
 
 

 
 
    
 
 
 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea înființării Serviciului public judeţean 

 pentru asigurarea siguranţei circulaţiei pe drumurile judeţene Alba  
 

 
        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „extraordinarăˮ, în sistem 
audio/videoconferință,  în data de 2 noiembrie 2021; 

Luând în dezbatere: 
- proiectul de hotărâre privind aprobarea înființării Serviciului public judeţean pentru 

asigurarea siguranţei circulaţiei pe drumurile judeţene Alba;  
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea înființării Serviciului 

public judeţean pentru asigurarea siguranţei circulaţiei pe drumurile judeţene Alba; 
- raportul de specialitate nr. 23832/1 noiembrie 2021 comun,  al Direcţiei gestionarea 

patrimoniului şi al Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean 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; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 
bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 

2 Amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și 
administrarea domeniului public şi privat al județului şi de avizul favorabil al Comisiei de 

specialitate nr. 3 Juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice; 
 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. 

R O M Â N I A  
J U D E Ț U L  A L B A  

CONSILIUL JUDEȚEAN  

Municipiul Alba Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1. cod 510118 
Cod de înregistrare fiscală 4562583 

Tel: 0258-813380; 813382; fax:  0258-813325; 
e-mail: cjalba@cjalba.ro   web: www.cjalba.ro  



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. 

 
                        CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                   SECRETAR GENERAL, 
              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU 

 
 
 
 
 
 
Nr. 275 

Alba Iulia, 2 noiembrie 2021 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 1, art. 

139 alin. 5 lit. c şi art. 5 lit. ee din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, cu un număr de 27 voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 32                                              Număr consilieri judeţeni prezenţi: 32 
Număr voturi împotrivă: 6                        Abţineri de la vot: 0 



 Anexa nr. 1 la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 275/2 noiembrie 2021 

 

 

 

 

 

 

ORGANIGRAMA 
Serviciului public judeţean pentru asigurarea  

siguranţei circulaţiei pe drumurile judeţene Alba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                          Avizat pentru legalitate 

          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 Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 275/2 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 Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 275/2 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 Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 275/2 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 
 

 
 



 


