ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Statului de funcţii al
Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba
Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna noiembrie 2021;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Statului
de funcţii al Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba;
- solicitarea nr. 3414 din 7 octombrie 2021 a Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a
Persoanelor Alba, înregistrată la registratura Consiliul Judeţean Alba cu nr. 21884 din 7
octombrie 2021;
Ţinând cont de avizul nr. _____ al Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi
Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, înregistrat la
registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. _____.
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. a și lit. d, art. 173 alin. 2 lit. c, art. 173 alin. 5 lit. k şi art. 407 din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 9 alin. 3 din O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificarile şi completarile
ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Direcţiei Publice Comunitare de
Evidenţă a Persoanelor Alba, astfel:
 funcţia publică de execuţie, vacantă, de consilier, clasa I, gradul profesional debutant
din cadrul Biroului de Evidenţă a Persoanelor – Compartimentul evidenţa persoanelor se
transformă în funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior.
Art. 2. Statul de funcţii al Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor
Alba va avea structura prevăzută în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 3. Anexa Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 7 din 28 ianuarie 2021 își
încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Biroului resurse umane
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și al directorului executiv al
Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor 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 şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă
a Persoanelor Alba, Direcţiei juridică şi administraţie publică şi Biroului resurse umane din
aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
Avizat pentru legalitate
PREŞEDINTE,
SECRETAR GENERAL,
Ion DUMITREL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 223
Alba Iulia, 14 octombrie 2021

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

Anexa la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 223/14 octombrie 2021

STAT DE FUNCȚII
al Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba

Nr.crt.

Denumirea funcţiei

1

Director executiv

2

Şef birou

Clasa

Gradul
profesional

Numărul
de posturi
1

Biroul de Evidenţă a Persoanelor
1

Compartiment evidenţa persoanelor
3-4
Inspector
I
Superior
2
5
Consilier juridic
I
Asistent
1
6
Consilier
I
Superior
1
Compartiment informatică
7
Consilier
Superior
1
Biroul Stare Civilă
8
Şef birou
1
9
Consilier
I
Superior
1
10 -12 Inspector
I
Superior
3
13-14 Inspector
I
Principal
2
15
Inspector
I
Asistent
1
Compartiment financiar-contabil, resurse umane, achiziţii şi relaţii publice
16 -17 Consilier
I
Superior
2
18
Inspector
I
Superior
1
19
Consilier
I
Debutant
1
Biroul Admnistrativ
20
Şef birou
1
21
Consilier debutant
1
22
Arhivar IA
1
23
Îngrijitor
1
24-25 Şofer I
2
TOTAL
25

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 22455/14 octombrie 2021

REFERAT DE APROBARE
la proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării
Statului de funcții al Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba

I. Expunere de motive
Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba este instituţie publică, de
interes judeţean, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Judeţean Alba.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 7 din 28 ianuarie 2021 a fost aprobat statul
de funcții al Direcţiei Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba.
Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba a solicitat prin adresa nr.
3414/7 octombrie 2021, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 21884 din 7
octombrie 2021, modificarea statului de funcții, în sensul transformării funcţiei publice de
execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Biroului de Evidenţă
a Persoanelor - Compartimentul evidenţa persoanelor în funcţie publică de execuţie consilier,
clasa I, gradul profesional superior.
II. Descrierea situaţiei actuale
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 7 din 28 ianuarie 2021 a fost aprobat Statul
de funcţii al Direcţiei Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba.
III. Reglementări anterioare
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 7 din 28 ianuarie 2021 privind aprobarea
modificării Statului de funcții al Direcţiei Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba.
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. a și lit. d, art. 173 alin. 2 lit. c și art. 173 alin. 5 lit. k din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 9 alin. 3 din O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificarile si completarile
ulterioare;
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a Uniunii
Europene
Nu este cazul
VI. Avize necesare
- avizul nr. _____ al Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor
de Date
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Încadrare în prevederile bugetului pe anul 2021
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. 223 din 14 octombrie 2021.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii
nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 22459/14 octombrie 2021

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
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 și completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Statului de funcţii al
Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba

Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 15 octombrie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei
„ordinară” estimată a avea loc în data de 25 octombrie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 223/14 octombrie 2021 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Statului
de funcții al Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba;
- solicitarea nr. 3414 din 7 octombrie 2021 a Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a
Persoanelor Alba, înregistrată la registratura Consiliul Judeţean Alba cu nr. 21884 din 7
octombrie 2021.
Cu deosebită consideraţiune,
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Biroul resurse umane
Nr. 22594/18 octombrie 2021
Raport de specialitate
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii al
Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba
Conform art. 173 alin. 1 lit. a şi art. 173 alin. 2 lit. c din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul județean îndeplinește: “atribuţii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor publice de interes judeţean şi
ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean”, respectiv “aprobă, în condiţiile legii,
la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, regulamentul de organizare şi funcţionare a
consiliului judeţean, organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare
ale aparatului de specialitate al consiliului judeţean, precum şi ale instituţiilor publice de interes
judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean”.
Prin adresa nr. 3414 din 7 octombrie 2021, înregistrată la registratura Consiliul Judeţean
Alba cu nr. 21884 din 7 octombrie 2021 Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor
Alba a solicitat modificarea statului de funcţii prin transformarea funcţiei publice de execuţie
vacante de consilier, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Biroului de Evidenţă a
Persoanelor – Compartimentul evidenţa persoanelor în funcţie publică de execuţie consilier,
clasa I, gradul profesional superior.
Potrivit prevederilor art. 9 alin. 3 din O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificarile si
completarile ulterioare, “structura organizatorică, statul de funcţii, numărul de personal şi
regulamentul de organizare şi functionare ale serviciilor publice comunitare locale, judetene, …,
se stabilesc prin hotărâre a consiliilor locale, judetene, …, cu avizul Direcţiei”. Pentru aprobarea
modificării statului de funcţii este necesar avizul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi
Administrarea Bazelor de Date Bucureşti.
Modificările intervenite asupra Statului de funcţii al Direcţiei Publice Comunitară de
Evidenţă a Persoanelor Alba nu duc la modificarea numărului total de posturi față de structura
aprobată în statul de funcţii anterior.
Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul
raport de specialitate, propun aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea modificării
Statului de funcţii al Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba.
Şef birou,
Horaţiu Zaharia Suciu

Întocmit,
Ioana Silvia Matei

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea predării temporare în administrarea Consiliului Local
al Comunei Galda de Jos a unui tronson din drumul județean DJ 107H: Coşlariu Nou Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74), aflat în intravilanul
localității Galda de Jos, în vederea realizării de lucrări de reparare și modernizare

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna noiembrie 2021;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea predării temporare în
administrarea Consiliului Local al Comunei Galda de Jos a unui tronson din drumul județean DJ
107H: Coşlariu Nou - Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74), aflat în
intravilanul localității Galda de Jos, în vederea realizării de lucrări de reparare și modernizare;
Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Galda de Jos nr.
58/22 octombrie 2021 privind încuviințarea cererii adresate Consiliului Județean Alba pentru
aprobarea preluării temporare în administrarea Consiliului Local Galda de Jos a unui tronson
din drumul județean DJ 107H în vederea realizării de lucrări de reparare, întreţinere 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, art. 221 alin. 3 și alin. 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;
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
Galda de Jos, a unui tronson din drumul județean DJ 107H: Coşlariu Nou - Galda de Jos - Cricău
- Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74), aflat în intravilanul localității Galda de Jos, 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 Galda de Jos prin Consiliul
Local al Comunei Galda de Jos, conform anexei nr. 2 - parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. După recepţia finală a lucrărilor de reparare și modernizare, tronsonul din drumul
județean menționat la art. 1 se retransmite Consiliul Județean Alba.
Art. 5. Predarea, respectiv preluarea, tronsonului din drumul județean DJ 107H
menționat la art. 1 se va face pe bază de Protocol de predare - primire, încheiat atât la predarea
către Consiliul Local al Comunei Galda de Jos, cât și la preluarea de către Consiliul Județean
Alba, după recepția finală a lucrărilor de reparare și modernizare.

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 Galda de Jos, 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. 254
Alba Iulia, 8 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 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. 254/8 noiembrie 2021

Datele de identificare
a tronsonului de drum din drumul județean DJ 107H: Coşlariu Nou - Galda de Jos Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74) care se predă temporar
în administrarea Consiliului Local al Comunei Galda de Jos

Indicativ
DJ 107H: Coşlariu
Nou - Galda de
Jos - Cricău Ighiu - Şard Gara Şard Ighiu
(DN 74)

Denumirea
drumului

Localizare

Poziţie
kilometrică

Lungime
km

Drum
judeţean

Intravilan
localitatea Galda
de Jos

Km 4+755 –
km 5+235

0,480

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

Secretar General:
Vasile BUMBU

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

Secretarul comisiei: Radu Octavian NEAG
Andreea Maria BABIN

Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 254/8 noiembrie 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 Galda de Jos prin Consiliul Local al Comunei Galda de Jos, cu sediul
în localitatea Galda de Jos, 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 Galda de Jos nr. 58/2021 privind
încuviințarea cererii adresate Consiliului Județean Alba pentru aprobarea preluării temporare
în administrarea Consiliului Local Galda de Jos a unui tronson din drumul județean DJ 107H
în vederea realizării de lucrări de reparare, întreţinere și modernizare.
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr……./…………. privind aprobarea predării
temporare în administrarea Consiliul Local al Comunei Galda de Jos a unui tronson din drumul
județean DJ 107H: Coşlariu Nou - Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN
74), aflat în intravilanul localității Galda de Jos, în vederea realizării de lucrări de reparare și
modernizare.
- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Galda de Jos nr……./…………. privind
aprobarea preluării temporare în administrarea Consiliul Local al Comunei Galda de Jos a
unui tronson din drumul județean DJ 107H: Coşlariu Nou - Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Şard
- Gara Şard Ighiu (DN 74), aflat în intravilanul localității Galda de Jos, 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 107H: Coşlariu Nou - Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu
(DN 74), proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, situat în intravilanul localității Galda
de Jos, identificat astfel: tronson din DJ 107H situat între pozițiile kilometrice km 4+755 – km
5+235, 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 Galda de Jos și data preluării de către Consiliul Județean Alba, după
recepția finală a lucrărilor de reparare și modernizare 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 Galda de Jos
prin Consiliul Judeţean Alba
prin Consiliul Local al Comunei Galda de Jos
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

