termenul stabilit prin regulamentul de organizare şi
funcţionare a consiliului judeţean.
Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii judeţeni.
Operaţiunile desfăşurate în cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate,
domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate, numărul şi denumirea
acestora, numărul membrilor fiecărei comisii şi modul de stabilire a locurilor ce revin fiecărui
grup de consilieri sau consilieri independenţi, precum şi componenţa nominală a acestora se
stabilesc prin hotărâre a consiliului judeţean, cu respectarea configuraţiei politice de la ultimele
alegeri locale. Numărul membrilor unei comisii este întotdeauna impar.
Numărul locurilor ce revine fiecărui grup de consilieri sau consilierilor independenţi în
fiecare comisie de specialitate se stabileşte de către consiliul judeţean, cu respectarea
configuraţiei politice de la ultimele alegeri locale”.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 253/30 octombrie 2020 a fost aprobată
organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Alba.
Au fost organizate un număr de 6 comisii de specialitate, fiecare având un număr de 5
membri consilieri judeţeni, pe următoarele domenii de activitate, după cum urmează:
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

Prin acelaşi act administrativ a fost aprobată şi componenţa nominală a comisiilor de
specialitate, modificată ulterior prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 21/28 ianuarie
2021
II. Descrierea situaţiei actuale
Prin Hotărârea nr. 1209/28 septembrie 2021 pronunţată de Curtea de Apel Alba Iulia
în dosarul nr. 2345/107/2021 în şedinţa din 8 septembrie 2021 a fost validat mandatul domnului
Rașcovici Viorel în calitate de supleant pe listele Alianţei USR PLUS - Partidul Uniunea Salvaţi
România.
Domnul Rașcovici Viorel a depus Jurământul de credinţă în şedinţa „extraordinară” a
Consiliului Judeţean Alba din data de 17 septembrie 2021.
III. Reglementări anterioare
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 253/30 octombrie 2020 privind organizarea
comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Alba
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 21/28 ianuarie 2021cu privire la modificarea
componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Alba, stabilită prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Alba nr. 253/30 octombrie 2020 privind organizarea comisiilor de
specialitate ale Consiliului Județean Alba
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 183/29 iulie 2021cu privire la modificarea
componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Alba, stabilită prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Alba nr. 253/30 octombrie 2020 privind organizarea comisiilor de
specialitate ale Consiliului Județean Alba
IV. Baza legală
art. 173 alin. 2 lit. f şi art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 124-127 din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Nu este cazul
VI. Avize necesare
Nu este cazul
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
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

Domnul RAȘCOVICI Viorel se nominalizează în calitatea de membru al Comisiei de
specialitate nr. 5 Comisia servicii publice de interes judeţean, cooperare interinstituțională,
turism şi relaţii internaţionale, agricultură și mediu de afaceri din partea Alianţei USR PLUS Partidul Uniunea Salvaţi România
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. 197 din 20 septembrie 2021.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 20323/20 septembrie 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 și completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
cu privire la modificarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean
Alba, stabilită prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 253/30 octombrie 2020 privind
organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Alba,
cu modificările şi completările ulterioare
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 20 septembrie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei
„ordinară” estimată a avea loc în data de 27 septembrie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 197/20 septembrie 2021 şi are ataşat
referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la modificarea componenţei comisiilor
de specialitate ale Consiliului Județean Alba, stabilită prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba
nr. 253/30 octombrie 2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului
Județean Alba,cu modificările şi completările ulterioare.
Cu deosebită consideraţiune,
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREȘEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor
la Societatea „Parcul Industrial Cugir” S.A. și aprobarea mandatului acestuia
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna septembrie 2021;
Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind desemnarea
reprezentatului Județului Alba în Adunarea Generală a Acționarilor la Societătea „Parcul
Industrial Cugir” SA și aprobarea mandatului acestuia.
Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 310/19
octombrie 2017 privind desemnarea reprezentatului Județului Alba în Adunarea Generală a
Acționarilor la Societătea „Parcul Industrial Cugir” SA;
Având în vedere prevederile:
- art. 176 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- art. 2013-2038 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), cu modificările şi
completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se constată încetarea calității de reprezentant al Județului Alba în Adunarea
Generală a Acționarilor a Societății „Parcul Industrial Cugir” SA la expirarea duratei
contractului de mandat, deținută de doamna GĂISEANU Dana.
Art. 2. Se desemnează domnul CREȚU Simion să reprezinte interesele Judeţului Alba în
Adunarea Generală a Acţionarilor a Societății „Parcul Industrial Cugir” S.A.
Art. 3. Durata mandatului este de 4 ani.
Art. 4. Se aprobă Contractul de mandat care va fi încheiat cu reprezentantul Judeţului
Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor a Societății „Parcul Industrial Cugir” S.A, conform
anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 5. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Alba să semneze Contractul
de mandat care va fi încheiat cu persoana desemnată, potrivit art. 2 din prezenta hotărâre.
Art. 6. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi
bugete - Serviciul dezvoltare, programe și guvernanță corporativă din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Alba, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Art. 7. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se
publică în Monitorul Oficial Local al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează și se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba,
Societății „Parcul Industrial Cugir” SA, doamnei Găiseanu Dana, domnului Crețu Simion,
Direcției juridică și administraţie publică, Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Alba.
Avizat pentru legalitate
PREŞEDINTE,
SECRETAR GENERAL,
Ion DUMITREL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 198
Alba Iulia, 20 septembrie 2021

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

Anexa la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 198/20 septembrie 2021

CONTRACT DE MANDAT
încheiat astăzi,
…………….
I. PĂRȚILE CONTRACTANTE
UAT - Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str.
I.I.C. Brătianu nr. l, judeţul Alba, reprezentat prin domnul Ion DUMITREL - Preşedinte al
Consiliului Judeţean Alba denumit în continuare ”mandant”
și
domnul Simion CREȚU denumit în continuare „mandatar” a intervenit prezentul
contract de mandat, în condiţiile şi limitele ce urmează a fi stabilite în cuprinsul contractului, în
aplicarea Codului Civil român şi ale ale O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare.
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 1. Obiectul prezentului contract constă în îndeplinirea de către mandatar, în numele
şi pentru mandant, a atribuţiilor ce decurg din calitatea de acţionar unic al Judeţului Alba în
Adunarea Generală a Acţionarilor Societății „Parcul Industrial Cugir” S.A.
III. DURATA CONTRACTULUI
Art. 2. Mandatarul se împuterniceşte să reprezinte interesele mandantului în vederea
realizării obiectului contractului, pe o perioada de 4 ani de la semnarea contractului.
IV. OBLIGAŢIILE ŞI ATRIBUŢIILE PĂRŢILOR
Art. 3. Obligaţiile mandantului:
a.) să solicite rapoarte de activitate cu măsurile întreprinse de mandatar, pentru aducerea
la îndeplinire a mandatului;
b.) să convoace mandatarul oricând este necesar pentru iniţierea unor activităţi cu impact
asupra evoluţiei economico-financiare a societăţii;
Art. 4. Obligaţiile mandatarului:
În realizarea prezentului contract, mandantul înţelege a împuternici mandatarul pentru a
îndeplini atribuţiile stabilite prin cele de mai jos, fără mandat special:
a.) stabilește bugetul de venituri şi cheltuieli și, după caz, programul de activitate;
b.) discută, aprobă sau modifică situaţiile financiare anuale, pe baza rapoartelor
prezentate de consiliul de administrație și auditorul financiar, și fixează dividendul;
c.) numește, revocă și reînnoiește mandatul membrilor consiliului de administrație, în
condițiile legii;
d.) negociază și aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru
consiliul de administrație;
e.) monitorizează și evaluează performanța consiliului de administrație, pentru a se
asigura că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea
societății;
f.) fixează remuneraţia cuvenită pentru exerciţiul în curs membrilor consiliului de
administrație;
g.) numește și demite auditorul financiar și fixează durata minimă a contractului de audit
financiar;
h.) hotărăște asupra oricăror altor probleme care țin de competența Adunării Generale a
Acționarilor, conform actului constitutiv al societății;
Art. 5. Mandatarul, prin excepție de la competența acordată conform art.4, va îndeplini
următoarele obligații, pe baza unui mandat special prealabil din partea mandantului, pentru:
a.) completarea sau după caz schimbarea obiectului de activitate al societăţii;
b.) schimbarea formei juridice a societății;
c.) fuziunea cu alte societăţi sau divizarea societății;
d.) dizolvarea anticipată a societății;
e.) majorarea, reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiuni de noi
acțiuni;
f.) conversia datoriilor societăţii comerciale în acţiuni sau majorarea capitalului social

prin compensarea unor creanţe lichide şi exigibile asupra societăţii cu acţiuni ale acesteia;
g.) contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe;
h.) gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;
i.) modificarea Actului constitutiv al societăţii;
Art. 6. În exercitarea mandatului, mandatarul se obligă să îndeplinească următoarele
atribuţii:
a.) să depună toate diligentele în scopul utilizării eficiente a capitalului societății;
b.) să păstreze confidenţialitatea cu privire la activitatea societăţii pe toată durata
mandatului, fiind ţinut responsabil de această obligaţie încă un an de la încetarea prezentului
contract;
c.) să sesizeze mandantul asupra deficienţelor sau neregulilor de natură a periclita
funcţionarea normală a societăţii pe care le constată direct sau indirect. În cazul în care
deficienţele sau neregulile nu pot fi înlăturate operativ, mandatarul va propune măsurile ce
consideră că sunt necesare;
d.) să furnizeze oricând mandantului, la solicitarea acestuia, informaţii, date asupra
exerciţiului mandatului său sau legate de activitatea societăţii.
V. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ A PĂRŢILOR
Art. 7. Răspunderea mandantului:
a.) răspunderea mandantului va fi operantă în situaţia nerespectării obligaţiilor asumate
prin prezentul contract, precum şi în situaţia executării defectuoase şi a neexecutării
totale/parţiale a obligaţiilor asumate;
b.) mandantul va răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii,
săvârşite de mandatar în exercitarea mandatului său;
Art. 8. Răspunderea mandatarului:
a.) având în vedere caracterul oneros al prezentului contract, mandatarul este ţinut
răspunzător atât pentru dol cât şi pentru culpă. În acest sens, răspunderea sa funcţionează pentru
neexecutarea totală/parţială, cât şi pentru executarea defectuoasă a acestuia;
b.) producerea de daune materiale şi morale mandantului prin fapte sau omisiuni în
executarea mandatului atrage răspunderea civilă a mandatarului. În cazul în care faptele sau
omisiunile au caracter penal, mandatarul răspunde potrivit legii penale.
VI. INDEMNIZAŢIA CUVENITĂ MANDATARULUI PENTRU EXERCITAREA
MANDATULUI
Art. 9. Mandatul se duce la îndeplinire ca sarcină de serviciu, cu titlu gratuit.
VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Art. 10. Părţile semnatare ale prezentului contract stabilesc că acesta încetează în
următoarele condiţii:
a.) renunţarea mandatarului la mandatul său. În această situaţie, mandatarul este obligat
să notifice mandantului cu cel puţin 30 de zile înainte renunţarea sa, în caz contrar rămânând
obligat la daune interese pentru pagubele ce le-ar provoca;
b.) revocarea de către mandant al mandatarului, în condiţiile legii;
c.) la expirarea perioadei stabilite ca durată a prezentului contract;
d.) în cazul în care se constată din culpa mandatarului o scădere a performanţelor
societăţii faţă de anul precedent;
e.) decesul mandatarului.
VIII. ALTE CLAUZE
Art. 11. Prevederile prezentului contract se pot modifica prin Act adiţional încheiat între
părţile contractante.
Art. 12. Mandantul are dreptul de a declanşa procedurile privind stabilirea răspunderii
mandatarului oricând consideră justificat, pentru neexecutarea totală sau parţială ori executarea
defectuoasă a mandatului.
Prezentul Contract de mandat s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare
parte contractantă.
MANDANT,
MANDATAR,
UAT - Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 20335/20 septembrie 2021
REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Judeţului Alba
în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „Parcul Industrial Cugir” S.A.
și aprobarea mandatului acestuia
Expunere de motive
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”.
În conformitate cu prevederile art. 3 alin. 2 lit. a din O.U.G. nr. 109/2011 privind
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările ulterioare, autoritatea publică
tutelară are competenţa să numească reprezentanţii statului sau după caz ai unităţii administrativ
teritoriale în Adunarea Generală a Acţionarilor şi să aprobe mandatul acestora.
Adunarea Generală a Acţionarilor este organul de conducere al întreprinderii publice,
care decide asupra activităţii acesteia.
Potrivit prevederilor art. 176 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
reprezentarea intereselor unității administrativ-teritoriale în societăți, se realizează de către
consilieri județeni împuterniciți prin hotărâre a consiliului județean.
Descrierea situației actuale
Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 310 din 19 octombrie 2017, reprezentant al
Județului Alba în Adunarea Generala a Acționarilor la Societatea „Parcul Industrial Cugir” SA, a
fost desemnată doamna Găiseanu Dana.
Contractul de mandat anexă a hotărârii enunțate, a fost încheiat pentru o durată de 4 ani
de la data semnării, respectiv până la data de 23 octombrie 2021.
Consiliul Județean Alba în calitate de acționar unic al Societății „Parcul Industrial Cugir”
SA, exercită toate drepturile acţionarului în numele Judeţului Alba, prin reprezentant mandatat.
Având în vedere cele prezentate și luând în considerarea prevederile O.U.G. nr. 57/2019
se impune desemnarea unui alt reprezentant al Județului Alba în Adunarea Generală a
Acționarilor la societatea „Parcul Industrial Cugir” SA” SA.
În acest sens propunem numirea domnului consilier județean Crețu Simion, să reprezinte
interesele Județului Alba în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Parcul Industrial
Cugir” SA.
Baza legală
- art. 176 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- art. 2013-2038 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), cu modificările şi
completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57 /2019 privind
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în
condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 198 din 20 septembrie
2021.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 20337/20 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 redactării raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor
la Societatea „Parcul Industrial Cugir” S.A. și aprobarea mandatului acestuia
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 20 septembrie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a a şedinţei
„ordinară” estimată a avea loc în data de 27 septembrie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 198/20 septembrie 2021 şi are ataşat
referatul de aprobare a proiectului de hotărâre a proiectului de hotărâre privind desemnarea
reprezentatului Județului Alba în Adunarea Generală a Acționarilor la Societătea „Parcul
Industrial Cugir” SA și aprobarea mandatului acestuia.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcţia Dezvoltare şi Bugete
Nr. 20338/20.09.2021

