
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE   
 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 149/25 iunie 

2021 pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale din Județul Alba a 

sumelor pentru Programul privind elaborarea şi/sau actualizarea Planurilor Urbanistice 

Generale ale localităţilor şi a Regulamentelor Locale de Urbanism, pe anul 2021 
 
 
 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna noiembrie 2021; 
Luând în dezbatere referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind modificarea și 

completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 149/25 iunie 2021 pentru aprobarea 

repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale din Județul Alba a sumelor pentru Programul 

privind elaborarea şi/sau actualizarea Planurilor Urbanistice Generale ale localităţilor şi a 
Regulamentelor Locale de Urbanism, pe anul 2021; 

 Luând în considerare prevederile: 
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.149/25 iunie 2021 pentru aprobarea 

repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale din Județul Alba a sumelor pentru Programul 
privind elaborarea şi/sau actualizarea Planurilor Urbanistice Generale ale localităţilor şi a 
Regulamentelor Locale de Urbanism, pe anul 2021 

- Actului adițional nr. 1 la Contractul de finanţare nr. 
56938/06.05.2021/11931/31.05.2021 încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației și Unitatea Administrativ Teritorială - Județul Alba pentru Programul privind 
elaborarea și/sau actualizarea Planurilor Urbanistice Generale ale localităţilor și a 
Regulamentelor Locale de Urbanism. 
 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 și completările ulterioare; 
 - Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 - Legii nr. 15/08 martie 2021 privind bugetul de stat pe anul 2021;  

- Regulamentului general de urbanism aprobat prin H.G. nr. 525/1996, 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 modificarea anexei Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 149/25 
iunie 2021  pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale din Județul Alba a 
sumelor pentru Programul privind elaborarea şi/sau actualizarea Planurilor Urbanistice 

Generale ale localităţilor şi a Regulamentelor Locale de Urbanism, pe anul 2021, urmând să 
aibă conţinutul prevăzut în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 
Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 

bugete și al Direcției amenajarea teritoriului și urbanism din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 



Art. 3. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se 
publică în Monitorul Oficial Local al Judeţului Alba 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, 
Unităților administrativ-teritoriale nominalizate; Direcţiei juridică şi administraţie publică, 
Direcţiei dezvoltare şi bugete și Direcției amenajarea teritoriului și urbanism din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba  

       
                                                          Avizat pentru legalitate 
                PREŞEDINTE,                                        SECRETAR GENERAL, 
                        Ion DUMITREL                   Vasile BUMBU                   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Înregistrat cu nr. 274 

Alba Iulia, 17 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 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:  
Direcţia 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. 274/17 noiembrie 2021 

 

JUDEŢUL ALBA 
   

    
     REPARTIZAREA 

pe unităţi administrativ teritoriale din județul Alba a sumelor pentru  
Programul privind elaborarea şi/sau actualizarea Planurilor Urbanistice Generale  

ale  localităţilor şi a Regulamentelor Locale de Urbanism, pe anul 2021 
   

  
    

lei 
Nr
. 

crt
. 

Denumire unitate administrativ 
teritorială 

Sume 
aprobate 

2021 
Infl:+/- 

Sume       
propuse 

2021 

0 A 1 2 3=1+2 

TOTAL, din care: 577,178.38 226,614.08 
803,792.4

6 
1 Comuna Arieșeni   20,000.00 20,000.00 
2 Comuna Avram Iancu   30,000.00 30,000.00 
3 Comuna Berghin   13,560.00 13,560.00 
4 Comuna Cenade 39,910.72 30,000.00 69,910.72 
5 Comuna Cetatea de Baltă   30,000.00 30,000.00 
6 Comuna Ciuruleasa 55,707.00   55,707.00 
7 Comuna Crăciunelu de Jos 32,541.74   32,541.74 
8 Comuna Cricău 1,862.20 -1,862.20 0.00 
9 Comuna Doștat 6,789.00 21,771.00 28,560.00 