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 24422/8 noiembrie 2021
REFERAT DE APROBARE
a proiectului de privind aprobarea predării temporare în administrarea Consiliului Local
al Comunei Galda de Jos a unui tronson din drumul județean DJ 107H: Coşlariu Nou Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74), aflat în intravilanul
localității Galda de Jos, 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 Galda de Jos a unui tronson din drumul județean DJ 107H: Coşlariu
Nou - Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74), aflate în intravilanul
localității Galda de Jos, în vederea realizării de lucrări de reparare și modernizare.
II. Descrierea situaţiei actuale
Prin Hotărârea nr. 58/22 octombrie 2021, Consiliul Local al Comunei Galda de Jos
solicită preluarea temporară în administrare a unui tronson din drumul județean DJ 107 H:
Coşlariu Nou - Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74), aflat în
intravilanul localității Galda de Jos – sat aparţinător al Comunei Galda de Jos, în vederea
realizării unor lucrări de reparare, întreţinere, reabilitare 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 107 H: Coşlariu Nou - Galda
de Jos - Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74). Conform Inventarului bunurilor care
aparţin domeniului public al Judeţului Alba, drumul județean DJ 107 H: Coşlariu Nou - Galda
de Jos - Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74) se află cuprins în domeniul public al
Județului Alba, la poziția cu nr. crt. 53, având lungimea de 18,210 km.
Starea tehnică generală a spațiilor adiacente străzilor, implicit a tronsonului din drumului
județean DJ 107 H: Coşlariu Nou - Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN
74), respectiv trotuarele, acostamentele, șanțurile și rigolele din localitatea Galda de Jos, 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 Galda
de Jos poate prelua în administrare, temporar, tronsonul din drumul județean DJ 107 H: Coşlariu
Nou - Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74), aflat în intravilanul
localității Galda de Jos în vederea realizării unor lucrări de reparare și modernizare, motiv pentru
care am inițiat prezentul proiect de hotărâre.
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 și alin. 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;
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 Galda de Jos nr. 58/22 octombrie 2021 privind
încuviințarea cererii adresate Consiliului Județean Alba pentru aprobarea preluării temporare
în administrarea Consiliului Local Galda de Jos a unui tronson din drumul județean DJ 107H,
în vederea realizării de lucrări de reparare, întreţinere 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. 254 din 8 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, 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. 24423/8 noiembrie 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 Galda de Jos a unui tronson din drumul județean DJ 107 H: Coşlariu Nou Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74), aflat în intravilanul
localității Galda de Jos, 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 11 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. 254/8 noiembrie 2021 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea predării temporare în
administrarea Consiliului Local al Comunei Galda de Jos a unui tronson din drumul județean DJ
107H: Coşlariu Nou - Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74), aflat în
intravilanul localității Galda de Jos, în vederea realizării de lucrări de reparare și modernizare;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Galda de Jos nr. 58/22 octombrie 2021
privind încuviințarea cererii adresate Consiliului Județean Alba pentru aprobarea preluării
temporare în administrarea Consiliului Local Galda de Jos a unui tronson din drumul județean
DJ 107H în vederea realizării de lucrări de reparare, întreţinere și modernizare.
Cu deosebită consideraţiune,
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 24433/8 noiembrie 2021
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea predării temporare în administrarea Consiliul
Local al Comunei Galda de Jos a unui tronson din drumul județean DJ 107 H: Coşlariu
Nou - Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74), aflat în intravilanul
localității Galda de Jos, în vederea realizării de lucrări de reparare și modernizare
Proiectul de act administrativ inițiat vizează predarea temporară în administrarea
Consiliul Local al Comunei Galda de Jos a unui tronson din drumul județean DJ 107H: Coşlariu
Nou - Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74), aflate în intravilanul
localității Galda de Jos, sat aparținător UAT Comuna Galda de Jos, în vederea realizării de
lucrări de reparare și modernizare.
Conform art. 173 art. 297 și urm. 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 Galda de Jos solicită, prin Hotărârea nr. 58/2021, preluarea
temporară în administrare a unui tronson din drumul județean DJ 107H: Coşlariu Nou - Galda de
Jos - Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74), aflat în intravilanul localității Galda de
Jos, în vederea realizării unor lucrări de reparare, întreţinere, reabilitare 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 107H, care traversează intravilanul localității Galda de Jos 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 Galda de Jos poate
prelua în administrare, temporar, tronsonul din drumul județean DJ 107H: Coşlariu Nou - Galda
de Jos - Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74), aflat în intravilanul localității Galda de
Jos în vederea realizării unor lucrări de reparare și modernizare.
Tronsonul de drum județean care se predă temporar Consiliului local al comunei Galda
de Jos este situat în intravilanul localității Galda de Jos și este cuprins între km 4+755 – km
5+235, în lungime de 0,480 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 Galda de Jos
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), art. 287, art. 297, art.
298 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 Galda de Jos
a unui tronson din drumul județean DJ 107H: Coşlariu Nou - Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Şard
- Gara Şard Ighiu (DN 74), aflate în intravilanul localității Galda de Jos, sat aparținător UAT
Comuna Galda de Jos, în vederea realizării de lucrări de reparare și modernizare.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA

Șef Serviciu,
Paul Silviu TODORAN

Întocmit, Radu Octavian NEAG

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției
„Amenajare intrare principală la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia”
aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 196/17 septembrie 2020

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna noiembrie 2021;
Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind modificarea
indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Amenajare intrare principală la Spitalul Județean
de Urgență Alba Iulia” aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 196/17 septembrie
2020;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 196/17
septembrie 2020 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Amenajare
intrare principală la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia”.
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. b și lit. d și art. 173 alin. 3 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
- art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările
ulterioare;
- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă modificarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Amenajare
intrare principală la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia”, aprobaţi prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Alba nr. 196/17 septembrie 2020, în sensul că valoarea totală a investiţiei
este de 575770,71 lei, în loc de 405522,50 lei, din care C+M este 478224,74 lei, în loc de
315767,27 lei.
Art. 2. Indicatorii tehnico-economici astfel cum au fost modificaţi, sunt prevăzuţi în
anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 3. La data aprobării prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.
196/17 septembrie 2020 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției
„Amenajare intrare principală la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia” îşi încetează
aplicabilitatea.
Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Serviciului investiții,
dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de cultură şi al Direcţiei
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; Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia,
Președintelui Consiliului Județean Alba, Administratorului public al Judeţului Alba, Direcției
juridică și administraţie publică, Direcției dezvoltare și bugete şi Serviciului investiții,
dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de cultură din cadrul aparatului
de specialitate al Consiliului Județean Alba.
Avizat pentru legalitate
PREŞEDINTE,
SECRETAR GENERAL
Ion DUMITREL
Vasile BUMBU
Înregistrat cu nr. 255
Alba Iulia, 8 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 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:
Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Alba
Serviciului investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de
cultură din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 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 Dezvoltare economică, bugete, dezvoltare
rurală, prognoze şi strategii
Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, arhitectură și urbanism,
investiții și lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public și privat al județului
Comisia de specialitate nr. 6 Sănătate, protecție socială, evidența persoanelor și
situații de urgență.

Anexă la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 255 din 8 noiembrie 2021

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII
„AMENAJARE INTRARE PRINCIPALĂ LA
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ALBA IULIA”

1. Denumirea obiectivului de investiţii: „Amenajare intrare principală la Spitalul
Județean de Urgență Alba Iulia”
2. Proiectant: S.C. Urbis Concept S.R.L. Cluj Napoca
3. Beneficiarul obiectivului de investiții: Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia
4. Amplasamentul obiectivului de investiții: Judeţul Alba, Municipiul Alba Iulia,
Bulevardul Revoluției 1989, nr. 23
5. Indicatori tehnico - economici:
● valoarea totală a investiţiei, actualizată, este de 575.770,71 lei cu TVA inclus, din care
valoarea C+M este 478.224,74 lei.
● Durata de execuţie a lucrărilor este 4 luni
● Suprafața construită desfășurată reabilitată: 74,93 mp

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 24429/8 noiembrie 2021

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției
„Amenajare intrare principală la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia”
aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 196/17 septembrie 2020
I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea modificării indicatorilor tehnicoeconomici ai investiției „Amenajare intrare principală la Spitalul Județean de Urgență Alba
Iulia” aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 196/17 septembrie 2020, ca urmare
a creșterii accentuate a prețurilor la materialele de construcții din ultima perioadă, în vederea
continuării implementării proiectului.
II. Descrierea lucrărilor
Lucrările de intervenție privind „Amenajare intrare principală la Spitalul Județean de
Urgență Alba Iulia”, constau în:
 demolarea structurii copertinei existente, a învelitorii, plăcii și scărilor de acces;
 demontarea tâmplăriei;
 demontarea corpurilor de iluminat;
 desfacerea trotuarelor existente pe zona afectată;
 desfacerea glafurilor de la cele două ferestre;
 desfacerea tencuielilor exterioare degradate;
 lucrări de terasamente;
 fundații izolate sub stâlpi;
 fundații trepte și rampă de acces;
 execuție rampă și placă acces din beton armat;
 montare structură metalică;
 închideri exterioare cu tablă dublu fălțuită;
 închideri și placări interioare cu plăci HPL;
 montat tâmplărie;
 refacere șape;
 placaj trepte, rampă și hol cu granit fiamat;
 refacere tencuieli;
 refacere glet și vopsitorii;
 instalații electrice;
 automatizare ușă acces;
 montare perdea aer;
 instalație de canalizare a stergătoarelor de picioare;
 montare ștergătoare profesionale de picioare;
 montare balustradă și mână curentă;
 refacerea trotuare și alei afectate în timpul execuției.
III. Reglementări anterioare
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 196/17 septembrie 2020 pentru aprobarea
indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Amenajare intrare principală la Spitalul
Județean de Urgență Alba Iulia”
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. b și lit. d, art . 173 alin. 3 lit. f și art. 174 din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ;

- art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
- art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările
ulterioare;
- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de 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
Finanțarea obiectivului de investiții se face din bugetul județului Alba, valoarea totală
actualizată a investiției, conform devizului general elaborat de proiectant, fiind de 575.770,71 lei,
cu TVA inclus.
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul.
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
- consultări cu beneficiarul proiectului - Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia - în
vederea întocmirii 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. 255 din 8 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
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 24430/8 noiembrie 2021

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
Direcţia dezvoltare şi bugete
Domnului director executiv Marian Florin AITAI
Serviciul investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și
managementul unităților de cultură
Doamnei Cornelia FĂGĂDAR - şef serviciu

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese
în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind modificarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției
„Amenajare intrare principală la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia”
aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 196/17 septembrie 2020
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 11 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. 255/8 noiembrie 2021 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind modificarea indicatorilor
tehnico-economici ai investiției „Amenajare intrare principală la Spitalul Județean de Urgență
Alba Iulia” aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 196/17 septembrie 2020;
- indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare intrare
principală la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia”- anexă.
Cu deosebită consideraţiune,
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcţia dezvoltare şi bugete
Serviciul Investiții, dezvoltare, promovare
patrimonială și managementul unităților de cultură
Nr. 24.522/09 noiembrie 2021

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției
„Amenajare intrare principală la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia”
aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 196/17 septembrie 2020

Amplasamentul construcției se află în intravilanul municipiului Alba Iulia, B-dul
Revoluției 1989, nr.23, județul Alba. Terenul este identificat prin CF nr. 106270. Imobilul este
proprietatea publică a județului Alba, aflat în administrarea Spitalului Județean de Urgență Alba
Iulia prin contractul de adminstrare 1324-1479/2004, nefiind inclus în lista monumentelor
istorice sau în zona de protecție a acestora.
Realizarea obiectivului de investiții „Amenajare intrare principală la Spitalul Județean de
Urgență Alba Iulia”, constă în principal din execuția următoarelor lucrări:
• demolarea structurii copertinei existente, a învelitorii, plăcii și scărilor de acces;
• demontarea tâmplăriei;
• demontarea corpurilor de iluminat;
• desfacerea trotuarelor existente pe zona afectată;
• desfacerea glafurilor de la cele două ferestre;
• desfacerea tencuielilor exterioare degradate;
• lucrări de terasamente;
• fundații izolate sub stâlpi;
• fundații trepte și rampă de acces;
• execuție rampă și placă acces din beton armat;
• montare structură metalică;
• închideri exterioare cu tablă dublu fălțuită;
• închideri și placări interioare cu plăci HPL;
• montat tâmplărie;
• refacere șape;
• placaj trepte, rampă și hol cu granit fiamat;
• refacere tencuieli;
• refacere glet și vopsitorii;
• instalații electrice;
• automatizare ușă acces;
• montare perdea aer;
• instalație de canalizare a stergătoarelor de picioare;
• montare ștergătoare profesionale de picioare;
• montare balustradă și mână curentă;
• refacerea trotuare și alei afectate în timpul execuției.
Necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiții este justificată de nevoia de
asigurare a unui acces mai ușor al bolnavilor, a persoanelor cu dizabilități, a aparținătorilor și a
personalului, precum și asigurarea gabaritelor căilor de evacuare impuse de normativele de
securitate la incendiu în vigoare.