Raport de specialitate
a proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Judeţului Alba
în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „Parcul Industrial Cugir” S.A. și
aprobarea mandatului acestuia
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”.
Adunarea Generală a Acţionarilor este organul de conducere al întreprinderii publice care
decide asupra activităţii acesteia şi asupra politicilor economice şi comerciale.
Consiliul Județean Alba în calitate de acționar unic al Societății „Parcul Industrial Cugir”
SA, exercită toate drepturile acţionarului în numele Judeţului Alba, prin reprezentant mandatat.
În conformitate cu prevederile art. 3 alin. 2 lit. a din O.U.G. nr. 109/2011 privind
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările ulterioare, autoritatea publică
tutelară are competenţa să numească reprezentanţii statului sau după caz ai unităţii administrativ
teritoriale în Adunarea Generală a Acţionarilor şi să aprobe mandatul acestora.
Reprezentantul Județului Alba în Adunarea Genrală a Acționarilor este doamna Găiseanu
Dana, desemnată prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 310 din 19 octombrie 2017.
Mandatul acesteia încheiat pentru o perioadă de 4 ani, ajunge la termen la data de 23 octombrie
2021.
Potrivit prevederilor art. 176 din OUG nr. 57/2019, Consilierii judeţeni sunt desemnaţi,
prin hotărâre a consiliului judeţean, în condiţiile legii, cu respectarea regimului
incompatibilităţilor aplicabil şi a configuraţiei politice de la ultimele alegeri locale să reprezinte
interesele unităţii administrativ-teritoriale în societăţi, regii autonome de interes judeţean şi alte
organisme de cooperare sau parteneriat.
Având în vedere aspectele prezentate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete prezintă spre
aprobare proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea
Generală a Acţionarilor la Societatea „Parcul Industrial Cugir” S.A. și aprobarea mandatului
acestuia.

Director executiv,
Marian Florin AITAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea articolului 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean
Alba nr. 104/12 aprilie 2021 pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ - teritoriale
din Județul Alba a sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat
a se încasa la bugetul de stat în anul 2021, precum și repartizarea sumelor defalcate
din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile
judeţene și comunale pentru anul 2021, cu modificările şi completările ulterioare

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna septembrie 2021;
Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre pentru modificarea și
completarea articolului 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 104/12 aprilie 2021 pentru
aprobarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale din Județul Alba a sumei
corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul
2021, precum și repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea
cheltuielilor privind drumurile judeţene și comunale pentru anul 2021, cu modificările şi
completările ulterioare;
Luând în considerare:
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 104/12.04.2021 pentru aprobarea
repartizării pe unităţi administrativ – teritoriale din Județul Alba a sumei corespunzătoare cotei
de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2021, precum și
repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor
privind drumurile judeţene și comunale pentru anul 2021, cu modificările şi completările
ulterioare;
- adresa nr. ABG_STZ-10696/10 septembrie 2021 a Administrației Județene a Finanțelor
Publice Alba.
- solicitările unităţilor administrativ-teritoriale din Județul Alba.
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. b și art. 173 alin. 3 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legii nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021;
- O.U.G. nr. 97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021;
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. I. Articolul 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 104/12 aprilie 2021 pentru
aprobarea repartizării pe unităţi administrativ – teritoriale din Județul Alba a sumei
corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul
2021, precum și repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea
cheltuielilor privind drumurile judeţene și comunale pentru anul 2021, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică și se completează, urmând a avea următorul cuprins:
„Art. 2. Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din Judeţul Alba a
sumei de 25.203 mii lei din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată, pentru finanţarea
cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, potrivit anexei - parte integrantă a prezentei

hotărâri, care înlocuiește anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 104/12.04.2021,
cu modificările şi completările ulterioare”.
Art. II. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi
bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art. III. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se
publică în Monitorul Oficial Local al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează și se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba,
Administrației Județene a Finanţelor Publice Alba, Unităților Administrativ Teritoriale
nominalizate şi direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 199
Alba Iulia, 20 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 Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare către
următoarele comisii de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 1 - Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală,
prognoze şi strategii
Comisia de specialitate nr. 2 - Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi
urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al
județului
Comisia de specialitate nr. 3 - Comisia juridică, administrație publică locală, etică și
apărarea ordinii publice
Comisia de specialitate nr. 4 - Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG uri și sport
Comisia de specialitate nr. 5 - Comisia servicii publice de interes judeţean, cooperare
interinstituțională, turism şi relaţii internaţionale, agricultură și mediu de afaceri
Comisia de specialitate nr. 6 - Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor
şi situaţii de urgenţă

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
PREȘEDINTE
Nr. 20341/20 septembrie 2021

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea articolului 2 al
Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 104/12 aprilie 2021 pentru aprobarea repartizării pe
unităţi administrativ – teritoriale din Județul Alba a sumei corespunzătoare cotei de 6% din
impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2021, precum și repartizarea
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind
drumurile judeţene și comunale pentru anul 2021, cu modificările şi completările ulterioare

Expunere de motive
Prin Legea bugetului de stat pe anul 2021, în anexa 6, Judeţului Alba i-au fost alocate
sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile
judeţene și comunale, prin Hotărârea nr. 104/12.04.2021 Consiliul Județean Alba a aprobat
repartizarea pe unităţi administrativ–teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugata
pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile judeţene și comunale pe anul 2021, iar prin
Hotărârea nr. 152/25 iunie 2021 Consiliul Judeţean Alba a aprobat modificarea și completarea
articolul 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 104/12 aprilie 2021.
Prin adresa nr. ABG_STZ-10696/10 septembrie 2021 Administrația Județeană a Finanţelor
Publice a Judeţului Alba a comunicat suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea
adaugată destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale aprobate pe
anul 2021 pentru județul Alba, cu suma de 10.081 mii lei urmare a rectificarii bugetului de stat
pe anul 2021, în conformitate cu Ordonanța de Urgență nr. 97/2021.
Urmare a evaluării solicitărilor unităţilor administrativ–teritoriale din Judeţul Alba, a
analizei stadiului fizic și valoric al lucrărilor, precum şi a lungimii drumurilor comunale
reflectată prin numărul de kilometri de drumuri comunale care parcurg traseul fiecărei unități
administrativ-teritoriale, suma alocată Județului Alba, potrivit Ordonanței de Urgență nr.
97/2021, se repartizează pe unităţi administrativ–teritoriale potrivit anexei la prezentul proiect
de hotărâre.
Descrierea situației actuale
Prin Hotărârea nr. 104/12.04.2021 Consiliul Județean Alba a aprobat repartizarea pe
unităţi administrativ – teritoriale din Județul Alba a sumei corespunzătoare cotei de 6% din
impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2021, precum și repartizarea
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile
judeţene și comunale pentru anul 2021, iar prin Hotărârea nr. 152/25 iunie 2021 Consiliul
Judeţean Alba a aprobat modificarea și completarea articolul 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean
Alba nr. 104/12 aprilie 2021.





Baza legală
art. 173 alin. 3, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
Legea nr. 15/08 martie 2021 privind bugetul de stat pe anul 2021;
Ordonanța de Urgență nr. 97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul
2021;


Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia proiectele de
hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului judeţean, de
vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de
hotărâre înregistrat cu nr. 199 din 20 septembrie 2021.

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

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 20342/20 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 redactării raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea articolului 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean
Alba nr. 104/12 aprilie 2021 pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ - teritoriale
din Județul Alba a sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat
a se încasa la bugetul de stat în anul 2021, precum și repartizarea sumelor defalcate
din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile
judeţene și comunale pentru anul 2021, cu modificările şi completările ulterioare
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 20 septembrie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei
„ordinară” estimată a avea loc în data de 27 septembrie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 199 din 20 septembrie 2021 şi are ataşat
referatul de aprobare a proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea articolului 2
al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 104/12 aprilie 2021 pentru aprobarea repartizării pe
unităţi administrativ-teritoriale din Județul Alba a sumei corespunzătoare cotei de 6% din
impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2021, precum și repartizarea
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind
drumurile judeţene și comunale pentru anul 2021, cu modificările şi completările ulterioare.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI BUGETE
Nr. 20361/20 septembrie 2021

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea articolului 2 al Hotărârii
Consiliului Judeţean Alba nr. 104/12.04.2021 pentru aprobarea repartizării pe unităţi
administrativ – teritoriale din Județul Alba a sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul
pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2021, precum și repartizarea sumelor
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile
judeţene și comunale pentru anul 2021, cu modificările şi completările ulterioare
Conform anexei nr. 6 la Legea nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021, Judeţului
Alba i-au fost repartizate sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea
cheltuielilor privind drumurile judeţene și comunale, în sumă de 15.122 mii lei.
Prin Hotărârea nr. 104/12.04.2021 Consiliul Județean Alba a aprobat repartizarea pe
unităţi administrativ – teritoriale din Județul Alba a sumei corespunzătoare cotei de 6% din
impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2021, precum și repartizarea
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile
judeţene și comunale pentru anul 2021, iar prin Hotărârea nr. 152/25 iunie 2021 Consiliul
Judeţean Alba a aprobat modificarea și completarea articolul 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean
Alba nr. 104/12 aprilie 2021.
Prin adresa nr. ABG_STZ-10696/10 septembrie 2021 Administrația Județeană a
Finanţelor Publice a Judeţului Alba a comunicat suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe
valoarea adaugată destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale
aprobate pe anul 2021 pentru județul Alba, cu suma de 10.081 mii lei urmare a rectificarii
bugetului de stat pe anul 2021, conform Ordonanței de Urgență nr. 97/2021.
Din analiza solicitărilor ordonatorilor principali de credite ai unităților administrativteritoriale din Județul Alba și ținând cont de lungimea drumurilor aflate în administrarea
consiliilor locale, de viabilitatea şi starea tehnică a acestora, se propune repartizarea sumei
alocate Județului Alba, potrivit Ordonanței de Urgență nr. 97/2021, următoarelor unităţi
administrativ teritoriale:

Nr.
crt.