10 Comuna Fărău   28,560.00 28,560.00 
11 Comuna Gârbova 41,944.00 -7,944.00 34,000.00 
12 Comuna Hopîrta   20,000.00 20,000.00 
13 Comuna Horea 32,914.00   32,914.00 
14 Comuna Intregalde 1,190.02 -1,190.02 0.00 
15 Comuna Lopadea Nouă 12,862.00 -4,862.00 8,000.00 
16 Comuna Mirăslău   28,560.00 28,560.00 
17 Comuna Mogoș 14,675.00   14,675.00 
18 Comuna Ocoliș 30,000.00   30,000.00 
19 Comuna Ohaba   40,000.00 40,000.00 
20 Comuna Pianu 39,750.00 -10,000.00 29,750.00 
21 Comuna Ponor 33,000.00 10,000.00 43,000.00 
22 Comuna Poșaga 36,387.70 -36,387.70 0.00 
23 Comuna Rădești 46,000.00 -30,000.00 16,000.00 
24 Comuna Râmeţ   40,000.00 40,000.00 
25 Comuna Sohodol 35,000.00 -35,000.00 0.00 
26 Comuna Șibot   30,000.00 30,000.00 
27 Comuna Șona   30,000.00 30,000.00 
28 Comuna Şpring 48,493.00 -11,493.00 37,000.00 
29 Comuna Unirea   9,892.00 9,892.00 
30 Comuna Vadu Moților 23,163.00 -11,663.00 11,500.00 
31 Comuna Valea Lungă 30,162.00   30,162.00 
32 Comuna Vidra 14,827.00 -5,327.00 9,500.00 

                    
                                                             Avizat pentru legalitate 
                PREŞEDINTE,                                        SECRETAR GENERAL, 
                        Ion DUMITREL                   Vasile BUMBU                   
 
 



ROMÂNIA  
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr. 25278/17 noiembrie 2021 

 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea  

Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 149/25 iunie 2021 pentru aprobarea  

repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale din Județul Alba a sumelor pentru  
Programul privind elaborarea şi/sau actualizarea Planurilor Urbanistice Generale ale 

localităţilor şi a Regulamentelor Locale de Urbanism, pe anul 2021 
 
 
 

Expunere de motive 
Planurile Urbanistice Generale sunt documentaţii complexe care se întocmesc pentru 

întregul teritoriu intravilan al localităţilor în corelare cu teritoriul administrativ al acestora şi 
reglementează utilizarea terenurilor şi condiţiile de ocupare a acestora cu construcţii, inclusiv 
infrastructuri, amenajări şi plantaţii, constituindu-se în suportul pentru realizarea programelor de 
dezvoltare a localităţilor. 

Regulamentele Locale de Urbanism întăresc şi detaliază prevederile planurilor urbanistice 
generale referitoare la modul concret de utilizare a terenurilor şi de amplasare, dimensionare şi 
realizare a construcţiilor, amenajărilor şi plantaţiilor, constituindu-se în instrumentul de bază al 
realizării disciplinei în construcţii. 

În acest scop, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în limita 
alocaţiilor aprobate prin legea anuală a bugetului de stat, repartizează și comunică consiliilor 
judeţene plafoanele aprobate pentru elaborarea și/sau actualizarea Planurilor Urbanistice 
Generale ale localităţilor și a Regulamentelor Locale de Urbanism aferente. 

Pentru anul 2021, Unitatea Administrativ Teritorială - Județul Alba a încheiat cu 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Contractul de finanţare nr. 
56938/06.05.2021/11931/31.05.2021, pentru Programul privind elaborarea și/sau actualizarea 
Planurilor Urbanistice Generale ale localităţilor și a Regulamentelor Locale de Urbanism.  

În luna noiembrie 2021 a fost semnat Actul adițional nr. 1 la Contractul de finanțare nr. 
56938/06.05.2021/11931/31.05.2021, în baza art. 9 alin. 9.1 din contract, conform caruia se 
modifică Anexa la contractul de finanțare în sensul suplimentării sumelor alocate Județului Alba, 
pentru Programul privind elaborarea și/sau actualizarea planurilor urbanistice generale ale 
localităţilor și a regulamentelor locale de urbanism, pe anul 2021. 