Corpul de clădire la care se propun lucrările de intervenție are o vechime de circa 50 de
ani. Este o construcție cu regim de înălțime S+P+5E. În prezent se execută lucrări de reabilitare
termică și mansardare a clădirii. Pentru îndeplinirea cerințelor impuse de normativele de
securitate la incendiu se impune mărirea golurilor de acces existente în clădire, care în prezent au
o înălțime de 2 m. De asemenea în prezent nu este asigurat accesul persoanelor cu dizabilități în
clădire.
Soluțiile adoptate în vederea rezolvării celor două deficiențe funcționale sunt de intervenție
la copertina existentă astfel încât, printr-o nouă volumetrie să se asigure posibilitatea organizării
fluxurilor de acces și evacuare, atât pentru persoanele valide cât și pentru persoanele cu
dizabilități, în condiții de siguranță.
În acest scop se impune demolarea copertinei existente și realizarea unei structuri noi,
configurate astfel încât să se rezolve fluxurile de circulație. Lucrările propuse ocupă o suprafață
de 10,55m X 4,70m = 49,59 mp, la care se adaugă o rampă cu suprafața de 15 mp. Construcția
are o înălțime de 3,70m măsurată de la cota ± 0,00 (cota pardoselii existente).
În locul ușii de acces în clădire se creează un gol de trecere cu dimensiunea de
2,20m x 2,10m și se mai creează un gol de trecere suplimentar, prin desființarea unei ferestre. Se
asigură astfel două goluri, fiecare cu dimensiunea de 2,20m x 2,10m, care comunică cu holul
central al clădirii spitalului.
Pentru accesul din exterior, la extinderea propusă, vor fi montate două uși de acces la fața
principală cu deschidere automată și o ușă în lateral, spre rampa pentru persoanele cu dizabilități.
Diferența de nivel de circa 45 cm dintre aleea exterioară și holul clădirii va fi preluată de
rampa cu pantă de 6% amplasată în partea dreaptă a accesului și de trei trepte din beton armat
care se întind pe întreaga lungime a corpului de acces.
De asemenea vor fi executate intalații interioare de iluminat și instalații interioare de
iluminat de siguranță.
Având în vedere că prin HCJ nr. 126/2003 s-a aprobat contractul de transmitere a
dreptului de administrare de la Consiliul Județean Alba către Spitalul Județean Alba asupra unor
imobile aparținând domeniului public al județului Alba, beneficiarul investiției este Spitalul
Județean de Urgență Alba Iulia. În acest sens, în conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016
privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, Spitalul județean a întocmit
Nota conceptuală, tema de proiectare și a organizat procedura de achiziție publică de servicii de
proiectare pentru elaborarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții la obiectivul de
investiții „Amenajare intrare principală la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia”, încheind
un contract de servicii cu S.C. Urbis Concept S.R.L.
Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții a fost analizată în ședința de lucru
din data de 25 august 2020 a Comisiei de avizare a documentațiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor de investiții noi și/sau lucrărilor de intervenții la construcții existente, numită prin
Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 196/28.02.2017, fiind emis avizul
favorabil nr. 7 din data de 25.08.2020.
Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare intrare principală
la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia”, au fost aprobați prin Hotărârea Consiliului
Județean Alba nr. 196 din 17 septembrie 2020.
Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia a organizat de două ori procedura de achiziție
publică a contractului de lucrări, în lunile iulie 2021 și august 2021, proceduri care au fost
anulate deoarece nu s-a depus nici o ofertă. Datorită faptului că de la elaborarea Documentației
de avizare a lucrărilor de intervenții și până în prezent, prețurile materialelor de construcții au
crescut foarte mult, a fost necesară și justificată actualizarea valorii investiției. Conform
devizului general actualizat elaborat de proiectant, valoarea totală actualizată a investiției este de
575.770,71 lei (inclusiv TVA), din care valoarea C+M este de 478.224,74 lei (inclusiv TVA).
Justificarea majorării valorii investiței este dată de proiectant prin Memoriul justificativ
privind actualizarea prețului pentru obiectivul „Amenajare intrare principală la Spitalul
Județean de Urgență Alba Iulia” și atașat prezentului raport de specialitate.

Atașăm de asemenea Descrierea investiției, întocmită și semnată de proiectantul SC
Urbis Concept SRL, în care sunt prezentați și principalii indicatori tehnico-economici și Devizul
general actualizat.
Durata de execuţie a lucrărilor este 4 luni.
Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, prin adresa nr. 18.786/13.10.2021, înregistrată la
Registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 22.713/18.10.2021, supune spre aprobarea
Consiliului Județean Alba indicatorii tehnico - economici actualizați, aferenți investiției
„Amenajare intrare principală la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia”.
Având în vedere prevederile art. 173 (3) lit. f) din din OUG 57 /2019 privind Codul
administrativ, prin care consiliul județean ,,aprobă documentațiile tehnico - economice pentru
lucrările de interes județean, în limitele și în condițiile legii”, propunem spre aprobarea
Consiliului Județean modificarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Amenajare
intrare principală la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia”, aprobaţi prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Alba nr. 196/17 septembrie 2020.
Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 alin. 1 lit. b și lit. d și art . 173
alin. 3 lit. f, art. 182 alin.1 și alin. 4, art. 196 alin.1 lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019
privind Codul administrativ, prin proiectul de hotărâre inițiat de președintele Consiliului
Județean Alba se vor aproba indicatorii tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții
„Amenajare intrare principală la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia”.
DIRECTOR EXECUTIV,
Marian Florin AITAI

ADMINISTRATOR PUBLIC,
Dan Mihai POPESCU

Întocmit
Şef serviciu,
Cornelia FĂGĂDAR

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea predării temporare în administrarea Consiliului Local
al Comunei Rădești a unui tronson din drumul județean DJ 142 L:
Ciumbrud (DJ 107 E) - Sâncrai - Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş Gara Podu Mureş (DN 14 B), aflat în intravilanul localității Rădești,
în vederea realizării de lucrări de reparare și modernizare

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna noiembrie 2021;
Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea
predării temporare în administrarea Consiliului Local al Comunei Rădești a unui tronson din
drumul județean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) - Sâncrai - Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş (DN 14 B), aflat în intravilanul localității Rădești,
în vederea realizării de lucrări de reparare și modernizare;
Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Rădești nr. 53/29
octombrie 2021 privind încuviințarea cererii adresate Consiliului Județean Alba pentru
aprobarea preluării temporare în administrarea Consiliului Local Rădești a unui tronson din
drumul județean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) - Sâncrai - Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş (DN 14 B) în vederea realizării de lucrări de
reparare a trotuarului și a sistemului de scurgere a apelor pluviale din localitatea Rădești.
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 și alin. 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
Rădești, a unui tronson din drumul județean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) - Sâncrai - Rădeşti Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş (DN 14 B), aflat în intravilanul
localității Rădești, 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 Rădești prin Consiliul Local
al Comunei Rădești, conform anexei nr. 2 - parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. După recepţia finală a lucrărilor de reparare și modernizare, tronsonul din drumul
județean menționat la art. 1 se retransmite Consiliul Județean Alba.

Art. 5. Predarea, respectiv preluarea, tronsonului din drumul județean DJ 142L
menționat la art. 1 se va face pe bază de Protocol de predare - primire, încheiat atât la predarea
către Consiliul Local al Comunei Rădești, cât și la preluarea de către Consiliul Județean Alba,
după recepția finală a lucrărilor de reparare și modernizare.
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 Rădești, 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. 256
Alba Iulia, 8 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 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. 256/8 noiembrie 2021

Datele de identificare
a tronsonului de drum din drumul județean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) - Sâncrai Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş (DN 14 B) care
se predă temporar în administrarea Consiliului Local al Comunei Rădești

Indicativ
DJ 142 L:
Ciumbrud (DJ 107
E) - Sâncrai Rădeşti - Leorinţ Meşcreac - Peţelca
- Căpud - Zărieş Gara Podu Mureş
(DN 14 B)

Denumirea
drumului

Localizare

Poziţie
kilometrică

Drum
judeţean

Intravilan
localitatea
Rădești

Km 5+460 –
km 5+860

Lungime
km

0,400

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

Secretar General:
Vasile BUMBU

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

Secretarul comisiei: Radu Octavian NEAG
Andreea Maria BABIN

Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 256/8 noiembrie 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 Rădești prin Consiliul Local al Comunei Rădești, cu sediul în
localitatea Rădești, 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 Rădești nr. 53/2021 privind încuviințarea
cererii adresate Consiliului Județean Alba pentru aprobarea preluării temporare în
administrarea Consiliului Local Rădești a unui tronson din drumul județean DJ 142 L:
Ciumbrud (DJ 107 E) - Sâncrai - Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara
Podu Mureş (DN 14 B) în vederea realizării de lucrări de reparare a trotuarului și a sistemului
de scurgere a apelor pluviale din localitatea Rădești.
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr……./…………. privind aprobarea predării
temporare în administrarea Consiliul Local al Comunei Rădești a unui tronson din drumul
județean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) - Sâncrai - Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş (DN 14 B), aflat în intravilanul localității Rădești, în
vederea realizării de lucrări de reparare și modernizare.
- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Rădești nr……./…………. privind aprobarea
preluării temporare în administrarea Consiliul Local al Comunei Rădești a unui tronson din
drumul județean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) - Sâncrai - Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş (DN 14 B), aflat în intravilanul localității Rădești,
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 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) - Sâncrai - Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş (DN 14 B), proprietate publică a UAT - Judeţul
Alba, situat în intravilanul localității Rădești, identificat astfel: tronson din DJ 142L situat
între pozițiile kilometrice km 5+460 – km 5+860, 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 Rădești și data preluării de către Consiliul Județean Alba, după
recepția finală a lucrărilor de reparare și modernizare 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 Rădești
prin Consiliul Judeţean Alba
prin Consiliul Local al Comunei Rădești
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

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 24439/8 noiembrie 2021
REFERAT DE APROBARE
a proiectului de privind aprobarea predării temporare în administrarea
Consiliului Local al Comunei Rădești a unui tronson din drumul județean DJ 142 L:
Ciumbrud (DJ 107 E) - Sâncrai - Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş Gara Podu Mureş (DN 14 B), aflat în intravilanul localității Rădești, în vederea realizării
de lucrări de reparare și modernizare
I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează predarea temporară în administrarea
Consiliului Local al Comunei Rădești a unui tronson din drumul județean DJ 142 L: Ciumbrud
(DJ 107 E) - Sâncrai - Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş
(DN 14 B), aflate în intravilanul localității Rădești, în vederea realizării de lucrări de reparare
și modernizare.
II. Descrierea situaţiei actuale
Prin Hotărârea nr. 53/29 octombrie 2021, Consiliul Local al Comunei Rădești solicită
preluarea temporară în administrare a unui tronson din drumul județean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ
107 E) - Sâncrai - Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş
(DN 14 B) în vederea realizării de lucrări de reparare a trotuarului și a sistemului de scurgere a
apelor pluviale din localitatea Rădești.
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 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) Sâncrai - Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş (DN 14 B).
Conform Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, drumul
județean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) - Sâncrai - Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş (DN 14 B) se află cuprins în domeniul public al Județului
Alba, la poziția cu nr. crt. 64, având lungimea de 21,350 km.
Starea tehnică generală a spațiilor adiacente străzilor, implicit a tronsonului din drumului
județean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) - Sâncrai - Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş (DN 14 B), respectiv trotuarele, acostamentele, șanțurile și
rigolele din localitatea Rădești, 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
Rădești poate prelua în administrare, temporar, tronsonul din drumul județean DJ 142 L:
Ciumbrud (DJ 107 E) - Sâncrai - Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara
Podu Mureş (DN 14 B), aflat în intravilanul localității Rădești în vederea realizării unor lucrări
de reparare și modernizare, motiv pentru care am inițiat prezentul proiect de hotărâre.
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 și alin. 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 Rădești nr. 53/29 octombrie 2021 privind
încuviințarea cererii adresate Consiliului Județean Alba pentru aprobarea preluării temporare
în administrarea Consiliului Local Rădești a unui tronson din drumul județean DJ 142 L:
Ciumbrud (DJ 107 E) - Sâncrai - Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara
Podu Mureş (DN 14 B) în vederea realizării de lucrări de reparare a trotuarului și a sistemului
de scurgere a apelor pluviale din localitatea Rădești.
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. 256 din 8 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, 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. 24440/8 noiembrie 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 Rădești a unui tronson din drumul județean DJ 142 L:
Ciumbrud (DJ 107 E) - Sâncrai - Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş Gara Podu Mureş (DN 14 B), aflat în intravilanul localității Rădești,
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 11 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. 256/8 noiembrie 2021 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea predării temporare în
administrarea Consiliului Local al Comunei Rădești a unui tronson din drumul județean DJ 142
L: Ciumbrud (DJ 107 E) - Sâncrai - Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş Gara Podu Mureş (DN 14 B), aflat în intravilanul localității Rădești, în vederea realizării de
lucrări de reparare și modernizare;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Rădești nr. 53/29 octombrie 2021 privind
încuviințarea cererii adresate Consiliului Județean Alba pentru aprobarea preluării temporare
în administrarea Consiliului Local Rădești a unui tronson din drumul județean DJ 142 L:
Ciumbrud (DJ 107 E) - Sâncrai - Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara
Podu Mureş (DN 14 B) în vederea realizării de lucrări de reparare a trotuarului și a sistemului
de scurgere a apelor pluviale din localitatea Rădești.
Cu deosebită consideraţiune,
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 24441/8 noiembrie 2021
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea predării temporare în administrarea Consiliul
Local al Comunei Rădești a unui tronson din drumul județean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ
107 E) - Sâncrai - Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu
Mureş (DN 14 B), aflat în intravilanul localității Rădești, în vederea realizării de lucrări
de reparare și modernizare
Proiectul de act administrativ inițiat vizează predarea temporară în administrarea
Consiliul Local al Comunei Rădești a unui tronson din drumul județean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ
107 E) - Sâncrai - Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş
(DN 14 B), aflate în intravilanul localității Rădești, sat aparținător UAT Comuna Rădești, în
vederea realizării de lucrări de reparare și modernizare.
Conform art. 173 art. 297 și urm. 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 Rădești solicită, prin Hotărârea nr. 53/2021, preluarea
temporară în administrare a unui tronson din drumul județean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) Sâncrai - Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş (DN 14 B),
aflat în intravilanul localității Rădești, în vederea realizării unor lucrări de reparare, întreţinere,
reabilitare 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 107H, care traversează intravilanul localității Rădești 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 Rădești poate
prelua în administrare, temporar, tronsonul din drumul județean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E)
- Sâncrai - Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş (DN 14
B), aflat în intravilanul localității Rădești în vederea realizării unor lucrări de reparare și
modernizare.
Tronsonul de drum județean care se predă temporar Consiliului local al comunei Rădești
este situat în intravilanul localității Rădești și este cuprins între km 5+460 – km 5+860, în
lungime de 0,400 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 Rădești 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), art. 287, art. 297, art.
298 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 Rădești a
unui tronson din drumul județean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) - Sâncrai - Rădeşti - Leorinţ Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş (DN 14 B), aflate în intravilanul
localității Rădești, sat aparținător UAT Comuna Rădești, în vederea realizării de lucrări de
reparare și modernizare.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind prelungirea aplicării prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 241/2011
privind darea în administrare Agenţiei Naţionale Antidrog, a bunului-spaţiu în suprafaţă utilă
totală de 154 mp, situat la etajul I al corpului de clădire „A”, aparţinător imobilului din
municipiul Alba Iulia, str. Unirii nr. 1-3, proprietate publică a Judeţului Alba