Unitatea administrativ -teritorială

0

A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

TOTAL, din care:
Municipiul Blaj
Oraș Cîmpeni
Oraș Teiuș
Comuna Arieșeni
Comuna Avram Iancu
Comuna Berghin
Comuna Blandiana
Comuna Bucerdea Granoasă
Comuna Bucium
Comuna Cenade
Comuna Cergău
Comuna Ciugud

mii lei
Sume
propuse
2021
1
10.081
500
500
100
250
300
400
200
100
100
350
450
500

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Comuna Ciuruleasa
Comuna Doștat
Comuna Gîrbova
Comuna Hopîrta
Comuna Jidvei
Comuna Livezile
Comuna Lopadea Nouă
Comuna Meteș
Comuna Mihalț
Comuna Ocoliș
Comuna Poșaga
Comuna Rădești
Comuna Rîmet
Comuna Roșia de Secaș
Comuna Sohodol
Comuna Spring
Comuna Stremț
Comuna Unirea
Comuna Vidra
Județul Alba

100
200
100
250
250
350
200
300
400
400
200
300
100
100
400
250
100
150
100
2.081

Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare în conformitate cu
prevederile legale a sumelor repartizate.
Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete
prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 199/20 septembrie 2021.
DIRECTOR EXECUTIV
Marian Florin AITAI

JUDEŢUL ALBA

Anexa
la Proiectul de hotărâre a Consiliului Județean
Alba nr. 199/20 septembrie 2021

REPARTIZAREA
pe unităţi administrativ - teritoriale din Judeţul Alba a sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugată
pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pe anul 2021
Nr.
crt.

Unitatea administrativ -teritorială

0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

A

TOTAL, din care:
Municipiul Blaj
Orașul Cîmpeni
Orașul Ocna Mureș
Orașul Teiuș
Comuna Albac
Comuna Arieșeni
Comuna Avram Iancu
Comuna Berghin
Comuna Blandiana
Comuna Bucerdea Granoasă
Comuna Bucium
Comuna Câlnic
Comuna Cenade
Comuna Cergău
Comuna Ciugud
Comuna Ciuruleasa
Comuna Doștat
Comuna Fărău
Comuna Galda de Jos
Comuna Gârbova
Comuna Hopârta
Comuna Jidvei
Comuna Livezile
Comuna Lopadea Nouă
Comuna Meteș
Comuna Mihalț
Comuna Mogoș
Comuna Ocoliș
Comuna Pianu
Comuna Poșaga
Comuna Rădești
Comuna Râmeţ
Comuna Roșia de Secaș
Comuna Săliștea
Comuna Sohodol
Comuna Şpring
Comuna Stremț
Comuna Unirea
Comuna Vidra
Județul Alba

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

mii lei
Sume aprobate
Sume propuse
Infl. 2021: +/2021
2021
1

2

15,122
500
400
400
100
350
400
200
200
450
200
200
500
100
200
350
500
100
100
400
200
500
150
100
150
100
200
100
100
100

100
400
100
7,172

3=1+2

10,081
500
500
100
250
300
400
200
100
100
350
450
500
100
200

100
250
250
350
200
300
400
400
200
300
100
100
400
250
100
150
100
2,081

25,203
1,000
900
400
200
350
650
300
600
400
100
550
200
350
650
1,000
200
400
350
500
200
350
250
750
200
500
900
150
500
150
300
500
200
200
100
400
250
200
550
200
9,253

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea articolului 1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba
nr. 103/12 aprilie 2021 privind utilizarea excedentului bugetului local al Județului Alba
\şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral
sau parţial din venituri proprii, în anul 2021, cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinarăˮ în luna septembrie 2021;
Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre pentru modificarea și
completarea articolului 1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 103/12 aprilie 2021 privind
utilizarea excedentului bugetului local al Județului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2021, cu modificările şi
completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 103/12 aprilie
2021 privind utilizarea excedentului bugetului local al Județului Alba şi a bugetelor instituţiilor
publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2021, cu
modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. b și art. 173 alin. 3 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- art. 25 din O.U.G. nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului
plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare;
- art. 3 din O.U.G. nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene,
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
adoptă următoarea
H O T Ă RÂ R E
Art. I. Articolul 1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 103/12 aprilie 2021
privind utilizarea excedentului bugetului local al Județului Alba şi a bugetelor instituţiilor
publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2021, cu
modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează, urmând a avea următorul
cuprins:
„Art. 1. (1) Se aprobă utilizarea în anul 2021 a excedentului bugetului local al Județului
Alba, rezultat la 31 decembrie 2020 în sumă de 119.889,37 mii lei, astfel:
a.) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, în anul 2021, suma de
115.328,19 mii lei;
b.) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele dintre
veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare în anul 2021, suma de 2.328,41 mii lei;
c.) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de funcţionare, în anul 2021 suma de
2.232,77 mii lei alocată din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului pentru efectuarea unor
lucrări de refacere drumuri județene ca urmare a calamităților naturale.
(2) Sumele prevăzute la alin 1 lit. a şi lit. c se repartizează și se utilizează conform
destinațiilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre”.

Art. II. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi
bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și a ordonatorilor terțiari
de credite, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. III. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se
publică în Monitorul Oficial Local al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează și se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba,
Administrației Județene a Finanţelor Publice Alba, Trezoreriei Municipiului Alba Iulia;
Ordonatorilor terţiari de credite în extras; Direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 200
Alba Iulia, 20 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 Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare către
următoarele comisii de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 1 - Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală,
prognoze şi strategii
Comisia de specialitate nr. 2 - Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi
urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al
județului
Comisia de specialitate nr. 3 - Comisia juridică, administrație publică locală, etică și
apărarea ordinii publice
Comisia de specialitate nr. 4 - Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG uri și sport
Comisia de specialitate nr. 5 - Comisia servicii publice de interes judeţean, cooperare
interinstituțională, turism şi relaţii internaţionale, agricultură și mediu de afaceri
Comisia de specialitate nr. 6 - Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor
şi situaţii de urgenţă

Anexa la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 200/20 septembrie 2021
Repartizarea excedentului rezultat la închiderea exercițiului bugetar 2020, ca sursă de
finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare și ca sursă de finanțare a cheltuielilor
secțiunii de funcționare, pe anul 2021
mii lei
Nr.
Crt.

Denumirea obiectivului

Buget 2021

0

B

1

A
I
1
2
3
II
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

TOTAL EXCEDENT REPARTIZAT ÎN ANUL 2021: A+B
TOTAL excedent repartizat în anul 2021 ca sursă de finanţare a
cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, din care:
Capitolul 51.02 Autorităţi publice şi acţiuni externe
Obiective de investiţii:
Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Județean
Alba cu extindere
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii
Alba Iulia-Muzeul Naţional al Unirii (PT)
Amenajare depozit de ceramică veche
Alte cheltuieli de investiţii:
Echipamente IT
Tehnică de calcul și echipamente de comunicaţii
Staţie de lucru portabilă tip I şi tip II
Container metalic (tip vestiar)
Container metalic de comunicaţii (shelter)
Autovehicul transport câini de serviciu
Autovehicul de teren
Distrugător documente
Kit Camera video
Kit aparat foto
Sonometru
Pistol Laser- TruCAM2
Bolo
Autoturism
Mobilier sediu Consiliul Județean Alba
Realizare Bust
Realizare site wwwcjalba.ro
Software, programe informatice, aplicaţii (software proiectare, soluţie
antivirus, bitdefender, soluţie intranet, licenţe, aplicaţii, etc
Spor de putere - Alimentare cu energie electrica Sala Unirii Alba Iulia, str.
Mihai Viteazul, nr. 12
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii - expertiză
tehnică
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii
Alba Iulia - Muzeul Naţional al Unirii - Studiu de parament şi stratigrafic

Elaborare PUD Amenajare zonă cuprinsă între Sala Unirii și Muzeul
Național al Unirii Alba Iulia
Teatru de Proiecte - Studiu de fezabilitate, studii, expertize, avize,
23
acorduri
24 Strategia de dezvoltare a Judeţului Alba pentru perioada 2021-2027
22

117,560.96
115,328.19
12,993.87
9,634.00
8,414.00
20.00
1,200.00
3,359.87
341.00
158.60
150.40
46.00
70.00
87.00
110.00
12.00
2.70
6.00
89.25
145.18
26.68
90.00
909.00
60.00
25.00
221.60
20.00
10.00
4.00

20.00
250.00
77.06

25 Actualizare Plan de Amenajare a Teritoriului Judeţului Alba
Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale
I Alte cheltuieli de investiţii Serviciul Județean Salvamont-Salvaspeo
Dotări independente Serviciul Județean Salvamont-Salvaspeo
Dotări independente Direcția Publică Comunitară de Evidență a
II
Persoanelor Alba
Capitolul 60.02 Apărare Naţională
Alte cheltuieli de investiţii:
1 Staţii de lucru cu licenţă -10 buc
2 Laptop
3 Licenţa antivirus
Mansardare corp C1 al imobilului situat în Alba Iulia, str. Regina Maria,
4
nr. 6 - expertiză tehnică
Mansardare corp C1 al imobilului situat în Alba Iulia, str. Regina Maria,
5
nr. 6 - DALI, studii, expertize, avize, acorduri

428.40
137.00
134.00
134.00

Capitolul 61.02 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „UNIREA”

59.40

1 Display interactiv
2 Tablete rigidizate
Capitolul 65.02 Învăţământ
Alte cheltuieli de investiţii:
1 Laptopuri - CJRAE
2 Platforma de evaluare şcolară şi profesională - CJRAE
3 Platforma de evaluare a dezvoltării - CJRAE
4 Reabilitare, consolidare, modernizare, echipare și dotare Centrul școlar
pentru educație incluzivă Alba - DALI, expertize tehnice, studii, avize,
acorduri etc
Capitolul 66.02 Sănătate, din care:
I Obiective de investiţii:
1 Construire Secţia de Psihiatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
Mansardare Policlinica (Corpuri cladire C+D) la Spitalul Judeţean de
2
Urgenţă Alba Iulia
Construire scară exterioară de evacuare, Spitalul Judeţean de Urgenţă
3
Alba Iulia
4 Amenajare intrare principală, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
Construire extindere corp C curte mică, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba
5
Iulia
Proiectare şi execuţie - Reabilitare instalaţie apă rece şi canalizare - Spital
6
de Pneumoftiziologie Aiud
Execuţie instalaţie electrică, cablaj şi aparataj - circuit prize - Spital de
7
Pneumoftiziologie Aiud
Proiectare - Extindere pentru acces de urgenţă aripa nord - Spital de
8
Pneumoftiziologie Aiud
II Alte cheltuieli de investiţii:
SF extindere pentru acces de urgenţă aripa nord - Spital de
1
Pneumoftiziologie Aiud
Întocmire documentaţie PUZ pentru introducere în intravilan teren din
2
Alba Iulia-Pâclişa, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
Construire şi dotare Secţia de Oncologie, Compartiment Radioterapie şi
3 Compartiment Cardiologie intervenţională (documentaţie tehnică),
Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
Construire şi dotare Secţie boli infecţioase (documentaţie tehnică),
4
Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia

3.00
110.55
110.55
30.00
10.20
0.35
10.00
60.00

12.00
47.40
150.40
150.40
12.00
14.40
24.00
100.00
23,462.05
9,856.94
333.94
7,323.00
524.00
406.00
100.00
1,005.00
140.00
25.00
808.00
22.00
141.00
202.00
162.00

5
6
7
8
9
III

Construire şi dotare Secţie Psihiatrie Cronici (documentaţie tehnică),
Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
Modernizare şi dotare Bloc operator (documentaţie tehnică), Spitalul
Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
Modernizare şi dotare Secţia Pediatrie şi Compartiment Oftalmologie
(documentaţie tehnică), Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
Modernizare şi dotare Secţia Neonatologie şi Secţia Obstetrică
Ginecologie (documentaţie tehnică), Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba
Iulia
Modernizare şi dotare Secţia Ortopedie şi traumatologie (documentaţie
tehnică), Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
Dotări independente Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia

IV Dotări independente Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud
V Reparaţii capitale:
RK Secţiile Cardiologie, Medicină Internă, Spitalul Judeţean de Urgenţă
1
Alba Iulia
2
3
4
5
6
VI
1
2
3
4

