
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea înființării Serviciului public judeţean 

 pentru asigurarea siguranţei circulaţiei pe drumurile judeţene Alba  

 

 

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

  Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea 
înființării Serviciului public judeţean pentru asigurarea siguranţei circulaţiei pe drumurile 

judeţene Alba. 
            Luând în considerare minuta nr. 23539 din 28 octombrie 2021 privind consultarea 
organizației sindicale reprezentative la nivel de unitate, organizată pentru stabilirea salariilor de 
bază ale personalului din cadrul serviciului propus a fi înfiinţat in subordinea Consiliului 
Judeţean Alba; 
 Având în vedere prevederile: 

- art. 173 alin. 1 lit. a, art. 173 alin. 1 lit. d, art. 173 alin. 2 lit. b, art. 173 alin. 5 lit. l, 

art. 405 şi art. 540 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- art. 11 alin. 1 şi art. 11 alin. 2 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 
- O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 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 şi completările ulterioare, 
adoptă următoarea 

 
HOTĂRÂRE 

 
 
Art. 1. (1) Se aprobă înființarea Serviciului public judeţean pentru asigurarea 

siguranţei circulaţiei pe drumurile judeţene Alba, ca serviciu fără personalitate juridică în 
subordinea Consiliului Județean Alba. 

   (2) Serviciul public judeţean pentru asigurarea siguranţei circulaţiei pe 

drumurile judeţene Alba va avea sediul în municipiul Alba-Iulia, str. I.I. C Brătianu, nr. 1, 
judeţul Alba. 

Art. 2. Serviciul public judeţean pentru asigurarea siguranţei circulaţiei pe drumurile 

judeţene Alba are ca obiect de activitate executarea de lucrării în vederea asigurării siguranței 
circulației pe drumurile județene. 

Art. 3. Se aprobă Organigrama Serviciului public judeţean pentru asigurarea siguranţei 
circulaţiei pe drumurile judeţene Alba, conform anexei nr. 1 – parte integrantă a prezentei 
hotărâri. 

Art. 4. Se aprobă Statul de funcții al Serviciului public judeţean pentru asigurarea 

siguranţei circulaţiei pe drumurile judeţene Alba, conform anexei nr. 2 – parte integrantă a 
prezentei hotărâri. 

Art. 5. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului public 

judeţean pentru asigurarea siguranţei circulaţiei pe drumurile judeţene Alba, conform anexei nr. 

3 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 
 Art. 6. Finanțarea Serviciului public judeţean pentru asigurarea siguranţei circulaţiei 
pe drumurile judeţene Alba se asigură din bugetul local al Județului Alba. 



Art. 7. Personalul din cadrul Compartimentului întreţinere drumuri judeţene (aflat în 
subordinea Direcţiei gestionarea patrimoniului - Serviciul administrare drumuri judeţene din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba) va fi preluat de către serviciul nou 
înfiinţat. 
             Art. 8. (1) Se stabilesc, începând cu luna noiembrie 2021, salariile de bază pentru 
personalul contractual din cadrul Serviciului public judeţean pentru asigurarea siguranţei 
circulaţiei pe drumurile judeţene Alba, care ocupă funcții prevăzute în „Nomenclatorul și 
ierarhia funcțiilor publice din administrația locală” din anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV, ale 
Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, conform anexei nr. 4 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 (2) În salariile de bază prevăzute în anexa nr. 4 pentru funcţiile de conducere este 
inclusă gradaţia aferentă tranşei de vechime în muncă, la nivel maxim. 

  (3) Salariile de bază prevăzute în anexa nr. 4 pentru funcțiile de execuție sunt la 
gradaţia 0. Salariile de bază pentru funcțiile de execuție la gradaţiile 1-5 se determină prin 
majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0, conform prevederilor art. 10 din Legea nr. 

153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 Art. 9. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei juridică şi 
administraţie publică, Direcției dezvoltare și bugete, Direcţiei gestionarea patrimoniului și 
Biroului resurse umane din aparatul de specialitate al Consiliului județean Alba, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 Art. 10. 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 dezvoltare şi bugete, Direcţiei gestionarea 
patrimoniului şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Alba. 
 