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna noiembrie 2021;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind prelungirea aplicării
prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 241/2011 privind darea în administrare
Agenţiei Naţionale Antidrog, a bunului-spaţiu în suprafaţă utilă totală de 154 mp, situat la etajul
I al corpului de clădire „A”, aparţinător imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Unirii nr. 13, proprietate publică a Judeţului Alba;
- solicitarea nr. 4127975/4 noiembrie 2021 a Agenţiei Naţionale Antidrog, înregistrată la
registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 24412/8 noiembrie 2021.
Ținând cont de prevederile:
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 241/2011 privind darea în administrare
Agenţiei Naţionale Antidrog, a bunului-spaţiu în suprafaţă utilă totală de 154 mp, situat la etajul
I al corpului de clădire „A”, aparţinător imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Unirii nr. 1-3,
proprietate publică a Judeţului Alba, cu modificările și completările ulterioare;
- Contractului de administrare nr. 966-3287220/1/2012 încheiat între Consiliul
Judeţean Alba şi Agenţia Naţională Antidrog.
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. 298 și urm. din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;
- H.G. nr. 461/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale Antidrog, cu
modificările și completările ulterioare;
- art. 861 alin. 3 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările
și completările ulterioare;
- Legii nr. 82/1991 a contabilității, 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 prelungirea, începând cu data de 1 ianuarie 2022 până la data de 31
decembrie 2022, a perioadei de dare în administrare a imobilului care face obiectul Hotărârii
Consiliului Judeţean Alba nr. 241/2011 privind darea în administrare Agenţiei Naţionale
Antidrog, a bunului-spaţiu în suprafaţă utilă totală de 154 mp, situat la etajul I al corpului de
clădire „A”, aparţinător imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Unirii nr. 1-3, proprietate
publică a Judeţului Alba, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 2. Se aprobă completarea Contractului de administrare nr. 966–3287220/1/2012,
încheiat între Consiliul Judeţean Alba şi Agenţia Naţională Antidrog, cu un nou Act adiţional
care va avea ca obiect modificarea duratei contractului, în sensul prelungirii duratei contractului
până la data de 31 decembrie 2022.

Art. 3. 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. 4. 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 Judeţul Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba,
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Agenţiei Naţionale Antidrog, Centrului de Prevenire,
Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba, Direcţiei juridică și administrație publică, Direcției
dezvoltare și bugete şi Direcției gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba.

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 257
Alba Iulia, 9 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 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. 24357/9 noiembrie 2021

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind prelungirea aplicării prevederilor
Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 241/2011 privind darea în administrare
Agenţiei Naţionale Antidrog, a bunului-spaţiu în suprafaţă utilă totală de 154 mp,
situat la etajul I al corpului de clădire „A”, aparţinător imobilului din municipiul Alba Iulia,
str. Unirii nr. 1-3, proprietate publică a Judeţului Alba
I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează prelungirii perioadei de dare în administrare
a Agenţiei Naţionale Antidrog, a bunului-spaţiu în suprafaţă utilă totală de 154 mp, situat la
etajul I al corpului de clădire „A”, aparţinător imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Unirii
nr. 1-3, proprietate publică a Judeţului Alba.
II. Descrierea situaţiei actuale
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 241/2011, Consiliul Judeţean Alba a
aprobat darea în administrare Agenţiei Naţionale Antidrog, a bunului-spaţiu în suprafaţă utilă
totală de 154 mp, situat la etajul I al corpului de clădire „A”, aparţinător imobilului din
municipiul Alba Iulia, str. Unirii nr. 1-3, proprietate publică a Judeţului Alba, pentru
funcționarea Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba, care funcţionează în
această locaţie.
Agenţia Naţională Antidrog, este un organ de specialitate, cu personalitate juridică, care
funcţionează la nivel de direcţie în subordinea Ministerului Afacerilor Internelor, în conformitate
cu prevederile H.G. nr. 461/2011.
Darea în administrare s-a realizat pentru o perioadă de un an, respectiv până la data de
28.12.2012, cu posibilitatea prelungirii duratei, prin hotărâre a Consiliului Judeţean Alba.
În acest sens, prin Hotărârile Consiliului Judeţean Alba nr. 187/2012, nr. 202/2013, nr.
185/2014, nr. 197/2015, nr. 220/2016, nr. 144/2017, nr. 347/2017, nr. 305/2018, nr. 249/12.
12. 2019 și nr. 258/05.11.2020 a fost aprobată prelungirea succesivă a duratei contractului de
administrare până la data de 31 decembrie 2021.
Ţinând cont de faptul ca durata contractului va expira luna decembrie 2021, prin adresa
nr. 4127975/4 noiembrie 2021, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba cu nr. 24412/8 noiembrie
2021, Agenţia Naţională Antidrog solicită aprobarea continuării activităţii Centrului de
Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba, în spaţiul mai sus menţionat, motiv pentru care
am inițiat prezentul proiect de hotărâre.
III. Reglementări anterioare
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 241/2011 privind darea în administrare
Agenţiei Naţionale Antidrog, a bunului-spaţiu în suprafaţă utilă totală de 154 mp, situat la etajul
I al corpului de clădire „A”, aparţinător imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Unirii nr. 1-3,
proprietate publică a Judeţului Alba
- Hotărârile Consiliului Judeţean Alba nr. 187/2012, nr. 202/2013, nr. 185/2014, nr.
197/2015, nr. 220/2016, nr. 144/2017, nr. 347/2017, nr. 305/2018, nr. 249/12. 12. 2019 și nr.
258/05.11.2020.
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. c, art. 286 alin. 1, art. 287 alin. 2 lit. b, și art. 298 și urm. din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 461/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale Antidrog, cu
modificările și completările ulterioare;

- art. 861 alin. 3 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- Legea 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
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. 257 din 9 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, 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. 24542/9 noiembrie 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 întocmirii raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind prelungirea aplicării prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 241/2011
privind darea în administrare Agenţiei Naţionale Antidrog, a bunului-spaţiu în suprafaţă utilă
totală de 154 mp, situat la etajul I al corpului de clădire „A”, aparţinător imobilului din
municipiul Alba Iulia, str. Unirii nr. 1-3, proprietate publică a Judeţului Alba
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 11 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. 257/9 noiembrie 2021 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind prelungirea aplicării
prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 241/2011 privind darea în administrare
Agenţiei Naţionale Antidrog, a bunului-spaţiu în suprafaţă utilă totală de 154 mp, situat la etajul
I al corpului de clădire „A”, aparţinător imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Unirii nr. 13, proprietate publică a Judeţului Alba;
- solicitarea nr. 4127975/4 noiembrie 2021 a Agenţiei Naţionale Antidrog, înregistrată la
registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 24412 /8 noiembrie 2021.
Cu deosebită consideraţiune,
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 24576 din 9 noiembrie 2021
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectului de hotărâre privind prelungirea aplicării prevederilor Hotărârii Consiliului
Judeţean Alba nr. 241/2011 privind darea în administrare Agenţiei Naţionale Antidrog, a
bunului-spaţiu în suprafaţă utilă totală de 154 mp, situat la etajul I al corpului de clădire “A”,
aparţinător imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Unirii nr. 1-3, proprietate publică a
Judeţului Alba

Conform prevederilor art. 867 din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009 republicată, cu
modificările și completările ulterioare „Dreptul de administrare se constituie prin hotărâre a
Guvernului, a consiliului judeţean sau, după caz, a consiliului local. Autorităţile prevăzute
controlează modul de exercitare a dreptului de administrare”.
Bunul-spaţiu în suprafaţă utilă totală de 154 mp, situat la etajul I al corpului de clădire “A”,
aparţinător imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Unirii nr. 1-3, este proprietate publică a
Judeţului Alba şi a fost dat în administrarea Agenţiei Naţionale Antidrog prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Alba nr. 241/2011, pentru a funcţiona Centrul de Prevenire, Evaluare şi
Consiliere Antidrog Alba, care îşi desfăşoară activitatea în această locaţie. Agenţia Naţională
Antidrog este un organ de specialitate, cu personalitate juridică, care funcţionează la nivel de
direcţie în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor, potrivit prevederilor H.G. nr.
461/2011, cu modificările și completările ulterioare.
Darea în administrare s-a realizat pentru o perioadă de un an, respectiv până la data de
28.12.2012, cu posibilitatea prelungirii duratei contractului, prin hotărâre a Consiliului Judeţean
Alba.
În acest sens, prin Hotărârile Consiliului Judeţean Alba nr. 187/2012, nr. 202/2013, nr.
185/2014, nr. 197/2015, nr. 220/2016, nr. 144/2017 , nr. 347/2017, nr. 305/2018, nr. 249/2019
și nr. 258/2020 a fost aprobată prelungirea succesivă a duratei contractului de administrare până
la data de 31 decembrie 2021.
Prin adresa nr. 4127975/4 noiembrie 2021, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr.
24412 din 8 noiembrie 2021, Agenţia Naţională Antidrog solicită aprobarea prelungirii perioadei
de dare în administrare a spaţiul mai sus menţionat unde își desfășoară activitatea Centrului.
Ţinând cont de cele prezentate mai sus, se propune aprobarea prelungirii prin Act adiţional,
până la data de 31 decembrie 2022, a Contractului de administrare nr. 966–3287220/1/2012,
încheiat între Consiliul Judeţean Alba şi Agenţia Naţională Antidrog, respectiv a prelungirii până
la data de 31 decembrie 2022, a aplicării prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.
241/2011.
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.”, și art. 298 și urm 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 permite prelungirea duratei contractului 966–
3287220/1/2012, încheiat între Consiliul Judeţean Alba şi Agenţia Naţională Antidrog.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA

Şef serviciu,
Paul Silviu TODORAN

Întocmit, Radu Octavian NEAG

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului verbal
de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K - proprietate publică
a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul având suprafaţa măsurată de 2012 mp.,
situat administrativ în comuna Galda de Jos, sat Galda de Sus, judeţul Alba
înscris în C.F. nr. 75732 Galda de Jos sub nr. cad/top 48, 49
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna noiembrie 2021;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind exprimarea acordului cu privire
la aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul având suprafaţa măsurată de 2012 mp.,
situat administrativ în comuna Galda de Jos, sat Galda de Sus, judeţul Alba înscris în C.F. nr.
75732 Galda de Jos sub nr. cad/top 48, 49;
- solicitarea beneficiarului Bregar Viorel, prin mandatar ing. Maxim Emanuel privind
semnarea Procesului verbal de vecinătate asupra imobilului, situat în comuna Galda de Jos, sat
Galda de Sus, județul Alba care se învecinează la sud-vest cu drumul judeţean DJ 107K
proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba
cu nr. 24444/8 noiembrie 2021;
- procesul-verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K proprietate publică a UAT-Judeţul Alba şi imobilul situat administrativ în comuna Galda de Jos,
sat Galda de Sus, judeţul Alba.
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 18/1991 a fondului funciar republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor
publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, anexa nr. 2;
- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba - anexa nr. 1, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte
funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se exprimă acordul cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru
stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K - proprietate publică a UAT-Judeţul Alba, cu
imobilul în suprafaţă totală măsurată de 2012 mp., situat administrativ în comuna Galda de Jos,
sat Galda de Sus, judeţul Alba, parte a C.F. nr. 75732 Galda de Jos, sub nr. cad/top 48, 49,

solicitat în vederea primei înscrieri asupra cotei stăpânită în fapt şi înscriere construcţii în cartea
funciară, prezentat în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se
publică în Monitorul Oficial Local al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba,
beneficiarului Bregar Viorel prin mandatar, ing. Maxim Emanuel, Direcției juridică şi
administraţie publică, Direcției gestionarea patrimoniului şi Direcției amenajarea teritoriului și
urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 258
Alba Iulia, 9 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 din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, către
următoarea comisie de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi
lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 24545/9 noiembrie 2021