I
1
2
3
4
II
1
2
3
4
5
6
7
8

RK şi schimb de destinaţie din Şcoala Postliceală Sanitară în Secţie
Recuperare, Medicină fizică şi Balneologie şi extindere Ambulator
RK Dispensar TBC
RK Post Trafo spital
RK Secţia ATI
RK Căi de acces şi subsol
Cofinanțare proiecte
Proiect Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia
- Cofinanţare Cod SMIS 114211
Extindere, modernizare şi dotare în vederea relocării ambulatoriului
integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, cod SMIS 124866
Proiect Reabilitare energetică a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, cod
SMIS 114599
Proiect Extindere și dotare Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului
Județean de Urgență Alba Iulia, cod SMIS 121063 - CJA
Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie
Obiective de investiţii:
Sală Polivalentă de sport cu capacitate 1800-2000 locuri, municipiul Blaj
Amenajare exterioară și peisagistică pentru Sala polivalentă de sport cu
capacitate de 1800 - 2000 locuri
Realizare branșament canalizare Castel Sâncrai
Centrul multicultural Liviu Rebreanu Aiud - PT+DE+Asistenta tehnica
Alte cheltuieli de investiţii:
Mobilier urban, sisteme de expunere etc, Museikon
Sistemul de detecție incendiu wireless Castel Sâncrai
Mansardare clădire Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba- expertiză
tehnică
Elaborare PUD Bastion Sfântul Mihail (construire centru cultural Bastion
Sf. Mihail, Restaurare și refuncționalizare clădiri și caponieră,
sistematizare zonă, demolare corpuri parazitare)
Restaurare zid estic Bastion Sfântul Mihail, caponieră și morgă - DALI,
studii, expertize, avize, acorduri
Amenajare şi împrejmuire curte Castel Sâncrai studiu de fezabilitate,
studii, expertize, avize, acorduri
Realizarea expoziției permanente Sala Unirii Alba Iulia
Centrul multicultural Liviu Rebreanu Aiud - studiu de fezabilitate
Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba

150.00
51.00
5.00
45.00
30.00
6,652.50
58.00
2,973.50
922.50
18.00
25.00
1,736.00
172.00
100.00
3,113.11
2,035.68
111.66
503.00
462.77
13,019.10
9,871.00
5,439.19
4,222.81
100.00
109.00
2,310.00
100.00
120.00
10.00

80.00
80.00
80.00
1,800.00
40.00
39.50

I Alte cheltuieli de investiţii:
Dotări independente Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba
Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia
I Alte cheltuieli de investiţii:
Dotari independente Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia
Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba Iulia
I Alte cheltuieli de investiţii:
Dotări independente Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba Iulia
Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia
I Alte cheltuieli de investiţii:
Dotări independente Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia
Capitolul 68.02 Asigurări şi asistenţă socială
I Obiective de investiţii:
Centru de Îngrijire și Asistență pentru persoane cu Handicap Psihic și
1
Mental Ocna Mureș - PT și execuție
Proiect extindere, modernizare si autorizare PSI Centrul de Îngrijire și
2
Asistență Abrud
Extindere și modernizare Centrul de Îngrijire și Asistență Abrud 3
execuţie
Amenajare exterioara teren Centru de Îngrijire și Asistență Persoane cu
4
Handicap Ocna Mureş
5 Proiectare, extindere, modernizare şi reautorizare PSI CABR Galda de Jos
II Alte cheltuieli de investiţii:
Dotări independente DGASPC Alba
Proiect Team-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor şi
III Proiect Venus „Împreună pentru o viaţă în siguranţă” - Program
Operațional Capital Uman 2014-2020
I
1
2
3
4
5
6

Capitolul 70.02 - Servicii şi dezvoltare publică
Obiective de investiţii:
Amenajare bază de tratament și agrement în orașul Ocna Mureș
Heliport in Municipiul Blaj-PT+asistenţă tehnică+execuţie etc
Heliport în Municipiul Blaj - SF, studii, expertize, avize, acorduri - CJA
Parcare supraetajată a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia - Studiu
de fezabilitate, studii, expertize, avize, acorduri
Bazin de înot Sebeș, judeţul Alba - Studiu de fezabilitate, studii,
expertize, avize, acorduri
Amenajare Baile Sarate Ocnişoara- Studiu de fezabilitate, studii,
expertize, avize, acorduri

7 Studiu privind calitatea apei sărate la Baza de tratament Ocna Mureș
8
I

1

2
II

Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în Județul Alba
2014-2020
Capitolul 74.02 Protecţia Mediului
Alte cheltuieli de investiţii:
Elaborare Plan Județean de Gestionare a Deșeurilor în Județul Alba şi a
Raportului de mediu, precum şi tarife emitere avize/aprobări aferente
planului
Studiu și asistență tehnică pentru realizarea Planului de menținere a
calității aerului în județul Alba, precum şi tarife emitere avize/aprobări
aferente planului
Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile proiect
„Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deşeurilor în
judeţul Alba”

39.50
39.50
10.00
10.00
10.00
240.00
240.00
240.00
548.60
548.60
548.60
12,396.70
10,246.00
3,995.00
39.49
5,500.00
561.51
150.00
296.00
296.00
1,854.70
2,392.00
954.00
33.00
511.00
100.00
100.00
100.00
100.00
10.00
1,438.00
134.50
75.00

60.00

15.00
59.50

Capitolul 84.02 Transporturi
I Lucrări de drumuri și poduri propuse pe anul 2021, în continuare:
Consolidare pod pe DJ705B peste Râul Mureş, km. 3+949, localitatea
Vinţu de Jos, judeţul Alba, execuţie, servicii dirigenţie, asistenţă tehnică,
1 avize
Modernizare drum judeţean DJ704K: Vinerea (DJ704)-Săliştea (DJ705E),
2 execuţie, servicii dirigenţie, asistenţă tehnică, taxe
Consolidare pod pe DJ106E peste Râul Sebeș, km. 52+150, localitatea
Dobra, județul Alba, execuţie, servicii dirigenţie, asistenţă tehnică, avize,
3 taxe
Modernizare drum judetean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) - Sâncrai Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş
4 (DN 14 B), execuţie, servicii dirigenţie, asistenţă tehnică, taxe
Pod pe DJ141C peste Valea Cenade , km. 2+600, judeţul Alba, execuţie,
5 servicii dirigenţie, asistenţă tehnică, taxe
Reabilitare și consolidare drum județean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel - Cergău Mare - Veza
- Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Șona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de
Baltă - limita Judeţul Mureș, tronson km. 2+112- km. 4+587, proiectare,
6 execuţie, servicii dirigenţie, asistenţă tehnică, taxe
7 Refacere 2 poduri și 12 podețe pe raza comunei Pianu și Săsciori, județul
Alba - pe drumul județean DJ704, faza PT şi execuţie, asistenţă tehnică,
servicii dirigenţie, verificare proiect, taxe
Consolidare pod peste râul Mureș, pe DJ107E: Aiud (DN1) - Ciumbrud Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ 107 D), faza PT,
8 execuţie, servicii dirigenţie, asistenţă tehnică, avize, taxe
II Lucrări noi:
Reabilitare și consolidare drum Galda de Jos (intersecție cu DJ 107H 1 drum acces Centru Management Integrat al Deşeurilor Galda de Jos), faza
PT, execuţie, asistenţă tehnică, servicii dirigenţie, taxe, avize
Reabilitare drum judeţean DJ 705: limită Judeţul Hunedoara - Almaşu de
2
Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN 74), faza PT şi asistenta tehnică
Modernizare şi consolidare drum judeţean DJ107V: DJ107-Alecuş3
DJ107D, faza PT si asistenta tehnica
Reabilitare și modernizare drum județean DJ 750 C: Sălciua de Sus (DN
75) - Dealu Caselor - Valea Largă - Vale în Jos - Ponor - Râmeţ - Valea
4
Mănăstirii - Geoagiu de Sus - Stremţ - Teiuş (DN 1), faza PT, asistenta
tehnica, verificare proiect
Modernizare drum judeţean DJ103G: Inoc(DN1) - Ciugudu de Jos 5 Ciugudu de Sus - limită Judeţul Cluj, proiectare, execuţie, asistenţă
tehnică, servicii dirigenţie, taxe
III Dotări independente pentru Activitatea Transporturi:
IV Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii:
Consolidare pod pe DJ106E peste Râul Sebeș, km.52+150, localitatea
1
Dobra, județul Alba, verificare documentaţii tehnice
Modernizare drum judetean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) - Sâncrai 2 Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş
(DN 14 B), verificare documentaţii tehnice
Reabilitare și consolidare drum județean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel - Cergău Mare - Veza
3 - Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Șona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de
Baltă - limită Judeţul Mureș, tronson km. 2+112- km. 4+587, verificare
PT+DE

50,452.62
24,467.74

2,688.49
3,541.85

721.40

5,546.20
1,546.26

2,000.00
5,423.54

3,000.00
7,763.90

989.79
571.68
754.24

1,559.09

3,889.10
624.90
1,749.77
0.36

0.78

7.14

4
5
6
7
8

9

10

11

12
13
14
15
16
17
18

V

VI
VII

B

1

Consolidare pod peste Râul Mureș, pe DJ107E: Aiud (DN1) - Ciumbrud Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ 107 D), verificare
PT+DE
Pod pe DJ141C peste Valea Cenade , km. 2+600, judeţul Alba, avize
Reabilitare și consolidare drum Galda de Jos (intersecție cu DJ 107H drum acces Centru Management Integrat al Deşeurilor Galda de Jos),
verificare PT+DE
Reabilitare drum judeţean DJ 705: limită Judeţul Hunedoara - Almaşu de
Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN 74), verificare PT+DE
Modernizare şi consolidare drum judeţean DJ107V: DJ107-Alecuş DJ107D, verificare PT+DE
Reabilitare și modernizare drum județean DJ 750 C: Sălciua de Sus (DN
75) - Dealu Caselor - Valea Largă - Vale în Jos - Ponor - Râmeţ - Valea
Mănăstirii - Geoagiu de Sus - Stremţ - Teiuş (DN 1), faza SF, avize,
acorduri
Modernizare drum judeţean DJ103G: Inoc(DN1) - Ciugudu de Jos Ciugudu de Sus - limită Judeţul Cluj, faza DALI, verificare, avize
Consolidare corp drum judeţean DJ107K: Galda de Jos(DJ107H)Mesentea-Galda de Sus-Măgura-Poiana Galdei-Modolesti-IntregaldeIvăniș-Ghioncani-DJ107I (Bârlești), tr.IV, km.23+700-km.37+500, faza
expertiză tehnică, SF, avize
Modernizare drum județean DJ 107 H, Coşlariu Nou - DN1, faza
expertiză tehnică şi DALI, inclusiv verificare
Modernizare drum județean DJ 142 N, Căpâlna de Jos - Sânmiclăuș, faza
expertiză tehnică şi DALI, inclusiv verificare
Pod peste raul Mures pe drumul județean DJ 107, km.4+585 , localitatea
Teleac - expertiză tehnică
Modernizare drum județean DJ 704 A, DN7 (Sebes) - Pianu de Jos, faza
expertiză tehnică şi DALI, inclusiv verificare
Servicii de expertizare a lucrărilor executate la obiectivul -Consolidare
corp drum judeţean DJ750: Gârda de Sus(DN75)-Ordâncușa-Ghețar
Pod pe drumul județean DJ107, km.22+850, localitatea Colibi, faza SF
inclusiv verificare documentaţie
Modernizare drum județean DJ106K, tronson Vingard-Ohaba, faza
expertiză şi DALI inclusiv verificare documentaţie
Proiect POR „Modernizare drum judeţean DJ 107I: Aiud(DN1) Aiudul
de Sus-Râmeţ-Brădeşti-Geogel-Măcăreşti-Bârleşti Cătun-CojocaniValea Barnii-Bârleşti-Mogos-Valea Albă-Ciuciuleşti-Bucium-IzbitaColeşeni-Bucium Sat-DN74(Cerbu) km.0+000 - km.76+540” , cod
SMIS 2014+: 108707
Proiect POR „Modernizare drum județean DJ103E: DN1-Gârbova de
Jos-Gârboviţa-Gârbova de Sus”, cod SMIS 2014+: 125923
Proiect POR „Consolidare corp drum județean DJ107K: Galda de Jos Mesentea - Benic - Intregalde, judeţul Alba km.17+700-km.23+700”,
cod SMIS 2014+:126106
Capitolul 87.02 Turism
Plăci metalice
TOTAL excedent repartizat în anul 2021 ca sursă de finanţare a
cheltuielilor secţiunii de funcţionare, din care:
Capitolul 84.02 Transporturi
Calamități - Sume pentru achitarea unor cheltuieli în vederea Înlaturării
efectelor calamităților naturale pe drumurile județene: DJ107D, DJ107P,
DJ 107U, DJ107V