 
Descrierea situației actuale 
Prin Hotărârea nr. 149/25 iunie 2021 Consiliul Judeţean Alba a aprobat repartizarea pe 

unităţi administrativ teritoriale din Județul Alba a sumelor pentru Programul privind elaborarea 
şi/sau actualizarea Planurilor Urbanistice Generale ale localităţilor şi a Regulamentelor Locale 

de Urbanism, pe anul 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; 
 Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și 

completările ulterioare; 
 H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare 
 

 



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

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia proiectele de 
hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului judeţean, de 
vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în condiţiile legii, a fost iniţiat  proiectul de 
hotărâre înregistrat cu nr. 274 din 17 noiembrie 2021. 

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

supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba. 
 
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 
 

PREŞEDINTE, 
Ion DUMITREL 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA             APROB 
JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 
CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 
SECRETAR GENERAL 
Nr. 25280/17 noiembrie 2021 
 

 
 
 

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

 
 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 149/25 iunie 

2021 pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale din Județul Alba a 
sumelor pentru Programul privind elaborarea şi/sau actualizarea Planurilor Urbanistice 

Generale ale localităţilor şi a Regulamentelor Locale de Urbanism, pe anul 2021 
 

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

până în data de 17 noiembrie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei 
„ordinară” estimată a avea loc în data de 18 noiembrie 2021. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 274/17 noiembrie 2021 şi are ataşate 
următoarele documente: 

- referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea 
Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 149/25 iunie 2021 pentru aprobarea repartizării pe 
unităţi administrativ-teritoriale din Județul Alba a sumelor pentru Programul privind 

elaborarea şi/sau actualizarea Planurilor Urbanistice Generale ale localităţilor şi a 
Regulamentelor Locale de Urbanism, pe anul 2021; 

 - Actului adițional nr. 1 la Contractul de finanţare nr. 
56938/06.05.2021/11931/31.05.2021 încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației și Unitatea Administrativ Teritorială - Județul Alba pentru Programul privind 
elaborarea și/sau actualizarea Planurilor Urbanistice Generale ale localităţilor și a 
Regulamentelor Locale de Urbanism. 

Cu deosebită consideraţiune, 
 

 
SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 
Nr. 25300/17 noiembrie 2021 

 
 
 

Raport de specialitate 
la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean 

Alba nr.149/25 iunie 2021 pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale 
din Județul Alba a sumelor pentru Programul privind elaborarea şi/sau actualizarea 

Planurilor Urbanistice Generale ale localităţilor şi a Regulamentelor Locale de Urbanism, pe 
anul 2021 

 
 

Regulamentul general de urbanism reprezintă sistemul unitar de norme tehnice şi juridice 
care sta la baza elaborării planurilor de amenajare a teritoriului, planurilor urbanistice, precum şi 
a regulamentelor locale de urbanism. 

 
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, denumit în continuare MLPDA, 
analizează, repartizează şi comunică consiliilor judeţene şi Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti plafoanele aprobate anual şi trimestrial pentru fiecare consiliu local pentru elaborarea 
şi/sau actualizarea planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism 
aferente. 

 
Ca urmare, Judeţul Alba a încheiat în data de 31 mai 2021 cu Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației contractul de finanţare nr. 
56938/06.05.2021/11931/31.05.2021 pentru Programul privind elaborarea și/sau actualizarea 
Planurilor Urbanistice Generale ale localităţilor și a Regulamentelor Locale de Urbanism, 
urbanism conform căruia valoarea finanțării acordate este de 577,178.38 lei. 

 
În luna noiembrie 2021 a fost semnat actul adițional nr. 1 la contractul de finanțare 

menționat anterior, înregistrat la Consiliul Judetean Alba sub nr. 25238/17.11.2021 conform 
căruia în baza art.9, alin.9.1 din contract, se  modifică Anexa la contractul de finanțare, în sensul 

suplimentării valorii finanțării acordate Județului Alba cu suma de 226,614.08 lei. 

Având în vedere  cele menționate, suma totală alocată Județului Alba pe anul 2021, 
pentru pentru Programul privind elaborarea și/sau actualizarea Planurilor Urbanistice Generale 
ale localităţilor și a Regulamentelor Locale de Urbanism, este de 803,792.46 lei, repartizată pe 
unităţi administrativ teritoriale conform anexei la prezentul proiect de hotarare. 

 
Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete 

prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 274/17 noiembrie 2021. 
 

DIRECTOR EXECUTIV 
Marian Florin AITAI 