                                       Avizat pentru legalitate 
          PREŞEDINTE,                               SECRETAR GENERAL 

                             Ion DUMITREL                                 Vasile BUMBU 
 
 
Nr.  252 

Alba Iulia, 1 noiembrie 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 şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba  
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 

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

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare către 
următoarele comisii de specialitate:  

Comisia de specialitate nr. 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 



 Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr. 252/1 noiembrie 2021 

 

 

 

 

 

 

ORGANIGRAMA 
Serviciului public judeţean pentru asigurarea  

siguranţei circulaţiei pe drumurile judeţene Alba 
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          PREŞEDINTE,                               SECRETAR GENERAL 
                              Ion DUMITREL                                   Vasile BUMBU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN ALBA 

PREȘEDINTE 

SERVICIUL PUBLIC JUDEŢEAN PENTRU  
ASIGURAREA SIGURANŢEI CIRCULAŢIEI PE 

DRUMURILE JUDEŢENE ALBA 
1+7 
1+7 



Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr. 252/1 noiembrie 2021 

 

 

 

 

 

STATUL DE FUNCȚII  
al Serviciului public judeţean pentru asigurarea siguranţei  

circulaţiei pe drumurile judeţene Alba 

 

 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea funcției Număr posturi 

1 Șef serviciu 1 
2 Inspector de specialitate gradul II 1 

3-6 Muncitor calificat I 4 
7 Muncitor calificat III 1 
8 Muncitor calificat IV 1 

TOTAL 8 
 

 

 

 
                                          Avizat pentru legalitate 

          PREŞEDINTE,                               SECRETAR GENERAL 
                              Ion DUMITREL                                   Vasile BUMBU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa nr. 3 la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr. 252/1 noiembrie 2021 

 

 
 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 
al Serviciului public judeţean pentru asigurarea  
siguranţei circulaţiei pe drumurile judeţene Alba 

 
  

 
CAPITOLUL I- Dispoziţii generale 

 

Art. 1. Serviciul public judeţean pentru asigurarea siguranţei circulaţiei pe drumurile 
judeţene Alba este un serviciu public de interes judeţean, fără personalitate juridică înfiinţat sub 
autoritatea Consiliului Judeţean Alba, a cărui activitate se desfăşoară potrivit prevederilor 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, ale 
O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum și a celorlalte acte normative care completează 
cadrul legal specific. 

Art. 2. Serviciul public judeţean pentru asigurarea siguranţei circulaţiei pe drumurile 
judeţene Alba, denumit în continuare serviciul, are sediul în municipiul Alba Iulia, str. Ion .I.C 
Brătianu, nr. 1, judeţul Alba. 

Art. 3. Serviciul este subordonat Consiliului Județean Alba reprezentat de președintele 
Consiliului Județean Alba şi este coordonat de un vicepreşedinte al Consiliului Județean Alba 
desemnat prin dispoziție. 

Art. 4. Serviciul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului 
regulament de organizare şi funcţionare, a regulamentului de ordine interioară şi a actelor 
normative aplicabile domeniului de activitate. 
 

CAPITOLUL II - Obiectul de activitate 

 

Art. 5. Serviciul are ca obiect de activitate executarea de lucrării pe drumurile judeţene 
aflate în administrarea Consiliului Judeţean Alba, în vederea asigurării siguranței circulației pe 
drumurile județene. 

Art. 6. Serviciul are următoarele atribuţii principale: 
a.) execută activități de refacere a marcajelor rutiere longitudinale (axiale şi marginale), 

transversale şi diverse pe drumurile judeţene aflată în administrare; 
b.) execută activități de toaletare a drumurilor judeţene aflată în administrare; 
c.) asigură montarea pe drumurile judeţene a indicatoarelor rutiere, stâlpilor, consolelor, 

portalurilor, stâlpişorilor de dirijare, parapetelor, butonilor reflectorizanţi, plăcuţelor 
reflectorizante, indicatoare km şi hm etc.; 

d.) execută activități de întreținere a îmbrăcăminților asfaltice - plombări în zone cu risc 
major de producere a accidentelor;  

e.) execută activități de întreținere a îmbrăcăminților asfaltice-colmatări de rosturi și 
fisuri, în zone cu risc major de producere a accidentelor; 

f.) execută, în limita posibilităţilor, intervenţiile necesare pentru prevenirea şi/sau 
eliminarea operativă a avariilor, restricţiilor sau altor situaţii generate de calamităţi pe drumurile 
judeţene; 

g.) verifică starea drumurilor judeţene şi a podurilor, prin măsurători directe, în vederea 
estimării necesarului de materiale pentru efectuarea marcajelor rutiere, montarea indicatoarelor 
rutiere, toaletarea drumurilor şi a altor lucrări specifice. 