3.57
1.10

1.19
20.23
11.90

1,080.94
35.03

99.00
54.51
32.60
21.06
72.20
194.00
28.56
85.60

12,406.85

15.00
3,424.46
20.00
20.00
2,232.77
2,232.77
33.00

2

3

4

5

Calamităţi - Sume pentru achitarea unor cheltuieli în vederea Înlăturării
efectelor calamităţilor naturale pe drumurile judeţene: DJ106E, DJ107I și
DJ 107K precum și a 3 podețe pe DJ 106E afectate
Calamități - Sume pentru achitarea unor cheltuieli în vederea înlăturării
efectelor calamităților naturale pe drumurile județene: DJ106E, DJ107I și
DJ107K precum și a 3 podețe pe DJ 106E afectate, refacere DJ 750C,
refacere 5 podețe
Calamități - Sume pentru achitarea unor cheltuieli în vederea înlăturării
efectelor calamităților naturale pe drumurile județene: DJ106E, DJ107V,
DJ142P, DJ107K, DJ750, DJ107M, DJ750C, DJ670C, DJ704A, DJ107A
Calamități - Sume pentru achitarea unor cheltuieli în vederea înlăturării
efectelor calamităților naturale pe drumurile județene: DJ106E, DJ142K,
DJ107K, DJ107M, DJ750C
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

80.00

354.00

850.04

915.73

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 20344/20 septembrie 2021
REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea articolului 1 al Hotărârii
Consiliului Judeţean Alba nr. 103/12 aprilie 2021 privind utilizarea excedentului bugetului
local al Județului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau
parţial din venituri proprii, în anul 2021, cu modificările şi completările ulterioare
Expunere de motive
Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare, excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului
bugetar, pe cele două secţiuni, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează în
baza hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel: ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de
dezvoltare, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între
veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent şi pentru
acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare, după caz,
la sfârşitul exerciţiului bugetar.
De asemenea, potrivit prevederilor art. 25 din Ordonanţa de urgenţă nr. 99/2016 privind
unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor
termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, respectiv prevederilor art. 3 din Ordonanţa de
urgenţă nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte
normative şi prorogarea unor termene, sumele alocate bugetelor locale ale unităţilor
administrativ-teritoriale din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, rămase neutilizate la
finele exerciţiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local al unităţilor administrativteritoriale şi se utilizează cu aceeaşi destinaţie pentru care aceste fonduri au fost alocate până la
finalizarea lucrărilor.
Din analiza stadiului fizic și valoric al obiectivelor de investiții aprobate pentru anul 2021
și urmare a fundamentărilor compartimentelor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean
Alba și a ordonatorilor terţiari de credite, se impune modificarea Programului obiectivelor de
investiţii de interes judeţean finanţate din excedentul bugetului local, pe anul 2021, conform
anexei la prezenta hotărâre.
Descrierea situației actuale
Prin Hotărârea nr.103/12 aprilie 2021 Consiliul Judeţean Alba a aprobat utilizarea
excedentului bugetului local al Județului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2021, iar prin Hotărârea nr.151/25 iunie
2021 Consiliul Judeţean Alba a aprobat modificarea și completarea articolului 1 al Hotărârii
Consiliului Judeţean Alba nr. 103/12 aprilie 2021 .
Baza legală
 art. 173 alin. 3, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în
condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 200 din 20 septembrie 2021.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
PREȘEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 20345/20 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 redactării raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea articolului 1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba
nr. 103/12 aprilie 2021 privind utilizarea excedentului bugetului local al Județului Alba
\şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral
sau parţial din venituri proprii, în anul 2021, cu modificările şi completările ulterioare
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 20 septembrie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei
„ordinară” estimată a avea loc în data de 27 septembrie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 200 din 20 septembrie 2021 şi are ataşat
referatul de aprobare a proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea articolului 1
al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 103/12 aprilie 2021 privind utilizarea excedentului
bugetului local al Județului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate
integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2021, cu modificările şi completările ulterioare.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
Nr. 20362/20 septembrie 2021
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea articolului 1 al Hotărârii
Consiliului Judeţean Alba nr. 103/12 aprilie 2021 privind utilizarea excedentului bugetului
local al Județului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau
parţial din venituri proprii, în anul 2021, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare, prin art. 58 alin. 1 reglementează utilizarea excedentului astfel: „Excedentul anual al
bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea
regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevăzute la art.
6 lit. a), a celor exceptate la art. 6 lit. b) şi a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete,
precum şi după achitarea plăţilor restante, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se
utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor deliberative,astfel:
a) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare;
b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între
veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent, în limita
disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a);
c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi
dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar”, iar potrivit art. 58 alin. 1^3 „avansul
acordat promotorilor de proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile care au calitatea de
ordonatori de credite ai bugetului local, rămas neutilizat la finele exerciţiului bugetar, se reflectă
în excedentul bugetului local şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie, în cadrul
secţiunii de dezvoltare”.
De asemenea, potrivit prevederilor art. 25 din Ordonanţa de urgenţă nr. 99/2016 privind
unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor
termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, respectiv prevederilor art. 3 din Ordonanţa de
urgenţă nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte
normative şi prorogarea unor termene, sumele alocate bugetelor locale ale unităţilor
administrativ-teritoriale din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, rămase neutilizate la
finele exerciţiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local al unităţilor administrativteritoriale şi se utilizează cu aceeaşi destinaţie pentru care aceste fonduri au fost alocate până la
finalizarea lucrărilor.
Având in vedere:
 prevederile Hotărârii nr. 103/12 aprilie 2021 privind utilizarea excedentului bugetului
local al Județului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral
sau parţial din venituri proprii, în anul 2021, cu modificările şi completările ulterioare;
 analiza stadiului fizic și valoric al obiectivelor de investiții pe anul 2021 având ca sursă
de finanţare excedentul bugetului local;
 Notele de fundamentare nr.19.614/09 septembrie 2021 și nr.20.097/16.09.2021 ale
Serviciului investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de
cultură și nr. 18422/23 august 2021 a Compartimentului Informatica, din cadrul
Consiliului Judeţean Alba
 Notele de fundamentare nr. 600/16 septembrie 2021 a Serviciului Public Județean
Salvamont-Salvaspeo Alba, nr.16875/16 septembrie 2021 a Spitalului Județean de
Urgență Alba Iulia, nr. 2780/14 septembrie 2021 a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud
și nr.4531/13 septembrie 2021 a Muzeului National al Unirii Alba Iulia,
excedentul bugetului local pe anul 2021 în sumă de 119.889,37 mii lei va fi utilizat astfel:
 pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele dintre veniturile
şi cheltuielile secţiunii de funcţionare în anul 2021 suma de 2.328,41 mii lei;
 ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, în anul 2021 suma de
115.328,19 mii lei, iar ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de funcţionare, in
anul 2021 suma de 2.232,77 mii lei, sumă alocată din Fondul de intervenție la dispoziția

Guvernului pentru efectuarea unor lucrări de refacere drumuri județene ca urmare a
calamităților naturale, după cum urmează:
mii lei
Nr.
Crt.

Denumirea obiectivului

Buget 2021

0

B

1

A

TOTAL excedent repartizat în anul 2021 ca sursă de
finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, din care:

1

Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul
Județean Alba cu extindere

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala
Unirii Alba Iulia-Muzeul Naţional al Unirii (PT)
Amenajare depozit de ceramică veche
Echipamente IT
Tehnică de calcul și echipamente de comunicatii
Statie de lucru portabila tip I si tip II
Container metalic (tip vestiar)
Container metalic de comunicatii (shelter)
Autovehicul transport caini de serviciu
Autovehicul de teren
Distrugator documente
Kit Camera video
Kit aparat foto
Sonometru
Pistol Laser- TruCAM2
Bolo
Autoturism
Mobilier sediu CJA
Realizare Bust
Realizare site wwwcjalba.ro
Software, programe informatice, aplicatii (software proiectare,
solutie antivirus, bitdefender, solutie intranet, licente, aplicatii,
etc
Spor de putere - Alimentare cu energie electrica Sala Unirii
Alba Iulia, str. Mihai Viteazul, nr. 12
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Uniriiexpertiză tehnică

Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala
24 Unirii Alba Iulia-Muzeul Naţional al Unirii- Studiu de parament
si stratigrafic

115,328.19
8,414.00
20.00
1,200.00
341.00
158.60
150.40
46.00
70.00
87.00
110.00
12.00
2.70
6.00
89.25
145.18
26.68
90.00
909.00
60.00
25.00
221.60
20.00
10.00
4.00

25

Elaborare PUD Amenajare zonă cuprinsă între Sala Unirii și
Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

20.00

26

Teatru de Proiecte - Studiu de fezabilitate, studii, expertize,
avize, acorduri

250.00

27

Strategia de dezvoltare a Judetului Alba pentru perioada 20212027

77.06

28 Actualizare Plan de Amenajare a Teritoriului Judetului Alba

428.40

29 Dotari independente Serviciul Județean Salvamont-Salvaspeo

134.00

30
31
32
33
34

35
36
37
38
39

Dotări independente Direcția Publică Comunitară de Evidență a
Persoanelor Alba
Statii de lucru cu licenta - Centrul Militar Judetean Alba
Laptop Centrul Militar Judetean Alba
Licenta antivirus Centrul Militar Judetean Alba
Mansardare corp C1 al imobilului situat in Alba Iulia, str.
Regina Maria, nr. 6 - expertiză tehnică, Centrul Militar Judetean
Alba
Mansardare corp C1 al imobilului situat in Alba Iulia, str.
Regina Maria, nr. 6 - DALI, studii, expertize, avize, acorduri,
Centrul Militar Judetean Alba
Display interactiv, Inspectoratul pentru Situatii de
Urgenta"UNIREA"
Tablete rigidizate, Inspectoratul pentru Situatii de
Urgenta"UNIREA"
Laptopuri - CJRAE
Platforma de evaluare scolara si profesionala - CJRAE
Platforma de evaluare a dezvoltarii - CJRAE

40
41 Reabilitare, consolidare, modernizare, echipare și dotare Centrul
școlar pentru educație incluzivă Alba - DALI, expertize tehnice,
studii, avize, acorduri etc

3.00
30.00
10.20
0.35
10.00

60.00
12.00
47.40
12.00
14.40
24.00
100.00

42

Construire Secţia de Psihiatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă
Alba Iulia

43

Mansardare Policlinica (Corpuri cladire C+D) la Spitalul
Judeţean de Urgenţă Alba Iulia

44

Construire scara exterioara de evacuare, Spitalul Judeţean de
Urgenţă Alba Iulia

524.00

45

Amenajare intrare principala, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba
Iulia

406.00

Construire extindere corp C curte mica, Spitalul Judeţean de
Urgenţă Alba Iulia
Proiectare si executie -Reabilitare instalatie apa rece si
47
canalizare- Spital de Pneumoftiziologie Aiud
Executie instalatie electrica, cablaj si aparataj-circuit prize 48
Spital de Pneumoftiziologie Aiud
46

49

Proiectare - Extindere pentru acces de urgenta aripa nord- Spital
de Pneumoftiziologie Aiud

SF extindere pentru acces de urgenta aripa nord- Spital de
Pneumoftiziologie Aiud
Intocmire documentatie PUZ pentru introducere in intravilan
51
teren din Pâclîsa, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
50

Construire si dotare Sectia de Oncologie, Compartiment
52 Radioterapie si Compartiment Cardiologie interventionala
(documentatie tehnica), Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia

333.94
7,323.00

100.00
1,005.00
140.00
25.00
22.00
141.00
202.00

53

Construire si dotare Sectie boli infectioase (documentatie
tehnica), Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia

162.00

54

Construire si dotare Sectie Psihiatrie Cronici (documentatie
tehnica), Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia

150.00

55

Modernizare si dotare Bloc operator (documentatie tehnica),
Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia

51.00

Modernizare si dotare Sectia Pediatrie si Compartiment
56 Oftalmologie (documentatie tehnica), Spitalul Judeţean de
Urgenţă Alba Iulia
Modernizare si dotare Sectia Neonatologie si Sectia Obstetrica
57 Ginecologie (documentatie tehnica), Spitalul Judeţean de
Urgenţă Alba Iulia
Modernizare si dotare sectia Ortopedie si traumatologie
58
(documentatie tehnica), Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
59 Dotări independente Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
60 Dotări independente Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud
RK Sectiile Cardiologie, Medicina Interna, Spitalul Judeţean de
61
Urgenţă Alba Iulia
RK si schimb de destinatie din Scoala Postliceala Sanitara in
62 Sectie Recuperare, Medicina fizica si Balneologie si extindere
Ambulator
63 RK Dispensar TBC
64 RK Post Trafo spital
65 RK Sectia ATI
66 RK Cai de acces si subsol
67 Proiect Reabilitarea energetica a Spitalului Județean de Urgență
Alba Iulia-Cofinantare Cod SMIS 114211
68 Extindere, modernizare si dotare in vederea relocarii
ambulatoriului integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba
Iulia, cod SMIS 124866
69 Proiect Reabilitare energetica a Spitalului de Pneumoftiziologie
Aiud, cod SMIS 114599
70 Proiect Extindere și dotare unitatea de primiri urgențe a
Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, cod SMIS 121063 CJA
71

Sală Polivalentă de sport cu capacitate 1800-2000 locuri,
municipiul Blaj

Amenajare exterioară și peisagistică pentru Sala polivalentă de
sport cu capacitate de 1800 - 2000 locuri
73 Realizare branșament canalizare Castel Sâncrai
Centrul multicultural Liviu Rebreanu Aiud - PT+DE+Asistenta
74
tehnica
75 Mobilier urban, sisteme de expunere etc, Museikon
72

76 Sistemul de detecție incendiu wireless Castel Sâncrai
Mansardare clădire Biblioteca Județeană L. Blaga Alba77
expertiză tehnică
Elaborare PUD Bastion Sfântul Mihail (construire centru
cultural Bastion Sf. Mihail, Restarurare și refuncționalizare
78
cladiri și caponieră, sistematizare zonă, demolare corpuri
parazitare)
Restaurare zid estic Bastion Sf. Mihail, caponieră și morgă 79
DALI, studii, expertize, avize, acorduri
80

Amenajare si imprejmuire curte Castel Sincrai studiu de
fezabilitate, studii, expertize, avize, acorduri

81 Realizarea expoziției permanente Sala Unirii Alba Iulia

5.00

45.00
30.00
6,652.50
58.00
922.50
18.00
25.00
1,736.00
172.00
100.00
2,035.68
111.66

503.00

462.77

5,439.19
4,222.81
100.00
109.00
100.00
120.00
10.00

80.00
80.00
80.00
1,800.00

Centrul multicultural Liviu Rebreanu Aiud - studiu de
fezabilitate
83 Dotari independente Biblioteca Județeană L. Blaga Alba

40.00
39.50

84 Dotari independente Teatrul de Papusi Prichindel Alba Iulia

10.00

82

85

Dotări independente Centrul de Cultura "Augustin Bena” Alba
Iulia

86 Dotări independente Muzeul National al Unirii Alba Iulia
87

Centru de îngrijire și Asistență pentru persoane cu Handicap
Psihic și Mental Ocna Mureș -PT și execuție, DGASP Alba

Proiect extindere, modernizare si autorizare PSI CIA Abrud,
DGASP Alba
89 Extindere și modernizare CIA Abrud –executie, DGASP Alba
Amenajare exterioara teren Centru de ingrijire și Asistență
90
Persoane cu Handicap Ocna Mures, DGASP Alba
88

Proiectare, extindere, modernizare si reautorizare PSI CABR
Galda de Jos, DGASP Alba
92 Dotari independente DGASPC Alba
91

Proiect Team-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a
93 copiilor si Proiect Venus "Impreuna pentru o viata in siguranta"
- Program Operațional Capital Uman 2014-2020, DGASP Alba
94 Amenajare bază de tratament și agrement în orașul Ocna Mureș
95 Heliport in Municipiul Blaj-PT+asistenta tehnica+executie etc
Heliport in Municipiul Blaj- SF, studii, expertize, avize,
96
acorduri - CJA

240.00
548.60
3,995.00
39.49
5,500.00
561.51
150.00
296.00
1,854.70
33.00
511.00
100.00

97

Parcare supraetajată a Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia
- Studiu de fezabilitate, studii, expertize, avize, acorduri

100.00

98

Bazin de înot Sebeș, judet Alba - Studiu de fezabilitate, studii,
expertize, avize, acorduri

100.00

Amenajare Baile Sarate Ocnisoara- SF, studii, expertize, avize,
99 acorduri
Studiu privind calitatea apei sărate la Baza de tratament Ocna
100 Mureș
101 Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în
județul Alba 2014-2020
Elaborare Plan Județean de Gestionare a Deșeurilor în Județul
Alba si a Raportului de mediu, precum si tarife emitere
102 avize/aprobari aferente planului
Studiu și asistență tehnică pentru realizarea Planului de
menținere a calității aerului în județul Alba, precum si tarife
103 emitere avize/aprobari aferente planului
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile
proiect "Fazarea proiectului Sistem de management integrat al
104 deseurilor in judetul Alba
Consolidare pod pe DJ705B peste raul Mures, km.3+949, loc.
Vintu de Jos, jud. Alba, executie, serv. dirigentie, asistenta
105 tehnica, avize
Modernizare drum judetean DJ704K:Vinerea (DJ704)-Salistea
106 (DJ705E), executie, serv. dirigentie, asistenta tehnica, taxe

100.00
10.00
1,438.00

60.00

15.00
59.50

2,688.49
3,541.85

107

108

109
110

111

112

113
114

115

116
117
118
119

Consolidare pod pe DJ106E peste râul Sebeș, km.52+150, loc.
Dobra, județul Alba, executie, serv. dirigentie, asistenta tehnica,
avize, taxe
Modernizare drum judetean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) Sâncrai - Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş
- Gara Podu Mureş (DN 14 B), executie, serv. dirigentie,
asistenta tehnica, taxe
Pod pe DJ141C peste Valea Cenade , km. 2+600, jud. Alba,
executie, serv. dirigentie, asistenta tehnica, taxe
Reabilitare și consolidare drum județean DJ 107: Alba Iulia (DN
1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel Cergău Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Șona Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - limita jud. Mureș,
tronson km. 2+112- km. 4+587, proiectare, executie, serv.
dirigentie, asistenta tehnica, taxe
Refacere 2 poduri și 12 podețe pe raza comunei Pianu și
Săsciori, județul Alba-pe drumul județean DJ704, faza PT si
executie, asistenta tehnica, serv. dirigentie, verificare proiect,
taxe
Consolidare pod peste râul Mureș, pe DJ107E:Aiud (DN1) Ciumbrud - Bagau - Lopadea Noua - Hoparta - Vama Seaca (DJ
107 D), faza PT, executie, serv. dirigentie, asistenta tehnica,
avize, taxe
Reabilitare și consolidare drum Galda de Jos (intersecție cu DJ
107H- drum acces Centru Management Integrat al Deseurilor
Galda de Jos), faza PT, executie, asistenta tehnica, serv.
dirigentie, taxe, avize
Reabilitare drum judetean DJ 705: limită jud.Hunedoara Almaşu de Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN 74), faza PT si
asistenta tehnica
Modernizare si consolidare drum judetean DJ107V:DJ107Alecus-DJ107D, faza PT si asistenta tehnica
Reabilitare și modernizare drum județean DJ 750 C: Sălciua de
Sus (DN 75) - Dealu Caselor - Valea Largă - Vale în Jos - Ponor
- Râmeţ - Valea Mănăstirii - Geoagiu de Sus - Stremţ - Teiuş
(DN 1), faza PT, asistenta tehnica, verificare proiect
Modernizare drum judetean DJ103G:Inoc(DN1) - Ciugudu de
Jos-Ciugudu de Sus-limita jud.Cluj, proiectare, executie,
asistenta tehnica, serv. dirigentie, taxe
Dotari independente pentru Activitatea Transporturi
Consolidare pod pe DJ106E peste râul Sebeș, km.52+150, loc.
Dobra, județul Alba, verificare documentatii tehnice
Modernizare drum judetean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) Sâncrai - Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş
- Gara Podu Mureş (DN 14 B), verificare documentatii tehnice

721.40

5,546.20
1,546.26

2,000.00
5,423.54

3,000.00

989.79

571.68
754.24

1,559.09

3,889.10
624.90
0.36

0.78

Reabilitare și consolidare drum județean DJ 107: Alba Iulia (DN
1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel 120 Cergău Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Șona Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - limita jud. Mureș,
tronson km. 2+112- km. 4+587, verificare PT+DE

7.14

Consolidare pod peste râul Mureș, pe DJ107E:Aiud (DN1) 121 Ciumbrud - Bagau - Lopadea Noua - Hoparta - Vama Seaca (DJ
107 D), verificare PT+DE
Pod pe DJ141C peste Valea Cenade , km. 2+600, jud. Alba,
122
avize

3.57
1.10

Reabilitare și consolidare drum Galda de Jos (intersecție cu DJ
123 107H- drum acces Centru Management Integrat al Deseurilor
Galda de Jos), verificare PT+DE
Reabilitare drum judetean DJ 705: limită jud.Hunedoara 124 Almaşu de Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN 74), verificare
PT+DE
Modernizare si consolidare drum judetean DJ107V:DJ107125
Alecus-DJ107D, verificare PT+DE
Reabilitare și modernizare drum județean DJ 750 C: Sălciua de
Sus (DN 75) - Dealu Caselor - Valea Largă - Vale în Jos - Ponor
126
- Râmeţ - Valea Mănăstirii - Geoagiu de Sus - Stremţ - Teiuş
(DN 1), faza SF, avize, acorduri
127 Modernizare drum judetean DJ103G:Inoc(DN1) - Ciugudu de
Jos-Ciugudu de Sus-limita jud.Cluj, faza DALI, verificare, avize
Consolidare corp drum judetean DJ107K:Galda de
Jos(DJ107H)-Mesentea-Galda de Sus-Măgura-Poiana Galdei128
Modolesti-Intregalde-Ivăniș-Ghioncani-DJ107I (Bârlești), tr.IV,
km.23+700-km.37+500, faza expertiza tehnica, SF, avize
129

Modernizare drum județean DJ 107 H, Coşlariu Nou - DN1,
faza expertiza tehnica si DALI, inclusiv verificare

130

Modernizare drum județean DJ 142 N, Capalna de Jos Sanmiclauș, faza expertiza tehnica si DALI, inclusiv verificare

131

Pod peste raul Mures pe pe drumul județean DJ 107(Sebes),
km.4+585 , loc. Teleac - expertiză tehnică

132

Modernizare drum județean DJ 704 A, DN7 -Pianu de Jos, faza
expertiza tehnica si DALI, inclusiv verificare

Servicii de expertizare a lucrarilor executate la obiectivul133 Consolidare corp drum judetean DJ750: Gârda de Sus(DN75)Ordâncușa-Ghețar
134 Pod pe drumul județean DJ107, km.22+850, loc. Colibi, faza
SF inclusiv verificare documentatie
Modernizare drum județean DJ106K, tronson Vingard-Ohaba,
135 faza expertiza si DALI inclusiv verificare documentatie

1.19

20.23
11.90

1,080.94
35.03

99.00

54.51
32.60

21.06
72.20

194.00
28.56
85.60

Proiect POR "Modernizare drum judetean DJ 107I: Aiud(DN1)
Aiudul de Sus-Ramet-Bradesti-Geogel-Macarestu-Barlesti
136 Catuni-Cojocani-Valea Barnii-Barlesti-Mogos-_Valea AlbaCiuciulesti-Bucium-Izbita-Cojeseni-Bucium Sat-DN74(Cerbu)
km.0+000 - km.76+540" , cod SMIS 2014+: 108707

12,406.85

Proiect POR "Modernizare drum județean DJ103E:DN1137 Garbova de Jos-Garbovita-Garbova de Sus", cod SMIS 2014+:
125923

15.00

Proiect POR "Consolidare corp drum județean DJ107K:Galda
138 de Jos - Mesentea - Benic - Intregalde, jud. Alba km.17+700km.23+700", cod SMIS 2014+:126106
139 Placi metalice
B

TOTAL excedent repartizat în anul 2021 ca sursă de
finanţare a cheltuielilor secţiunii de funcţionare, din care:

3,424.46
20.00
2,232.77

Calamități -Sume pt achitarea unor cheltuieli în vederea
1 Înlaturării efectelor calamităților naturale pe drumurile județene:
DJ107D, DJ107P, DJ 107U, DJ107V

33.00

Calamități -Sume pt achitarea unor cheltuieli în vederea
Înlaturării efectelor calamităților naturale pe drumurile județene:
2
DJ106E, DJ107I și DJ 107K precum și a 3 podețe pe DJ 106E
afectate

80.00

Calamități -Sume pt achitarea unor cheltuieli în vederea
Înlaturării efectelor calamităților naturale pe drumurile județene:
3
DJ106E, DJ107I și DJ107K precum și a 3 podețe pe DJ 106E
afectate, refacere DJ 750C, refacere 5 podețe

354.00

Calamități -Sume pt achitarea unor cheltuieli în vederea
Înlaturării efectelor calamităților naturale pe drumurile județene:
4
DJ106E, DJ107V, DJ142P, DJ107K, DJ750, DJ107M, DJ750C,
DJ670C, DJ704A, DJ107A

850.04

Calamități -Sume pt achitarea unor cheltuieli în vederea
5 Înlaturării efectelor calamităților naturale pe drumurile județene:
DJ106E, DJ142K, DJ107K, DJ107M, DJ750C

915.73

Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete
prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 200 din data de 20 septembrie
2021.