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea
Procesului verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul având suprafaţa măsurată
de 2012 mp., situat administrativ în comuna Galda de Jos, sat Galda de Sus, judeţul Alba
înscris în C.F. nr. 75732 Galda de Jos sub nr. cad/top 48, 49
I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează exprimarea acordului de către Consiliul
Judeţean Alba cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor
comune asupra imobilului, în suprafaţă totală măsurată de 2012 mp., situat în comuna Galda de
Jos, sat Galda de Sus, identificat ca şi parte a C.F. nr. 75732, nr. cad/top 48, 49, imobil care se
învecinează cu drumul judeţean DJ 107K.
II. Descrierea situaţiei actuale
Prin adresa înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 24444/8
noiembrie 2021, beneficiarul Bregar Viorel, prin mandatar ing. Maxim Emanuel în calitate de
expert. topograf, transmite spre aprobare Procesul verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor
comune dintre DJ 107K - proprietate publică a UAT - Judeţul Alba şi imobilul, în suprafaţă
totală de 2012 mp., situat în comuna Galda de Jos, sat Galda de Sus, identificat prin C.F. nr.
75732, nr. cad/top 48, 49, solicitat în vederea primei înscrieri asupra cotei stăpânită în fapt şi
înscriere construcţii în cartea funciară, asupra imobilului în cauză.
În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei
Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea Regulamentului de avizare,
recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, în vederea reglementării situației
de carte funciară, expertul topograf convoacă toţi proprietarii din vecinătatea imobilului pentru
care s-a executat documentaţia cadastrală, pentru identificarea limitei comune dintre vecini şi
pentru semnarea Procesului-verbal de vecinătate.
Menţionăm faptul că asupra drumului judeţean DJ 107K, care este în curs de întabulare,
având ca şi proprietar Domeniul Public al Judeţului Alba, s-a făcut compararea punctelor de
coordonate, a eventualelor suprapuneri de suprafeţe, în format electronic şi cu refacerea
documentaţiei dacă există aceste suprapuneri. În urma verificărilor efectuate documentaţia
cadastrală respectă limitele proprietăţilor, acestea nefiind afectate şi prin urmare se recomandă
semnarea procesului verbal de vecinătate.
III. Reglementări anterioare
Nu există
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- Legea nr. 18/1991 a fondului funciar republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor
publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2
- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba - anexa nr. 1 cu modificările şi completările
ulterioare;
- Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte
funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare.

V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Nu este cazul
VI. Avize necesare
Nu este cazul
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Nu este cazul
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
Domnul ing. Maxim Emanuel în calitate de expert topograf, executant al măsurătorilor a
înaintat documentaţia cadastrală în vederea identificării limitei comune dintre vecini şi pentru
semnarea Procesului-verbal de vecinătate.
În urma verificării documentaţiei de către specialiştii din cadrul Direcţiei Gestionarea
Patrimoniului, respectiv Serviciul administrarea domeniului public şi privat a Consiliului
Judeţean Alba, s-a constatat faptul că documentaţia cadastrală întocmită respectă limitele
proprietăţilor, acestea nefiind afectate.
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre
Nu este cazul
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi
funcţionale preconizate
Nu este cazul
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în
condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 258 din 9 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
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 24553/9 noiembrie 2021

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Domnului director executiv Ioan BODEA

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului verbal
de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K - proprietate publică
a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul având suprafaţa măsurată de 2012 mp.,
situat administrativ în comuna Galda de Jos, sat Galda de Sus, judeţul Alba
înscris în C.F. nr. 75732 Galda de Jos sub nr. cad/top 48, 49
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 11 noiembrie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei
„ordinară” estimate a avea loc în data de 18 noiembrie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 258 din 9 noiembrie 2021 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind exprimarea acordului cu privire
la aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul având suprafaţa măsurată de 2012 mp.,
situat administrativ în comuna Galda de Jos, sat Galda de Sus, judeţul Alba înscris în C.F. nr.
75732 Galda de Jos sub nr. cad/top 48, 49;
- solicitarea beneficiarului Bregar Viorel, prin mandatar ing. Maxim Emanuel privind
semnarea Procesului verbal de vecinătate asupra imobilului, situat în comuna Galda de Jos, sat
Galda de Sus, județul Alba care se învecinează la sud-vest cu drumul judeţean DJ 107K
proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba
cu nr. 24444/8 noiembrie 2021;
- procesul-verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K proprietate publică a UAT-Judeţul Alba şi imobilul situat administrativ în comuna Galda de Jos,
sat Galda de Sus, judeţul Alba.
Cu deosebită consideraţiune,
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 24553/9 noiembrie 2021

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului
verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K - proprietate
publică a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul având suprafaţa măsurată de 2012 mp., situat
administrativ în comuna Galda de Jos, sat Galda de Sus, judeţul Alba înscris în C.F. nr.
75732 Galda de Jos sub nr. cad/top 48, 49.

Prin adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 24444/08.11.2021, Bregar
Viorel, prin mandatar ing. Maxim Emanuel, transmite spre aprobare procesul verbal de
vecinătate asupra imobilului, care se învecinează la sud-vest cu DJ 107K în scopul întocmirii
documentaţiei tehnice topo - cadastrale de notare cota teren şi inscriere construcţii în cartea
funciară asupra imobilului în cauză.
Procesul verbal de vecinătate, stabileşte limitele comune dintre DJ 107K: Galda de Jos
(DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş
- Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), proprietate publică a Judeţului Alba cu imobilul în suprafaţă
totală de 2012 mp., situat în comuna Galda de Jos, sat Galda de Sus, judeţul Alba.
Procesul verbal de vecinătate încheiat între proprietarii imobilului şi deţinătorii
imobilelor învecinate este actul de constatare a situaţiei din teren, prin care se exprimă acordul
cu privire la identificarea corectă a limitelor comune recunoscute de către aceştia, întocmit de
ing. Maxim Emanuel, cu prilejul identificării şi măsurării imobilului care face obiectul
documentaţiei tehnico topografice de identificare imobil.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 46/2001, s-a însuşit Inventarul bunurilor
care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, acesta fiind atestat prin Hotărârea Guvernului
României nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din Judeţul Alba – Anexa nr. 1. Drumul judeţean DJ 107K a
fost cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, la poziţia
cu nr. crt. 55.
În conformitate cu Ordinul nr. 700/2014 cu modificările şi completările ulterioare al
directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea
Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, în
vederea reglementării situatiei de carte funciară, expertul topograf convoacă toţi proprietarii din
vecinătatea imobilului pentru care s-a executat documentaţia cadastrală. Proprietarii sunt
convocaţi pentru identificarea limitei comune dintre vecini şi pentru semnarea Procesului-verbal
de vecinătate.
În urma verificării documentaţiei depuse, a punctelor de coordonate, a existenţei unor
posibile suprapuneri cu DJ 107K, care este în curs de întăbulare, s-a constatat faptul că
documentaţia tehnică topografică, respectă limitele proprietăţilor, nefiind afectată limita de
siguranţă a drumului judeţean, prin urmare se recomandă semnarea procesului verbal de
vecinătate din partea Judeţului Alba.
Faţă de cele menționate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre în forma
prezentată.
Proiectul de hotărâre iniţiat în considerarea aspectelor mai sus menţionate precum şi a
dispoziţiilor art. 173, alin 1, lit. c din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii privind gestionarea
patrimoniului judeţului, ale art. 173, alin 1, lit. f din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de

lege, va permite semnarea Procesului verbal de vecinătate pentru întocmirea documentaţiei
tehnice topo - cadastrale de notare cotă teren şi înscriere construcţii în cartea funciară asupra
imobilului mai sus menţionat.
DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA
Şef serviciu,
Paul Silviu TODORAN
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ROMÂNIA
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CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea transmiterii dreptului de proprietate asupra unui bun spaţiu
dintr-un imobil proprietate privată a UAT - Judeţul Alba, situat administrativ
în municipiul Alba Iulia, strada Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna noiembrie 2021;
Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea
transmiterii dreptului de proprietate asupra unui bun spaţiu dintr-un imobil proprietate privată a
UAT - Judeţul Alba, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, strada Basarabiei, nr. 5A,
judeţul Alba;
Ţinând cont de prevederile:
- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 191/26 august 2021 privind aprobarea
scoaterii la vânzare a unor bunuri spaţii proprietate privată a Judeţului Alba, situate
administrativ în imobilul din municipiul Alba Iulia, strada Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba;
- Procesului verbal nr. 24037/3 noiembrie 2021 de încheiere a şedinţei din data de 3
noiembrie 2021, privind vânzarea unor spaţii medicale proprietate privată a Judeţului Alba,
conform O.U.G. nr. 68/2008;
- Raportului nr. 24586/10 noiembrie 2021 al Comisiei de inventariere a bunurilor care
alcătuiesc domeniul privat al Judeţului Alba.
Având în vedere prevederile:
- art. 363 alin. 6 şi art. 364 alin. 3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a
unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în
care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, cu modificările și completările ulterioare,
aprobată prin Legea nr. 192/2011;
În temeiul art. 182 alin. 1, alin. 2 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 însușește Procesul verbal nr. 24037/3 noiembrie 2021 de încheiere a şedinţei
din data de 3 noiembrie 2021 privind vânzarea unor spaţii medicale proprietate privată a UAT
- Judeţul Alba.
Art. 2. Se aprobă transmiterea dreptului de proprietate asupra bunului spaţiu din imobilul
situat administrativ în municipiul Alba Iulia, strada Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba, având
datele de identificare prezentate în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri, din proprietatea
privată a UAT - Judeţul Alba în proprietatea privată a tehnicienilor dentari (Bora
Geanina-Ana, Cozneac Silvia, Popa Viştian, Pavel Mărioara, Ghencean Ioan), în cote părţi
egale.
Art. 3. Bunul spațiu identificat la art. 2 are destinaţia de cabinet medical sau de liberă
practică pentru serviciile publice conexe actului medical.
Art. 4. Contractul de vânzare cumpărare va fi încheiat în formă scrisă, autentificată
notarial.
Art. 5. Preţul obţinut în urma negocierii directe de 42300 lei, va fi achitat integral în ziua
încheierii contractului de vânzare-cumpărare, iar sumele obţinute din vânzarea bunului spațiu
identificat la art. 2, se fac venit la bugetul local al Judeţului Alba şi se utilizează pentru
realizarea unor proiecte de interes public în domeniul sanitar, aprobate de Consiliul Judeţean
Alba.

Art. 6. Bunul spațiu identificat la art. 2 se radiază din Inventarul bunurilor care
alcătuiesc domeniul privat al Judeţului Alba.
Art. 7. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, domnul Ion Dumitrel,
să îndeplinească procedurile legale privind încheierea contractului de vânzare-cumpărare în faţa
notarului public.
Art. 8. 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. 9. 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,
tehnicienilor dentari: Cozneac Silvia, Popa Viştian, Pavel Mărioara, Bora Geanina-Ana,
Ghencean Ioan, Direcției juridică și administraţie publică, Direcției gestionarea patrimoniului şi
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. 259
Alba Iulia, 10 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 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
Comisia de specialitate nr. 3 - Comisia juridică, administrație publică locală, etică și
apărarea ordinii publice

Anexa la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 259 din 10 noiembrie 2021
Lista cu spaţiul proprietate privată a UAT - Judeţul Alba,
pentru care se transmite dreptul de proprietate de la UAT - Judeţul Alba la tehnicienii dentari, a căror ofertă
a fost declarată câştigătoare, în urma negocierii directe organizată în data de 3 noiembrie 2021, la sediul Consiliului Judeţean Alba,
conform prevederilor O.U.G. nr. 68/2008, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 192/2011,
având destinaţia de cabinet medical sau de liberă practică pentru serviciile publice conexe actului medical,
situate administrativ în municipiul Alba Iulia, Strada Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba
Secţiunea I
Bunuri imobile
Elementele de identificare

Situaţia juridică actuală
Denumire act proprietate sau
alte acte doveditoare
0
2
3
6
1. Bun spaţiu situat
Imobil „Policlinica Stomatologica” , municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, spaţiu situat Domeniul privat al Județului
administrativ în incinta la etajul doi, înscris în CF nr. 850 Alba Iulia, nr. topo 1812/3/4/1/1/XXXII care cuprinde boxa 46 Alba
imobilului Policlinică în suprafaţă de 4,47 mp şi boxa 47 în suprafaţă de 15,34 mp, cu o cotă parte din suprafaţa de
Stomatologică, str.
folosinţă comună de 3,75 % adica 15,975 mp şi cota parte de 10/283 din teren aferent adică, 10
Basarabiei nr. 5A, Alba mp.
Iulia

Nr.
crt.