h.) stabilește consumurile necesare, atât fizic cât și valoric de materiale, echipamente și 
utilaje, lubrifianți, combustibili, piese de schimb, în baza programului stabilit; 

i.) ţine evidența lucrărilor executate pe drumurile județene; 
j.) colaborează cu direcţiile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba pentru realizarea unor lucrări comune; 



k.) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de Consiliul Judeţean Alba, de preşedintele Consiliul 
Judeţean Alba, precum şi cele rezultate din legi şi alte acte normative în vigoare. 
 

CAPITOLUL III- Structura organizatorică - conducerea şi personalul 
 
Art. 7. Personalul serviciului are statut de personal bugetar contractual, acesta având un 

program de lucru flexibil, stabilit potrivit Regulamentului de ordine interioară. 
Art. 8. (1) Conducerea este asigurată de către şeful serviciului, numit prin concurs, în 

condițiile legii. 
   (2) Personalul de execuţie al serviciului se angajează cu contract individual de 

muncă, pe perioadă nedeterminată. Încadrarea personalului se face pe bază de concurs, în 
condiţiile legii. 

   (3) Numirea și eliberarea din funcție a şefului serviciului şi a personalului de 
execuţie se face de către preşedintele Consiliul Județean Alba prin dispoziţie. 

 
CAPITOLUL IV- Patrimoniul – Finanţarea  

 

 Art. 9. Pentru asigurarea funcționării serviciului, acesta va avea în administrare 
următoarele: 

a.) mijloace și materiale pentru intervenție; 
b.) utilaje necesare îndeplinirii atribuțiilor; 
c.) carburanți și lubrifianți; 
d.) spațiu de depozitare a tehnicii de intervenție și a materialelor din dotare; 
e.) mijloace și echipament de protecție și de lucru; 
f.) atelier, magazie și alte spații necesare funcționării serviciului; 
Art. 10. Bunurile mobile și imobile aflate în administrarea serviciului se gestionează 

potrivit dispozițiilor legale în vigoare, conducerea serviciului fiind obligată să aplice măsurile de 
protecție prevăzute de lege. 

Art. 11. Finanţarea serviciului inclusiv dotarea şi echiparea cu materiale necesare 
desfăşurării activităţii se face din bugetul propriu al judeţului Alba. 

Art. 12. Fundamentarea şi execuţia bugetului aferent activităţii serviciului se realizează 
de către Direcţia gestionarea patrimoniului şi Biroul resurse umane din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 
 

CAPITOLUL VI – Dispoziţii finale 

 
Art. 13. Prevederile prezentului Regulament de organizare şi funcţionare se completează 

cu dispoziţiile legale referitoare din domeniul de activitate specific. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa  nr. 4 la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr. 252/1 noiembrie 2021 
 

 
 

SALARIZAREA 
personalului contractual din cadrul Serviciului public judeţean pentru asigurarea 

siguranţei circulaţiei pe drumurile judeţene Alba, care ocupă funcţii prevăzute în anexa nr. 

VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare 

 
 

1.) Funcții de conducere 

Funcţia  Nivelul studiilor Funcţia  Salarii de 
bază 

1 Şef serviciu                                       S 9055 
    

NOTĂ: Salariile de bază prevăzute pentru funcțiile de conducere cuprind sporul de 
vechime în muncă la nivel maxim 

 

2.) Funcţii de execuţie pe grade și trepte profesionale 
 

Nr. 
crt. 

Funcţia  Nivelul 
studiilor 

Gradul 

Salarii de 
bază 

Gradația 0 

1 Inspector de specialitate 

S gradul I A 6035 
S gradul I 5897 
S gradul II 5760 
S debutant 5623 

2 Muncitor calificat 

M;G I 4523 
M;G II 4387 
M;G III 4250 
M;G IV 4112 

 
NOTĂ: Salariile de bază prevăzute la pct. 2.) sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază 

pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit 
prevederilor art. 10 din Legea nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare. 