DIRECTOR EXECUTIV,
Marian Florin AITAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREȘEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a 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
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinarăˮ în luna septembrie 2021;
Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind rectificarea
bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local al Judetului Alba, a bugetului fondurilor
extene nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau
parţial din venituri proprii, pe anul 2021.
Luând în considerare:
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 105/12 aprilie 2021 privind
aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba,bugetului
creditelor interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor
publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2021,cu
modificarile si completarile ulterioare;
- adresa nr. ABG_STZ 10696/10 septembrie 2021 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor
Publice Alba cu privire la sumele alocate Judeţului Alba din taxa pe valoarea adăugată pentru
finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor.
- adresa nr. ABG_STZ 10979/17 septembrie 2021 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor
Publice Alba, privind comunicarea influenţelor din cotele defalcate din impozitul pe venit pe
anul 2021
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. b şi art. 173 alin. 3 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
- Legii nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021;
- O.U.G. nr. 97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021;
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. I. Se aprobă rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local al
Judetului Alba, a bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice
şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2021 și în consecință
Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 105/12 aprilie 2021 privind aprobarea bugetului
general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, bugetului creditelor interne,
bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2021, cu modificările și completările
ulterioare se rectifică, după cum urmează:
1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 1. Bugetul general al Judeţului Alba, rectificat, pe anul 2021, se stabileşte în sumă
de 675.425,79 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 1 - parte integrantă a prezentei
hotărâri”.
2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 2. (1) Se aprobă bugetul local al Judeţului Alba, rectificat, pe anul 2021, în sumă de
362.410,81 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri.

(2) Bugetul local al Judeţului Alba - secţiunea de funcţionare pe anul 2021, se
stabileşte în sumă de 196.730,36 mii lei.
(3) Bugetul local al Judeţului Alba - secţiunea de dezvoltare pe anul 2021, se
stabileşte în sumă de 165.680,45 mii lei”.
3. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 4. Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2021 în sumă de
347,47 mii lei, conform anexei nr. 4 - parte integrantă a prezentei hotărâri”.
4. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 5. (1) Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau
parţial din venituri proprii rectificat pe anul 2021, în sumă de 343.800,43 mii lei, în structura
prevăzută în anexa nr. 5 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
(2) Bugetul instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din
venituri proprii pe anul 2021 - secţiunea de funcţionare, se stabileşte în sumă de 296.706,21 mii
lei.
(3) Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din
venituri proprii pe anul 2021 - secţiunea de dezvoltare, se stabileşte în sumă de 47.094,22 mii
lei”.
5. Alineatele 1 şi 3 ale articolului 6 se modifică și vor avea următorul cuprins:
„Art. 6. (1) Cheltuielile, rectificate pentru „Autorităţi executive” pe anul 2021, se
stabilesc în sumă de 40.278,33 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 6 - parte integrantă a
prezentei hotărâri. Creditele de angajament sunt în sumă de 6.640,00 mii lei”.
(3) Cotizaţiile Judeţului Alba pe anul 2021, se stabilesc conform anexei nr.
6„a” - parte integrantă a prezentei hotărâri”.
6. Alineatele 1 şi 2 ale articolului 7 se modifică și vor avea următorul cuprins:
„Art. 7. (1) Cheltuielile, rectificate, pentru „Alte servicii publice generale” pe anul 2021,
se stabilesc în sumă de 4.168,63 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 7 - parte integrantă a
prezentei hotărâri, din care:
(2) Cheltuielile, rectificate, pentru Serviciul Public Județean „Salvamont Salvaspeo” Alba, pe anul 2021, se stabilesc în sumă de 2.315,69 mii lei, în structura prevăzută în
anexa nr. 7a - parte integrantă a prezentei hotărâri”.
7. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 8. Cheltuielile, rectificate, pentru Centrul Militar Judeţean Alba pe anul 2021, se
stabilesc în sumă de 551,55 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 8 - parte integrantă a
prezentei hotărâri. Creditele de angajament sunt în sumă de 179,00 mii lei”.
8. Alineatul 1 al articolului 10 se modifică, iar la alineatul 2 se modifică anexa nr. 10
„a”, 10 „c”, Programul pentru școli al României şi vor avea următorul cuprins:
„Art. 10. (1) Cheltuielile, rectificate, pentru activitatea „Învăţământ”, pe anul 2021, se
stabilesc în sumă de 8.301,05 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 10 - parte integrantă a
prezentei hotărâri.
(2)
 Centrului Școlar de Educație Incluzivă Alba, rectificate, suma de 1.638,85
mii lei, conform anexei nr. 10„a” - parte integrantă a prezentei hotărâri.
 Învățământ special integrat în învățământul de masă, rectificate precum şi
finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează învățământul
special, suma de 1.100,60 mii lei, conform anexei nr. 10„c” - parte integrantă a prezentei
hotărâri.
 „Programul pentru școli al României”, pe anul 2021, suma de 5.253,00 mii
lei”
9. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 11. Cheltuielile, rectificate, pentru activitatea „Sănătate”, pe anul 2021, se stabilesc
în sumă de 27.303,05 mii lei, astfel:
a.) Spitalul Judeţean de Urgență Alba Iulia
24.787,28 mii lei
b.) Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud
2.053,00 mii lei
c.) Proiect „Extindere și dotare Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului
Județean de Urgență Alba Iulia”
462,77 mii lei
Creditul de angajament pentru Proiect Extindere şi dotare Unitate de Primiri
Urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia este în suma de 7.531,21 mii lei”.

10. Alineatul 1 al articolului 12 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 12. (1) Cheltuielile, rectificate pentru Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba, pe
anul 2021, se stabilesc în sumă de 2.826,95 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 11 - parte
integrantă a prezentei hotărâri”.
11. Articolul 13 se rectifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 13. Cheltuielile pentru „Servicii recreative şi sport” pe anul 2021 se stabilesc în
sumă de 12.136,00 mii lei, din care:
 pentru acţiunile desfăşurate pentru activităţi educativ - sportive suma de 2.424,00
mii lei.
 pentru realizarea obiectivului „Sală Polivalentă de sport cu capacitate de 1800 2000 locuri - Municipiul Blaj”, suma de 5.439,19 mii lei
 pentru realizarea obiectivului „Amenajare exterioara si peisagistica pentru Sală
Polivalentă de sport cu capacitate de 1800 -2000 locuri - Municipiul Blaj”, suma de 4.222,81 mii
lei
 Fondul destinat pentru finanțarea activității de tineret, suma de 50,00 mii lei.
Creditul de angajament pentru acţiunile desfăşurate pentru activităţi educativ –
sportive este în sumă de 2.000, 00 mii lei”
12. Articolul 14 se rectifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 14. Contribuţiile pe anul 2021, rectificate, pentru personalul neclerical şi
repartizarea pe culte religioase a sumei de 17.761,00 mii lei, se stabileşte conform anexei nr. 12 parte integrantă a prezentei hotărâri”.
13. Alineatul 1 al articolului 16 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 16. (1) Sprijinul financiar pentru „Alte acţiuni în domeniul culturii, recreerii şi
religiei”, rectificat pe anul 2021, se stabilește în sumă de 3.933,74 mii lei, în structura prevăzută
în anexa nr. 13 - parte integrantă a prezentei hotărâri”.
14. Alineatul 1 al articolului 17 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 17. (1) Cheltuielile, rectificate, pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Alba, pe anul 2021, se stabilesc în sumă de 83.848,70 mii lei, în structura
prevăzută în anexele nr. 14„aˮ și nr. 14„bˮ - părți integrante ale prezentei hotărâri”.
15. Alineatul 1 al articolului 19 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 19. (1) Cheltuielile, rectificate, pentru activitatea „Protecţia mediului”, pe anul
2021, se stabilesc în sumă de 2.326,17 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 16 - parte
integrantă a prezentei hotărâri. Creditele de angajament sunt in suma de 292,00 mii lei”.
16. Alineatele 1 şi 2 ale articolului 20 se modifică și vor avea următorul cuprins:
„Art. 20. (1) Cheltuielile, rectificate, pentru activitatea „Transporturi”, pe anul 2021, se
stabilesc în sumă de 134.894,06 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 17 - parte integrantă
a prezentei hotărâri. Creditele de angajament pe anul 2021 se stabilesc în sumă de 89.762,84 mii
lei.
(2) Se aprobă Programul lucrărilor de întreținere şi funcţionare pe drumurile și
podurile județene, rectificat pe anul 2021, conform anexei nr. 17„a”- parte integrantă a prezentei
hotărâri”.
17. Articolul 25 se rectifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 25. Se aprobă cheltuielile pentru Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia aferente
bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2021, în sumă de 242,68 mii lei, potrivit
anexei nr. 22 - parte integrantă a prezentei hotărâri”.
18. Alineatul 1 al articolului 26 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 26. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 pentru Direcţia
Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba, în sumă de 2.022,53 mii lei, în structura
prevăzută în anexa nr. 23 - parte integrantă a prezentei hotărâri”.
19. Alineatul 1 al articolului 27 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 27. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, rectificat, pe anul 2021, pentru
Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, în sumă de 303.434,57 mii lei, în structura prevăzută în
anexa nr. 24 - parte integrantă a prezentei hotărâri. Creditele de angajament sunt în sumă de
21.731,75 mii lei”.
20. Alineatul 1 al articolului 28 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 28. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, rectificat, pe anul 2021, pentru
Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, în sumă de 18.665,38 mii lei, în structura prevăzută în anexa
nr. 25 - parte integrantă a prezentei hotărâri”.

21. Alineatele 1 şi 3 ale articolului 29 se modifică și vor avea următorul cuprins:
„Art. 29. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, rectificat pe anul 2021, pentru
Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, în sumă de 9.891,85 mii lei, în structura prevăzută în
anexa nr. 26 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
(3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative al Muzeului Național al
Unirii Alba Iulia, rectificat, pe anul 2021, potrivit anexei nr. 26„a” - parte integrantă a prezentei
hotărâri”.
22. Alineatul 1 al articolului 30 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 30. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, rectificat, pe anul 2021, pentru
Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia, în sumă de 2.589,90 mii lei, în structura prevăzută în
anexa nr. 27 - parte integrantă a prezentei hotărâri”.
23. Alineatele 1 şi 3 ale articolului 31 se modifică și vor avea următorul cuprins:
„Art. 31. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021, pentru Centrul de
Cultură „Augustin Bena” Alba, în sumă de 5.770,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr.
28 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
(3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative al Centrului de Cultură
„Augustin Bena” Alba, pe anul 2021, conform anexei nr. 28„a”- parte integrantă a prezentei
hotărâri”.
24. Alineatul 1 al articolului 32 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 32. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, pe anul 2021, pentru Direcţia
Judeţeană de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Alba, în sumă de 1.426,20 mii lei, în structura
prevăzută în anexa nr. 29 - parte integrantă a prezentei hotărâri”.
25. Articolul 33 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 33. Se aprobă Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de
finanțare și a creditelor de angajament, pe anul 2021, în structura prevăzută în anexa nr. 30 parte integrantă a prezentei hotărâri”.
Art. II. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi
bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și a ordonatorilor terțiari
de credite, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. III. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se
publică în Monitorul Oficial Local al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează și se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba,
Administrației Județene a Finanţelor Publice Alba, Trezoreriei Municipiului Alba Iulia;
Ordonatorilor terţiari de credite în extras; direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba.
Avizat pentru legalitate
PREŞEDINTE,
SECRETAR GENERAL,
Ion DUMITREL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 201
Alba Iulia, 20 septembrie 2021

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

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
Nr. 20348/20 septembrie 2021

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba,
a 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

Expunere de motive
Autorităţile deliberative pe parcursul exerciţiului bugetar, pot aproba rectificarea
bugetelor locale si a celorlalte bugete urmare a unor modificari legislative precum şi a unor
propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.
La prezenta propunere de rectificare au fost avute în vedere:
O.U.G. cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021;
Prevederile Proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea articolului 1 al
Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 103/12 aprilie 2021 privind utilizarea excedentului
bugetului local al Judetului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate
integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2021;
Prevederile Proiectului de hotărâre pentru modificarea şi completarea art. 2 al Hotărârii
Consiliului Judeţean Alba nr. 104/12 aprilie 2021, pentru aprobarea repartizării pe unităţi
administrativ - teritoriale din Județul Alba a sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul
pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2021, precum și repartizarea sumelor
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile
judeţene și comunale pentru anul 2021.
Analiza execuţiei bugetare sens în care se vor suplimenta veniturile proprii ale bugetului
local şi se vor rearanja unele prevederi bugetare la partea de venituri, în sensul majorării
acestora, unde sumele încasate depăşesc pe cele prognozate concomitent cu diminuarea acestora
la alte categorii de venituri.
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, cele menţionate mai sus, notele de fundamentare ale
compartimentelor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Alba şi ale ordonatorilor
terţiari de credite, se impune rectificarea bugetului pentru activitatea proprie, Serviciul Public
Judeţean Salvamont Salvaspeo Alba, Centrul Militar al Judeţului Alba, activitatea „Învăţământ”,
activitatea „Sănătate”, activitatea ”Servicii recreative şi sport”, „Alte acţiuni în domeniul culturii,
recreerii şi religiei”, Contributii pentru personalul neclerical, Biblioteca Judeţeană Lucian Blaga
Alba Iulia, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, activitatea
Protecţia Mediului, Activitatea „Transport”, Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a
Persoanelor Alba, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud,
Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, Teatrul de Păpuşi Prichindel Alba Iulia, Centrul de Cultură
Augustin Bena Alba Iulia, Direcţia Judeţeană de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Alba şi
implicit rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba,
bugetul fondurilor externe nerambursabile şi bugetele instituţiilor publice şi activităţilor finanţate
integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2021.
Descrierea situației actuale
Bugetul general al Judeţului Alba, bugetul local al Judeţului Alba, bugetul creditelor
interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile şi bugetele instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2021 s-a aprobat prin Hotărârea
Consiliului Județean Alba nr. 105 din 12 aprilie 2021.

Prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 257/14 aprilie 2021 s-a
aprobat repartizarea pe trimestre a veniturilor si cheltuielilor bugetare ale bugetului general al
Judeţului Alba, a bugetului local al Judeţului Alba, a bugetului creditelor interne şi a bugetelor
instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2021.
Modificarea repartizării pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor bugetare precum şi
efectuarea unor virări de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar pentru bugetul local
al Judeţului Alba şi bugetele instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din
venituri proprii pe anul 2021 a fost realizată prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean
Alba nr. 299/25 mai 2021 .
Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 181 din 29 iulie 2021 s-a aprobat
rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local al Judetului Alba şi a bugetelor
instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2021.
Baza legală
- art. 173 alin 1 lit. b şi art. 173 alin. 3 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
- Legea nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021;
- O.U.G. nr. 97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021;
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în
condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 201 din 20 septembrie 2021.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 20349/20 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 redactării raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a 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
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 20 septembrie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a a şedinţei
„ordinară” estimată a avea loc în data de 27 septembrie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 201/20 septembrie 2021 şi are ataşat
referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general
al Judeţului Alba, a bugetului local al Judeţului Alba, a bugetului fondurilor externe
nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din
venituri proprii pe anul 2021.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL
Vasile Bumbu

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcţia Dezvoltare Bugete
Nr. 20356/20 septembrie 2021
RAPORT DE SPECIALITATE
a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului
localal Judeţului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau
parţial din venituri proprii pe anul 2021
În conformitate cu dispoziţiile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, lege ce stabileşte principiile şi procedurile privind
formarea, administrarea şi utilizarea fondurilor publice locale, ale Legii nr.15/2021 privind
bugetul de stat pe anul 2021 precum şi urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorului
principal de credite, pe parcursul exerciţiului bugetar se pot efectua rectificări ale bugetelor
componente ale bugetului general.
Bugetul local al Judeţului Alba se rectifică la partea de venituri având în vedere
urmatoarele:
 Prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.97/2021 cu privire la rectificarea
bugetului de stat pe anul 2021 publicată în MO nr.858/2021, conform căreia Judeţului Alba ia fost alocată suma de 2.105,00 mii lei reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea
adaugată pentru finanţarea unor cheltuieli pe anul 2021 din care:
 sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanţarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul judeţelor = 24,00 mii lei din care:
o suma de -5,00 mii lei pentru finanţarea Programul pentru scoli al
Romaniei,
o suma de +29,00 mii lei pentru plata contributiilor personalului
neclerical angajat in unitatile de cult din tara


sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor privind
drumurile judetene = 2.081,00 mii lei;
sens în care se vor suplimenta sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor cod indicator 11.02.01 şi sumele
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile
judeţene cod indicator 11.02.05;
 Adresa nr ABG_STZ 10979/17.09.2021 a Administratiei Finanţelor Publice Alba prin care
ne comunică influentele din cota defalcată din impozitul pe venit estimat a fi încasat la
bugetul de stat pe anul 2021, pentru Judeţul Alba in suma de 5.576,00 mii lei din care suma
de 4.892,00 mii lei la cod indicaror 04.02.01 „cote defalcate din impozitul pe venit” şi suma
de 684,00 mii lei la cod indicator 04.02.04 „sume alocate din cotele defalcate din impozitul
pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale;
 analiza execuţiei bugetare sens în care se vor suplimenta veniturile proprii la indicatorul
30.02.05.30 „Alte Venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutii publice” cu suma de
125,00 mii lei reprezentând redevenţă cuvenită Judeţului Alba si la indicatorul 36.02.06
„Taxe speciale” cu suma de 30,00 mii lei;
 Prevederile Proiectului de hotărâre pentru modificarea şi completarea art.2 al Hotărârii
Consiliului Judeţean Alba nr. 104/12 aprilie 2021, pentru aprobarea repartizării pe unităţi
administrativ – teritoriale din Județul Alba a sumei corespunzătoare cotei de 6% din
impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2021, precum și repartizarea
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind
drumurile judeţene și comunale pentru anul 2021.
La partea de cheltuieli bugetul local al Judeţului Alba se rectifică având în vedere
următoarele:
 Prevederile Proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea articolului 1 al
Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 103/12 aprilie 2021 privind utilizarea excedentului

bugetului local al Judetului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate
integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2021;
 Prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.97/2021 cu privire la rectificarea
bugetului de stat pe anul 2021
 fundamentarile ordonatorilor tertiari de credite respectiv, nota de fundamentare nr.
600/16.09.2021 a Serviciului Public Judeţean Salvamont – Salvaspeo Alba, nota de
fundamentare nr.A-1782/2021 a Centrului Militar Judeţean Alba nota de fundamentare
nr.1205/13.09.2021 a Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă, nota de fundamentare
nr.8569/10.09.2021 a Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, nota de fundamentare
nr.36279/17.09.2021 a Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba şi
ale compartimentelor de specialitate pentru activitatea proprie respectiv nota de
fundamentare nr.19638/2021 a Biroului Resurse Umane, nota de fundamentare nr.
19773/13.09.2021 a Serviciului Administrativ, nota de fundamentare nr.18422/2021 a
Compartimentului Informatică, notele de fundamentare nr. 19614/09.09.2021 şi nr.
20.097/16.09.2021 a Serviciului Investiţii, dezvoltare, promovare patrimonială şi
managementul unităţilor de cultura, nota de fundamentare nr. 19664/2021 a UIP pentru
proiect Consolidare corp drum judeţean DJ 107K şi notele de fundamentare
nr.19733/13.09.2021, 19732/13.09.2021 şi 19948/15.09.2021 a Serviciului programe, lucrări,
întreţinere drumuri,
 reevaluarea necesarului pe trimestre a cheltuielilor bugetare necesare pentru buna funcţionare
a activităţii acestea determinând rearanjarea unor prevederi bugetare în cadrul aceluiaşi
capitol,
Având în vedere cele menţionate propunerea de rectificare este realizată la cap. 51.02
„Autorităţi executive”, 54.02 „Alte servicii publice generale”, 60.02 Apărare 65.02
„Învăţământ”, 66.02 „Sănătate”, 67.02 ”Cultură, recreere şi religie”, 68.02 „Asistenţă socială”,
74.02 „Protecţia Mediului”, 84.02 „Transport”.
Bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2020 se rectifica având în vedere nota
de fundamentare nr. 4531/13.09.2021 a Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, conform careia ia fost suplimentat bugetul pentru proiectul FRAGMED -Un puzle transilvan: reconstituind
cultura medievală din fragmente de codice, proiect finanţat prin mecanismul SEE2014-2021, cu
suma de 32,01 mii lei.
Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri
proprii pe anul 2021 se rectifică atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli cu suma de
11.110,03 mii lei. La partea venituri ca urmare a notelor de fundamentare nr.3029/10.09.2021 a
Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba, nr.16875/16.09.2021 a Spitalului
Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, nr. 2779/14.09.2021 a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud şi
nr.360/10.09.2021 a Direcţiei Judeţene de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu si vizează:
 suplimentarea veniturilor proprii (Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a
Persoanelor Alba, Direcţia Judeţeană de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu,
Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia)
 cuprinderea sumelor reprezentând venituri din proprietate, venituri care în
conformitate cu articolul 29 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale
cu modificările şi completările ulterioare se cuprind în secţiunea de dezvoltare,
prin rectificare bugetară, numai după încasarea lor (Spitalul de Pneumoftiziologie
Aiud, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia) .
 suplimentarea veniturilor din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale
de sănătate, cu directiile de sanatate publica (Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba
Iulia)
La partea de cheltuieli bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau
parţial din venituri proprii pe anul 2021 se rectifică pentru bugetul Direcţiei Publice Comunitare
de Evidenţă a Persoanelor Alba , a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi a Direcţiei
Judeţene de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu cu influenţele de la partea de venituri, precum și
rearanjarea unor prevederi bugetare ca urmare a notelor de fundamentare nr.893/10.09.2021 a
Teatrului de „Păpuşi” Prichindel Alba Iulia, nr. 4531/13.09.2021 a Muzeului Naţional al Unirii
Alba Iulia şi nr.2496/13.09.2021 a Teatrului de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia.

De asemenea, se propune rectificarea programului de investiții inclusiv creditele de
angajament aferente pe anul 2021 pentru cap.51.02 „Autoritati executive” , 54.02 „Alte servicii
publice generale”, 67.02 ”Cultură, recreere şi religie”, 84.02 „Transport”, cap. 66.10 „Sănătate”
şi 67.10 „Cultura, recreere şi religiei”.
Totodată, se propune rectificarea programului de activităţi pe anul 2021 pentru Muzeul
Naţional al Unirii Alba Iulia şi Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba Iulia.
Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia dezvoltare şi bugete
prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 201 din 20 septembrie 2021.

Director executiv,
Marian Florin Aitai