    
        

 
                                          Avizat pentru legalitate 

          PREŞEDINTE,                               SECRETAR GENERAL 
                              Ion DUMITREL                                   Vasile BUMBU 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr. 23782/1 noiembrie 2021 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind aprobarea înființării Serviciului public judeţean 

 pentru asigurarea siguranţei circulaţiei pe drumurile judeţene Alba 

 
 
 

I. Expunere de motive 
Prin proiectul de hotărâre iniţiat se propune înfiinţarea Serviciului public judeţean pentru 

asigurarea siguranţei circulaţiei pe drumurile judeţene Alba. Serviciul public va avea ca obiect de 
activitate executarea de lucrării pe drumurile judeţene aflate în administrarea Consiliului Judeţean 
Alba, pentru asigurarea siguranței circulației pe drumurile județene. 

Necesitatea înfiinţării serviciului public rezultă din obligaţiile stabilite în sarcina 
consiliului judeţean prin O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare şi prin O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în domeniu siguranței 
circulației pe drumurile județene, respectiv: montarea indicatoarelor rutiere, efectuarea marcajelor 
rutiere longitudinale şi transversale, toaletarea zonelor de siguranţă. 

Serviciul va funcţiona fără personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Alba 
şi va fi reprezentat de președintele Consiliului Județean Alba. În structura organizatorică a 
serviciului au fost propuse potrivit activităţilor desfăşurate în cadrul serviciului, doar posturi de 
natură contractuală, respectiv: un sef serviciu, un inspector de specialitate şi 6 posturi de 
muncitori calificaţi.  

Potrivit prevederilor art. 191 alin. 2 lit. a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, președintele consiliului județean 
„întocmeşte şi supune spre aprobare consiliului judeţean regulamentul de organizare şi 
funcţionare a acestuia, organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi 
funcţionare a aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor publice de interes judeţean şi 
ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean”. 

 

II. Descrierea situaţiei actuale 
În prezent activităţile privind siguranţa circulaţiei pe drumurile judeţene sunt realizate 

prin intermediul angajaţilor din Direcţia gestionarea patrimoniului - Compartimentul întreţinere 
drumuri judeţene din cadrul aparatului de specialitate, motiv pentru care prin proiectul de 
hotărâre iniţiat se propune preluarea acestor angajaţi în cadrul serviciului nou înfiinţat. 

 
III. Reglementări anterioare 
Nu este cazul 
IV. Baza legală 
- art. 173 alin. 1 lit. d, art. 173 alin. 5 lit. l, art. 405 şi art. 540 din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 11 alin. 1 şi art. 11 alin. 2 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 
- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 
 

V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene 
 Nu este cazul 



 VI. Avize necesare 
Nu este cazul 
 
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului 
Nu este cazul 
 
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 
Încadrare în prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 105  din 12 aprilie 2021 

privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, a 

bugetului creditelor interne, a bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor 
instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 
2021, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 
Nu este cazul 
 
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 
Nu este cazul 
 
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre 
Nu este cazul 
 
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi 

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

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia proiectele de 
hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului judeţean, de 
vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în condiţiile legii, a fost iniţiat  proiectul de 
hotărâre înregistrat cu nr.  252 din 1 noiembrie 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, cu completările ulterioare, şi ale Legii nr. 24/2000 

privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 
 

 
 PREŞEDINTE, 

ION DUMITREL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA             APROB 
JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 
CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 
SECRETAR GENERAL 
Nr. 23783/1 noiembrie 2021 
 

 
 

Către 
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

Domnului director executiv Ioan BODEA 

BIROUL RESURSE UMANE 
Domnului HORAŢIU ZAHARIA SUCIU - şef birou 

 
 

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

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de 
specialitate,  

 
 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 
privind aprobarea înființării Serviciului public judeţean 

 pentru asigurarea siguranţei circulaţiei pe drumurile judeţene Alba 

 
 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 
până în data de 1 noiembrie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi suplimentară a 
şedinţei „extraordinară” care va avea loc în data de 2 noiembrie 2021. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 252/1 noiembrie 2021 şi are ataşate 
următoarele documente: 
   - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea înființării Serviciului 

public judeţean pentru asigurarea siguranţei circulaţiei pe drumurile judeţene Alba; 
            - minuta nr. 23539 din 28 octombrie 2021 privind consultarea organizației sindicale 
reprezentative la nivel de unitate, organizată pentru stabilirea salariilor de bază ale personalului 
din cadrul serviciului propus a fi înfiinţat in subordinea Consiliului Judeţean Alba. 
 Cu deosebită consideraţiune, 

 
 

SECRETAR GENERAL 
Vasile BUMBU 
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Raport de specialitate 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea înființării Serviciului public judeţean 

 pentru asigurarea siguranţei circulaţiei pe drumurile judeţene Alba 

 

 
 

Conform art. 173 alin. 1 lit. d din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul județean îndeplinește: 
„atribuţii privind gestionarea serviciilor publice de interes judeţean”. 

Potrivit art. 128 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare autorităţile administraţiei publice locale au 
următoarele atribuţii: 
„a)iau măsuri pentru menţinerea permanentă în stare tehnică bună a drumurilor pe care le 
administrează, precum şi pentru iluminarea corespunzătoare a acestora, conform legii; 
b)iau măsuri pentru instalarea, aplicarea şi întreţinerea mijloacelor de semnalizare rutieră şi a 
echipamentelor destinate siguranţei circulaţiei, conform standardelor în vigoare, ţinând 

evidenţa acestora; 
…” 

Prin Proiectul de hotărâre iniţiat s-a propus înfiinţarea Serviciului Public Judeţean pentru 
Asigurarea Siguranţei Circulaţiei pe Drumurile Judeţene Alba. Statul de funcţii cuprinde un 
număr de 8 posturi de natura contractuală respectiv: 

- Șef serviciu un post 
- Inspector de specialitate gradul II un post 
- Muncitor calificat I patru posturi 
- Muncitor calificat III un post 
- Muncitor calificat IV un post 
Potrivit art. 405 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare „Structura de posturi se stabileşte pe baza activităţilor prevăzute la art. 
370 alin. (1)-(3), precum şi prin raportare la activităţile desfăşurate de categoriile de personal 
prevăzute la art. 382.  

Regulamentul de organizare şi funcţionare al noii structuri este completat cu atribuții în 
scopul asigurării siguranței circulației pe drumurile județene şi prevede modul de finanţare şi 
execuţie a bugetului serviciului.  

Personalul de la Compartimentului întreţinere drumuri judeţene – Serviciul administrare 
drumuri judeţene – Direcţia gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Alba va fi preluat de către serviciul Serviciului Public Judeţean pentru 
Asigurarea Siguranţei Circulaţiei pe Drumurile Judeţene Alba, deoarece în urma înfiinţări acestui 
serviciu compartimentul de întreţinere drumuri din cadrul aparatului de specialitate se va 
desfiinţa. 

Conform art. 11 alin. 1 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare „... salariile de bază se stabilesc prin 

hotărâre a … consiliului judeţean …”, urmând ca sporurile și celelalte componente ale salariului 
lunar să fie stabilite potrivit alin. 3 de către ordonatorul de credite, cu respectarea prevederilor 
alin. 4 ce prevede faptul că nivelul veniturilor salariale se stabilește fără a depăși nivelul 
indemnizației lunare a vicepreședintelui consiliului județean, și cu respectarea prevederilor art. 
25 din aceeași lege ce prevede faptul că suma sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor, 
premiilor și indemnizațiilor inclusiv cele pentru hrana și vacanță acordate cumulat pe total buget 
pentru fiecare ordonator de credite nu poate depăși 30% din suma salariilor de bază. 



Astfel prin hotărâre a consiliului județean se stabilesc salariile de bază ale personalului 
contractual din cadrul Serviciului Public Judeţean pentru Asigurarea Siguranţei Circulaţiei pe 
Drumurile Judeţene Alba, personal care ocupă funcţii prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. A 
pct. IV din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

De asemenea, art. 11 alin. 1 mai prevede faptul că stabilirea salariilor se face cu 
consultarea organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a 
reprezentanţilor salariaţilor. În data de 28 noiembrie 2021 a avut loc consultarea Sindicatului 
Aparatului de Specialitate al Consiliului Județean Alba – AS Alba, minuta consultărilor fiind 
înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 23539/28.10.2021. 

Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul 
raport de specialitate, propun aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea înființării 
Serviciului Public Judeţean pentru Asigurarea Siguranţei Circulaţiei pe Drumurile Judeţene Alba  

. 
 

Director executiv     Şef birou, 
    Ioan BODEA    Horaţiu Zaharia SUCIU 

 