Denumirea
bunului

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

Secretarul general al judeţului:
Vasile BUMBU

Membri:
Voichița Maria COMAN
Marian Florin AITAI
Ioan BODEA

Secretarul comisiei: Andreea Maria BABIN
Radu Octavian NEAG

Liliana NEGRUȚ
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Nr. 24692/10 noiembrie 2021
REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de proprietate asupra
unui bun spaţiu dintr-un imobil proprietate privată a UAT - Judeţul Alba, situat
administrativ în municipiul Alba Iulia, strada Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba
I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea transmiterii dreptului de
proprietate privată a UAT udeţul Alba către tehnicienii dentari care au depus ofertă pentru
cumpărarea unui spaţiu, având destinaţia de cabinet medical sau de liberă practică pentru
serviciile publice conexe actului medical. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.
191/26.08.2021 a fost aprobată scoaterea la vânzare potrivit prevederilor O.U.G. nr. 68/2008, cu
modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 192/2011 a mai multor spaţii
medicale.
Un grup de tehnicieni dentari a depus o ofertă de cumpărare pentru unul dintre spaţiile
aprobate prin Lista de vânzare, şi anume spaţiul înscris în C.F. nr. 850 Alba Iulia nr. topo
1812/3/4/1/1/XXXII, strada Basarabiei nr. 5A, Alba Iulia. Oferta de 42.300 lei a fost declarată
câştigătoare de către Comisia pentru vânzarea spaţiilor medicale.
II. Descrierea situaţiei actuale
În imobilul ,,Constructie şi teren aferent” - proprietate privată a Judeţului Alba, în care a
avut sediul Policlinica Stomatologică, situat în municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5 A, cu
un regim de înălţime S+P+2E, au funcţionat cabinete stomatologice, desfăşurându-şi activitatea
medici stomatologi şi specialişti în tehnică dentară. În anul 2007, aceştia au achiziţionat 21
cabinete individuale în suprafaţă utilă totală de 300,16 mp, plus cota parte bunuri indivize
comune (în suprafaţă 241,71 mp) din suprafaţa totală de folosinţă comună de 426 mp şi cota
parte de teren de 184/283 din suprafaţa totală construită de 283 mp, aferentă cabinetelor, potrivit
dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 110/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
În urma vânzării, în proprietatea privată a Judeţului Alba şi administrarea Consiliului
Judeţean Alba a mai ramas o suprafaţă utilă totală de 209,39 mp, repartizată astfel: încăperile de
la subsolul clădirii însumând 169,97 mp suprafaţă utilă, două încăperi situate la etajul II, în
suprafaţă de 39,42 mp (închiriate Convenţiei tehnicienilor dentari în anii trecuţi) , 184,29 mp
cota din suprafaţa totală de folosinţă comună (43,26 %) , cota parte de 99 mp din terenul aferent
suprafeţei construite şi terenul neconstruit de 393 mp.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 191/26 august 2021 s-a aprobat lista
spaţiilor medicale, proprietate privată a Judeţului Alba, situate în municipiul Alba Iulia, Strada
Basarabiei nr. 5A, judeţul Alba, înscrise în C.F. nr. 850 Alba Iulia, care se scot la vânzare,
conform O.U.G. nr. 68/2008, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.
192/2011. A avut loc procedura de negociere directă cu tehnicienii dentari, a căror ofertă de
cumpărare a fost declarată câştigătoare.
III. Reglementări anterioare
- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 201/2005 privind aprobarea listei spaţiilor
din proprietatea privată a judeţului Alba, cu destinaţia de cabinete medicale precum şi a
spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, care urmează să fie vândute
potrivit dispoziţiilor O.U.G. nr 110/2005;
- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 201/2006 privind aprobarea listei spaţiilor,
proprietate privată a judeţului Alba, având destinaţia de cabinete medicale sau de liberă
practică pentru serviciile publice conexe actului medical, care urmează să fie vândute potrivit
dispoziţiilor O.U.G. nr 110/2005, cu modificările şi completările ulterioare, modifcată şi
completată de Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 219/2006;

- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 206/2006 privind aprobarea Documentaţiei
tehnice de parcelare a imobilului înscris în C.F. nr. 850 Alba Iulia, situat administrativ în
municipiul Alba Iulia, Str. Basarabiei nr.5A, judeţul Alba,
- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 191/2021 privind aprobarea scoaterii la
vânzare a unor bunuri spaţii proprietate privată a Judeţului Alba, situate administrativ în imobilul
din municipiul Alba Iulia, strada Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba.
IV. Baza legală
- Ordonanţa de Urgenţă nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a
statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a
spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, cu modificările și completările
ulterioare, aprobată prin Legea nr. 192/2011;
- art. 363 alin. (6) şi art. 364 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările și completările ulterioare;
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Nu este cazul
VI. Avize necesare
Nu este cazul
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
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. 259 din 10 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, 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. 24694/10 noiembrie 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 dreptului de proprietate asupra unui bun spaţiu
dintr-un imobil proprietate privată a UAT - Judeţul Alba, situat administrativ
în municipiul Alba Iulia, strada Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 11 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. 259 din 10 noiembrie 2021 şi are ataşate
următoarele documente:
referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului
de proprietate asupra unui bun spaţiu dintr-un imobil proprietate privată a UAT - Judeţul Alba,
situat administrativ în municipiul Alba Iulia, strada Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba;
- Procesul verbal nr. 24037/3 noiembrie 2021 de încheiere a şedinţei din data de 3
noiembrie 2021, privind vânzarea unor spaţii medicale proprietate privată a Judeţului Alba,
conform O.U.G. nr. 68/2008;
- Raportul nr. 24586/10 noiembrie 2021 al Comisiei de inventariere a bunurilor care
alcătuiesc domeniul privat al Judeţului Alba.
Cu deosebită consideraţiune,
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU
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Nr. /10 noiembrie 2021

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de proprietate asupra
unui bun spaţiu dintr-un imobil proprietate privată a UAT - Judeţul Alba, situat
administrativ în municipiul Alba Iulia, strada Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba

Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea transmiterii dreptului de
proprietate privată a UAT udeţul Alba către tehnicienii dentari care au depus ofertă pentru
cumpărarea unui spaţiu, având destinaţia de cabinet medical sau de liberă practică pentru
serviciile publice conexe actului medical. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.
191/26.08.2021 s-a aprobat scoaterea la vânzare potrivit O.U.G. nr. 68/2008, cu modificările şi
completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 192/2011 a mai multor spaţii medicale.
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
stabileşte regulile de vânzare a bunurilor din domeniul privat al unităţilor administrativteritoriale, astfel, art. 364 alin. (3) stabileşte că „ Prin legi speciale se pot institui alte excepţii de
la procedura licitaţiei publice”. Ordonanţa de Urgenţă nr. 68/2008 cu modificările şi
completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 192/2011 stabileşte cadrul legal de vânzare a
spaţiilor proprietate privată a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete
medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical.
În imobilul ,,Constructie şi teren aferent” - proprietate privată a Judeţului Alba, în care a
avut sediul Policlinica Stomatologică, situat în municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5 A, cu
un regim de înălţime S+P+2E, au funcţionat cabinete stomatologice, desfăşurându-şi activitatea
medici stomatologi şi specialişti în tehnică dentară. În anul 2007, aceştia au achiziţionat 21
cabinete individuale în suprafaţă utilă totală de 300,16 mp, plus cota parte bunuri indivize
comune (în suprafaţă 241,71 mp) din suprafaţa totală de folosinţă comună de 426 mp şi cota
parte de teren de 184/283 din suprafaţa totală construită de 283 mp, aferentă cabinetelor, potrivit
dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 110/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
Pentru calculul suprafeţei totale de folosinţă comună s-au luat în considerare suprafeţele utile ale
tuturor holurilor, inclusiv casa scării, sălile de aşteptare şi grupurile sociale din clădire, totalizând
426 mp, din care 56,73% (241,71 mp) a devenit proprietatea medicilor si tehnicienilor dentari,
restul rămânând în proprietatea privată a Judeţului Alba. Spaţiile utilizate în comun cuprind:
holuri, 2 grupuri sanitare, magazie, garderobă.
În urma vânzării, în proprietatea privată a Judeţului Alba şi administrarea Consiliului
Judeţean Alba a mai ramas o suprafaţă utilă totală de 209,39 mp, repartizată astfel: încăperile de
la subsolul clădirii însumând 169,97 mp suprafaţă utilă, două încăperi situate la etajul II, în
suprafaţă de 39,42 mp (închiriate Convenţiei tehnicienilor dentari în anii trecuţi) , 184,29 mp
cota din suprafaţa totală de folosinţă comună (43,26 %) , cota parte de 99 mp din terenul aferent
suprafeţei construite şi terenul neconstruit de 393 mp.
Au fost scoase la vânzare spaţiile de la etajul II înscrise în CF nr. 850 Alba Iulia nr. topo
1812/3/4/1/1/XXXI, care cuprinde boxa 44 cu Su de 14,99 mp, boxa 45 cu Su de 4,62 mp, cu o
cota parte din suprafata de folosinta comuna de 3,71%, adică 15,80 mp şi cota parte de 10/283
din teren aferent, adica 10 mp si nr. topo 1812/3/4/1/1/XXXII care cuprinde boxa 46 în Su de
4,47 mp si boxa 47 în Su de 15,34 mp, cu o cota parte din suprafata de folosinta comuna de 3,75
% adică 15,975 mp şi cota parte de 10/283 din teren aferent adica, 10 mp.
Conform art. 3 al OUG 68/2008 au dreptul de a cumpăra spaţiile ce fac obiectul
ordonanţei de urgenţă medicii, medicii dentişti, dentiştii, biologii, biochimiştii, fizicienii,
tehnicienii dentari şi celelalte persoane fizice cu drept de liberă practică ce desfăşoară activităţi
conexe actului medical.

Consiliul Judeţean Alba a achiziționat servicii de evaluare a spaţiilor care s-au scos la
vânzare şi şi-a însuşit raportul de evaluare întocmit de SC AXACONSULT SRL. Spaţiile au fost
evaluate la 84.200 lei , adică spaţiul cu nr. topo 1812/3/4/1/1/XXXI evaluat la 41.900 lei, iar
spaţiul cu nr. topo 1812/3/4/1/1/XXXII evaluat la 42.300 lei.
Sumele obţinute din vânzarea spaţiilor medicale, proprietate privată a Judeţului Alba, se
fac venit la bugetul local şi se utilizează pentru realizarea unor proiecte de interes public în
domeniul sanitar, aprobate de Consiliul Judeţean Alba.
În data de 03 noiembrie, Consiliul Judeţean Alba a organizat procedura de vânzare prin
negociere directă a spaţiilor medicale , conform OUG nr. 68/2008. A fost depusă o singură ofertă
de cumpărare înregistrată la sediul Consiliului Judeţean Alba cu nr. 24011/02.11.2021 de către
tehnicieni dentari care au beneficiat şi de un drept de preemţiune: Bora Geanina-Ana, Cozneac
Silvia, Popa Viştian, Pavel Mărioara, Ghencean Ioan. Oferta este doar pentru unul dintre spaţiile
scoase la vânzare, anume spaţiul înscris în CF nr. 850 Alba Iulia, nr. topo 1812/3/4/1/1/XXXII
care cuprinde boxa 46 în Su de 4,47 mp si boxa 47 în Su de 15,34 mp, cu o cota parte din
suprafata de folosinta comuna de 3,75 % adica 15,975 mp şi cota parte de 10/283 din teren
aferent adica, 10 mp. Preţul oferit este de 42.300 lei, care nu este mai mic decât valoarea stabilită
în raportul de evaluare a spaţţilor, întocmit de un evaluator autorizat. Comisia pentru vânzarea
spaţiilor medicale a admis ca ofertă câştigătoare, oferta tehnicienilor dentari cu nr.
24011/02.11.2021.
În concluzie, propun transmiterea dreptului de proprietate privată a Judeţului Alba asupra
bunului spaţiu în cauză, având destinaţia de cabinet medical sau de liberă practică pentru
serviciile publice conexe actului medical, situat în municipiul Alba Iulia, Strada Basarabiei nr.
5A, judeţul Alba, din proprietatea privată a UAT Judeţul Alba în proprietatea privată a
tehnicienilor dentari (Bora Geanina-Ana, Cozneac Silvia, Popa Viştian, Pavel Mărioara,
Ghencean Ioan), în cote părţi egale, în vederea încheierii contractului de vânzare-cumpărare.
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 transmiterea dreptului
de proprietate privată, asupra unui bun imobil, conform OUG 68/2008, aprobată prin Legea nr.
192/2011.
DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA

ŞEF SERVICIU,
Paul Silviu TODORAN

Întocmit, Babin Andreea Maria

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului verbal
de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107I - proprietate publică
a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul situat administrativ în comuna Bucium, sat component
Bucium-Sat, nr. 174 , judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 71889 Bucium sub nr. cad/top 303

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna noiembrie 2021;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind exprimarea acordului cu privire
la aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107I proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul situat administrativ în comuna Bucium, sat
component Bucium-Sat, nr. 174, judeţul Alba înscris în C.F. nr. 71889 Bucium, sub nr. cad/top
303;
- solicitarea beneficiarului Fer David, prin mandatar ing. Nicoară Călin Nicolae privind
semnarea Procesului verbal de vecinătate asupra imobilului, situat în comuna Bucium, sat
component Bucium-Sat, județul Alba care se învecinează la sud cu drumul judeţean DJ 107I
proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba
cu nr. 24488/9 noiembrie 2021;
- procesul-verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107I proprietate publică a UAT-Judeţul Alba şi imobilul situat administrativ în comuna Bucium, sat
component Bucium-Sat, nr. 174, judeţul Alba.
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 18/1991 a fondului funciar republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor
publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, anexa nr. 2;
- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba - anexa nr. 1, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte
funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se exprimă acordul cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru
stabilirea limitelor comune dintre DJ 107I - proprietate publică a UAT-Judeţul Alba, cu imobilul
situat administrativ în comuna Bucium, sat component Bucium-Sat, nr. 174, judeţul Alba, parte a
C.F. nr. 71889 Bucium, sub nr. cad/top 303, solicitat în vederea elaborării unui raport de
expertiză tehnică extrajudiciară, prezentat în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri.

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

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 260
Alba Iulia, 10 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 din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, către
următoarea comisie de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi
lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 24695/10 noiembrie 2021

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului
verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107I - proprietate publică
a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul situat administrativ în comuna Bucium, sat component
Bucium-Sat, nr. 174 , judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 71889 Bucium sub nr. cad/top 303
I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează exprimarea acordului de către Consiliul
Judeţean Alba cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor
comune asupra imobilului, situat în comuna Bucium, sat component Bucium-Sat, identificat ca şi
parte a C.F. nr. 71889, nr. cad/top 303, imobil care se învecinează cu drumul judeţean DJ 107I.
II. Descrierea situaţiei actuale
Prin adresa înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 24488/9
noiembrie 2021, beneficiarul Fer David, prin mandatar ing. Nicoară Călin Nicolae în calitate de
expert. topograf, transmite spre aprobare Procesul verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor
comune dintre DJ 107I - proprietate publică a UAT - Judeţul Alba şi imobilul, curţi construcţii,
situat în comuna Bucium, sat component Bucium-Sat, nr. 174, identificat prin C.F. nr. 71889, nr.
cad/top 303, solicitat în vederea primei înscrieri asupra cotei stăpânită în fapt şi înscriere
construcţii în cartea funciară, asupra imobilului în cauză.
În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei
Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea Regulamentului de avizare,
recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, în vederea reglementării situației
de carte funciară, expertul topograf convoacă toţi proprietarii din vecinătatea imobilului pentru
care s-a executat documentaţia cadastrală, pentru identificarea limitei comune dintre vecini şi
pentru semnarea Procesului-verbal de vecinătate.
Menţionăm faptul că asupra drumului judeţean DJ 107I, care este întabulat, având ca şi
proprietar Domeniul Public al Judeţului Alba, s-a făcut compararea punctelor de coordonate, a
eventualelor suprapuneri de suprafeţe, în format electronic şi cu refacerea documentaţiei dacă
există aceste suprapuneri. În urma verificărilor efectuate documentaţia cadastrală respectă
limitele proprietăţilor, acestea nefiind afectate şi prin urmare se recomandă semnarea procesului
verbal de vecinătate.
III. Reglementări anterioare
Nu există
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- Legea nr. 18/1991 a fondului funciar republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor
publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2
- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba - anexa nr. 1 cu modificările şi completările
ulterioare;

- Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte
funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare.
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Nu este cazul
VI. Avize necesare
Nu este cazul
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Nu este cazul
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
Domnul ing. Nicoară Călin Nicolae în calitate de expert topograf, executant al
măsurătorilor a înaintat documentaţia cadastrală în vederea identificării limitei comune dintre
vecini şi pentru semnarea Procesului-verbal de vecinătate.
În urma verificării documentaţiei de către specialiştii din cadrul Direcţiei gestionarea
patrimoniului, respectiv Serviciul administrarea domeniului public şi privat, s-a constatat faptul
că documentaţia cadastrală întocmită respectă limitele proprietăţilor, acestea nefiind afectate.
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre
Nu este cazul
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi
funcţionale preconizate
Nu este cazul
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în
condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 260 din 10 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
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 24696/10 noiembrie 2021

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Domnului director executiv Ioan BODEA

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului verbal
de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107I - proprietate publică
a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul situat administrativ în comuna Bucium, sat component
Bucium-Sat, nr. 174 , judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 71889 Bucium sub nr. cad/top 303
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 11 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. 260 din 10 noiembrie 2021 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind exprimarea acordului cu privire
la aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107I proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul situat administrativ în comuna Bucium, sat
component Bucium-Sat, nr. 174, judeţul Alba înscris în C.F. nr. 71889 Bucium, sub nr. cad/top
303;
- solicitarea beneficiarului Fer David, prin mandatar ing.Nicoară Călin Nicolae privind
semnarea Procesului verbal de vecinătate asupra imobilului, situat în comuna Bucium, sat
component Bucium-Sat, județul Alba care se învecinează la sud cu drumul judeţean DJ 107I
proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba
cu nr. 24488/9 noiembrie 2021;
- procesul-verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107I proprietate publică a UAT-Judeţul Alba şi imobilul situat administrativ în comuna Bucium, sat
component Bucium-Sat, nr. 174, judeţul Alba.
Cu deosebită consideraţiune,
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 24699/10 noiembrie 2021

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului
verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107I - proprietate publică
a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul situat administrativ în comuna Bucium, sat component
Bucium-Sat, nr. 174 , judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 71889 Bucium sub nr. cad/top 303

Prin adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 24488/09.11.2021, Fer David,
prin mandatar ing. Nicoară Călin Nicolae, transmite spre aprobare procesul verbal de vecinătate
asupra imobilului, care se învecinează la sud cu DJ 107I în scopul întocmirii documentaţiei
tehnice topo - cadastrale pentru un raport de expertiză tehnică extrajudiciară asupra imobilului în
cauză.
Procesul verbal de vecinătate, stabileşte limitele comune dintre DJ 107I Aiud (DN 1) –
Aiudul de Sus – Rîmeţ – Brădeşti – Geogel – Măcăreşti – Bîrleşti Cătun – Cojocani – Valea
Barnii – Bîrleşti – Mogoş – Valea Albă – Ciuculeşti – Bucium – Izbita – Coleşeni – Bucium Sat
- DN 74 (Cerbu), proprietate publică a Judeţului Alba cu imobilul curţi construcţii, situat în
comuna Bucium, loc. Bucium sat, nr. 174, judeţul Alba.
Procesul verbal de vecinătate încheiat între proprietarii imobilului şi deţinătorii
imobilelor învecinate este actul de constatare a situaţiei din teren, prin care se exprimă acordul
cu privire la identificarea corectă a limitelor comune recunoscute de către aceştia, întocmit de
ing. Nicoară Călin Nicolae, cu prilejul identificării şi măsurării imobilului care face obiectul
documentaţiei tehnico topografice de identificare imobil.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 46/2001, s-a însuşit Inventarul bunurilor
care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, acesta fiind atestat prin Hotărârea Guvernului
României nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din Judeţul Alba – Anexa nr. 1. Drumul judeţean DJ 107I a
fost cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, la poziţia
cu nr. crt. 54.
În conformitate cu Ordinul nr. 700/2014 cu modificările şi completările ulterioare al
directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea
Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, în
vederea reglementării situatiei de carte funciară, expertul topograf convoacă toţi proprietarii din
vecinătatea imobilului pentru care s-a executat documentaţia cadastrală. Proprietarii sunt
convocaţi pentru identificarea limitei comune dintre vecini şi pentru semnarea Procesului-verbal
de vecinătate.
În urma verificării documentaţiei depuse, a punctelor de coordonate, a existenţei unor
posibile suprapuneri cu DJ 107I, care este întăbulat, s-a constatat faptul că documentaţia tehnică
topografică, respectă limitele proprietăţilor, nefiind afectată limita de siguranţă a drumului
judeţean, prin urmare se recomandă semnarea procesului verbal de vecinătate din partea
Judeţului Alba.
Faţă de cele menționate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre în forma
prezentată.
Proiectul de hotărâre iniţiat în considerarea aspectelor mai sus menţionate precum şi a
dispoziţiilor art. 173, alin 1, lit. c din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii privind gestionarea
patrimoniului judeţului, ale art. 173, alin 1, lit. f din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de

lege, va permite semnarea Procesului verbal de vecinătate pentru întocmirea documentaţiei
tehnice topo - cadastrale în vederea întocmirii unui raport de expertiză tehnică extrajudiciară
asupra imobilului mai sus menţionat.
DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA
Şef serviciu,
Paul Silviu TODORAN

Întocmit, Adrian Florin GHILEA

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei cadastrale de parcelare (apartamentare)
imobil înscris în CF nr. 115130-C1 Alba Iulia situat administrativ
în municipiul Alba Iulia, str. Clujului, nr. 4, județul Alba
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna noiembrie 2021;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei
cadastrale de parcelare (apartamentare) imobil înscris în CF nr. 115130-C1 Alba Iulia situat
administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Clujului, nr. 4, județul Alba;
- adresa nr. 132 din 29 octombrie 2021 a S.C. Mercury Geosystems S.R.L., însoțită de
referatul de admitere nr.73756 din 22 octombrie 2021 emis de Biroul de Cadastru și Publicitate
Imobiliară Alba Iulia, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 23708 din 29
octombrie 2021;
Luând în considerare prevederile:
- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 48/25 februarie 2021 privind însuşirea
documentaţiei cadastrale de actualizare date imobil - modificarea suprafeţei imobilului în CF
81087 Alba Iulia intravilan - proprietate publică a Judeţului Alba;
- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 163/29 iulie 2021 privind aprobarea
documentaţiei cadastrale de parcelare a imobilului „curţi construcţii”, înscris în CF nr. 81087
Alba Iulia sub nr. cad/top. 81087, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Alexandru
Ioan Cuza, nr. 4, judeţul Alba - proprietate publică a Judeţului Alba;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. c, art. 286 alin. 1, art. 286 alin. 3, art. 287 lit. b și art. 297 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. 26 alin. 8 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- anexa nr. 1, poz. nr. crt. 132 din H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului
public al județului Alba, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Alba, cu
modificările și completările ulterioare;
- art. 221 din Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi
carte funciară aprobat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate
Imobiliară nr. 700/2014, 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 documentaţia cadastrală de parcelare (apartamentare) a imobilului
înscris în CF nr. 115130-C1 Alba Iulia, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str.
Clujului, nr. 4, județul Alba, conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Se aprobă dezmembrarea în două loturi a imobilului identificat la art. 1. după cum
urmează:
a.) Lotul nr. 1 - compus din:

1. spațiul cu nr. cad. 115130-C1-U3, compus din: magazin în suprafață de 19.45 mp,
hală în suprafață de 95.42 mp, suprafaţă totală utilă de 114,87 mp. având cote părți comune pe
apartament de 25.13/100 și cote părți teren pe apartament de 87.20/347;
2. spațiul cu nr. cad. 115130-C1-U7, compus din: birou în suprafață de 17.86 mp,
birou în suprafață de 19.64 mp, birou în suprafață de 17.40 mp, în suprafață utilă de 54.90 mp și
suprafață totală de 54.90 mp, având cote părți comune pe apartament de 12.01/100 și cote părți
teren pe apartament de 41.68/347.
b.) Lotul nr. 2 - compus din:
1. spațiu cu nr. cad 115130-C1-U1 compus din: baie în suprafață de 5.34 mp, baie
în suprafață de 5.62 mp, în suprafață utilă de 10.96 mp și suprafață totală de 10.96 mp, având
cote părți comune pe apartament de 2.40/100 și cote părți teren pe apartament de 8.32/347.
2. spațiu cu nr. cad 115130-C1-U2 compus din: birou în suprafață de 17.35 mp,
birou în suprafață de 17.83 mp , birou în suprafață de 11.10 mp, hală în suprafață de 38.81mp, în
suprafață utilă de 85.09 mp și suprafață totală de 85.09 mp, având cote părți comune pe
apartament de 18.61/100 și cote părți teren pe apartament de 64.59/347.
3. spațiu cu nr. cad 115130-C1-U4 compus din: camera tehnică în suprafață de
4.98 mp, baie în suprafață de 2.81 mp, baie în suprafață de 3.43 mp, baie în suprafață de 1.16mp,
baie în suprafață de 1.60mp, hol în suprafață de 5.85 mp, hol + casa scării în suprafață de 14.80
mp, în suprafață utilă de 19.83 mp și suprafața totală de 34.63 mp, având cote părți comune pe
apartament de 4.34/100 și cote părți teren pe apartament de 15.05/347.
4. spațiu cu nr. cad 115130-C1-U5 compus din: birou în suprafață de 17.70 mp,
în suprafață utilă de 17.70 mp și suprafața totală de 17.70 mp, având cote părți comune pe
apartament de 3.87/100 și cote părți teren pe apartament de 13.44/347.
5. spațiu cu nr. cad 115130-C1-U6 compus din: birou în suprafață de 11.43 mp,
birou în suprafață de 11.12 mp, birou în suprafață de 11.21 mp în suprafață utilă de 33.76 mp și
suprafața totala de 33.76 mp, având cote părți comune pe apartament de 7.39/100 și cote părți
teren pe apartament de 25.63/347.
6. spațiu cu nr. cad 115130-C1-U8 compus din: birou în suprafață de 17.56 mp ,
birou în suprafață de 18.95 mp , birou în suprafață de 18.52 mp, birou în suprafață de 17.78 mp,
hol în suprafață de 12.23 mp, birou în suprafață de 12.68 mp, birou în suprafață de 12.33 mp,
birou în suprafață de 5.11 mp, birou în suprafață de 4.38 mp, în suprafață utilă de 119.99 mp și
suprafața totala de 119.99 mp, având cote părți comune pe apartament de 26.25/100 și cote părți
teren pe apartament de 91.09/347.
Art. 3. Se solicită Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba/Biroul de Cadastru
şi Publicitate Imobiliară Alba Iulia înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate asupra
imobilelor identificate la art. 2 din prezenta hotărâre după cum urmează:
a.) Lot. nr. 1 compus din: nr. cad. 115130-C1-U3 și nr. cad. 115130-C1-U7 - drept de
proprietate în favoarea UAT - Judeţul Alba ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului
Alba.
b.) Lot. nr. 2 compus din: nr. cad. 115130-C1-U1, nr. cad. 115130-C1-U2, nr. cad.
115130-C1-U4, nr. cad. 115130-C1-U5, nr. cad. 115130-C1-U6 și nr. cad. 115130-C1-U8 drept de proprietate în favoarea Statului Român ca bun aparţinând domeniului public al
Statului Român.
Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea
patrimoniului și al Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean 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 şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba,
Direcției pentru Agricultură Județeană Alba, Direcției juridică și administraţie publică, Direcției
gestionarea patrimoniului, Direcției amenajarea teritoriului și urbanism şi Direcţiei dezvoltare şi
bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.
Avizat pentru legalitate
PREŞEDINTE,
SECRETAR GENERAL
Ion DUMITREL
Vasile BUMBU
Înregistrat cu nr. 261
Alba Iulia, 10 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 și completările ulterioare;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, către
următoarea comisie de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și
gestionarea patrimoniului județului

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 24700/10 noiembrie 2021
REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale de parcelare
(apartamentare) imobil înscris în CF nr. 115130-C1 Alba Iulia situat administrativ
în municipiul Alba Iulia, str. Clujului, nr. 4, județul Alba
I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea documentaţiei cadastrale de
parcelare (apartamentare) a imobilului situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str.
Clujului, nr. 4, județul Alba înscrise în CF nr. 115130-C1 Alba Iulia.
II. Descrierea situaţiei actuale
Imobil înscris în CF nr. 115130-C1 Alba Iulia situat administrativ în municipiul Alba
Iulia, str. Clujului, nr. 4, județul Alba este cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin
domeniului public al judeţului Alba la poziția cu nr. crt. 123, conform Hotărârii Guvernului 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 Hotărârea
Guvernului nr. 831/2014 - anexa nr. 1.
Imobilul descris mai sus este în coproprietate comună Statul Român și UAT Județul
Alba.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 48/25.02.2021 s-a aprobat modificarea
suprafeţei ternului și a construcțiilor aferente imobilului situat administrativ în municipiul Alba
Iulia, str. Clujului, nr. 4, județul Alba, de la suprafața de 2430 mp., la 2779 mp., asupra
imobilului înscris în CF nr. 81087 Alba Iulia, respectiv construcţia C1, înscrisă în CF nr. 81087
Alba Iulia cu modificarea suprafeţei de la 160 mp., la 347 mp.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 163/29.07.2021 s-a aprobat parcelarea
(dezmembrarea) imobilului înscris în CF nr. 81087 în suprafaţă de 2779 mp, în două loturi,
respectiv:
- Lotul nr. 1 în suprafaţă de 347 mp., imobil înscris în CF nou nr. 115130-C1 Alba Iulia;
- Lotul nr. 2 în suprafaţă de 2432 mp., imobil înscris în CF nr. 115131 Alba Iulia.
Imobilul înscris în CF nou nr. 115130-C1 Alba Iulia este în coproprietate comună Statul
Român și UAT Județul Alba.
În baza documentației cadastrale de parcelare (apartamentare) înscris în CF nr. 115130C1 Alba Iulia situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Clujului, nr. 4, județul Alba
Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba Iulia prin Referatul de admitere a cereri cu nr.
73756 din 22 octombrie 2021 imobilul, înscris în CF nr. 115130-C1 Alba Iulia, a fost
dezmembrat în două loturi, respectiv lotul nr. 1 compus din: nr. cad. 115130-C1-U3 și nr. cad.
115130-C1-U7 și lotul nr. 2 compus din: nr. cad. 115130-C1-U1, nr. cad. 115130-C1-U2, nr.
cad. 115130-C1-U4, nr. cad. 115130-C1-U5, nr. cad. 115130-C1-U6 și nr. cad. 115130-C1-U8.
Pentru reglementarea situației juridice în concordanță cu realitatea din teren și intabularea
dreptului de proprietate asupra spațiilor deținute de UAT Județul Alba în imobilul identificat mai
sus, se impune aprobarea documentaţiei cadastrale de parcelare (apartamentare) imobil înscris în
CF nr. 115130-C1 Alba Iulia situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Clujului, nr. 4,
județul Alba, motiv pentru care am inițiat prezentul proiect de hotărâre.
III. Reglementări anterioare
- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 48/25.02.2021 privind însuşirea
documentaţiei cadastrale de actualizare date imobil - modificarea suprafeţei imobilului în CF
81087 - Alba Iulia intravilan - proprietate publică a Judeţului Alba;
- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 163/29.07.2021 privind aprobarea
documentaţiei cadastrale de parcelare a imobilului „curţi construcţii”, înscris în CF nr. 81087
Alba Iulia sub nr. cad/top. 81087, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Alexandru
Ioan Cuza, nr. 4, judeţul Alba - proprietate publică a Judeţului Alba;

- adresa S.C. Mercury Geosystems S.R.L. nr. 132 din 29 octombrie 2021, însoțită de
referatul de admitere nr.73756 din 22 octombrie 2021 emis de Biroul de Cadastru și Publicitate
Imobiliară Alba Iulia, înregistrată la registratura Consiliului județean Alba sub nr. 23708 din 29
octombrie 2021.
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. c, art. 286 alin. 1, art. 286 alin. 3, art. 287 lit. b și art. 297 din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată cu modificările și completările
ulterioare;
- art. 26 alin. 8 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- anexa nr. 1, poz. cu nr. crt. 132 din H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului
public al județului Alba, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Alba, cu
modificările și completările ulterioare;
- art. 221 din Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi
carte funciară aprobat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate
Imobiliară nr. 700/2014, 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
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. 261 din 10 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, 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. 24706/10 noiembrie 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 documentaţiei cadastrale de parcelare (apartamentare) imobil
înscris în CF nr. 115130-C1 Alba Iulia situat administrativ
în municipiul Alba Iulia, str. Clujului, nr. 4, județul Alba
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 11 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. 261/10 noiembrie 2021 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei
cadastrale de parcelare (apartamentare) imobil înscris în CF nr. 115130-C1 Alba Iulia situat
administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Clujului, nr. 4, județul Alba;
- adresa S.C. Mercury Geosystems S.R.L. nr. 132 din 29 octombrie 2021, însoțită de
referatul de admitere nr.73756 din 22 octombrie 2021 emis de Biroul de Cadastru și Publicitate
Imobiliară Alba Iulia, înregistrată la registratura Consiliului județean Alba sub nr. 23708 din 29
octombrie 2021.
Cu deosebită consideraţiune,
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 24710/10 noiembrie 2021
RAPORT
la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale de parcelare
(apartamentare) imobil înscris în CF nr. 115130-C1 Alba Iulia situat administrativ
în municipiul Alba Iulia, str. Clujului, nr. 4, județul Alba
Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea documentaţiei cadastrale de
parcelare (apartamentare) imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Clujului, nr.
4, județul Alba înscrise în CF nr. 115130-C1 Alba Iulia.
Imobil înscris în CF nr. 115130-C1 Alba Iulia situat administrativ în municipiul Alba
Iulia, str. Clujului, nr. 4, județul Alba este cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin
domeniului public al judeţului Alba la poziția cu nr. crt. 123, conform Hotărârii Guvernului 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 descris mai sus este în coproprietate comună Statul Român și UAT Județul
Alba.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 48/25.02.2021 s-a aprobat modificarea
suprafeţei ternului și a construcțiilor imobilului situat administrativ în municipiul Alba Iulia,
str. Clujului, nr. 4, județul Alba, de la suprafața de 2430 mp., la 2779 mp., asupra imobilului
înscris în CF nr. 81087 Alba Iulia, respectiv construcţia C1, înscrisă în CF nr. 81087 Alba Iulia
cu modificarea suprafeţei de la 160 mp., la 347 mp.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 163/29.07.2021 s-a aprobat parcelarea
(dezmembrarea) imobilului înscris în CF nr. 81087 în suprafaţă de 2779 mp, în două loturi,
respectiv:
- Lotul nr. 1 în suprafaţă de 347 mp., imobil înscris în CF nou nr. 115130-C1 Alba Iulia;
- Lotul nr. 2 în suprafaţă de 2432 mp., imobil înscris în CF nr. 115131 Alba Iulia.
Imobilul înscris în CF nou nr. 115130-C1 Alba Iulia este în coproprietate comună Statul
Român și UAT Județul Alba.
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
administrativ-teritoriale pe care sunt situate, cu excepţiile prevăzute de lege”.
Procedura de înscriere în Cartea Funciară este reglementată prin Legea nr. 7/1996 a
cadastrului şi a publicităţii imobiliare, precum şi prin Regulamentul de avizare, recepţie şi
înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al
ANCPI nr. 700/2014.
Pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT Județul Alba ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, asupra spațiilor din
imobilului descris anterior, respectiv imobil înscris în CF nou nr. 115130-C1 Alba Iulia, în urma
identificării din punct de vedere al publicităţii imobiliare, a fost întocmită documentaţia tehnică
cadastrală de către S.C. Mercury Geosysteme S.R.L., documentații depuse și înregistrate la
Consiliul Județean Alba cu nr. 23708 din 29 octombrie 2021.
În baza documentației cadastrale de parcelare (apartamentare) înscris în CF nr. 115130C1 Alba Iulia situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Clujului, nr. 4, județul Alba
Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba Iulia prin Referatul de admitere a cereri cu nr.
73756 din 22 octombrie 2021 imobilul, înscris în CF nr. 115130-C1 Alba Iulia, a fost
dezmembrat în două loturi, respectiv lotul nr. 1 compus din: nr. cad. 115130-C1-U3 și nr. cad.
115130-C1-U7 și lotul nr. 2 compus din: nr. cad. 115130-C1-U1, nr. cad. 115130-C1-U2, nr.
cad. 115130-C1-U4, nr. cad. 115130-C1-U5, nr. cad. 115130-C1-U6 și nr. cad. 115130-C1-U8.
Pentru reglementarea situației juridice în concordanță cu realitatea din teren și intabularea
dreptului de proprietate asupra spațiilor deținute de UAT Județul Alba în imobilul identificat mai
sus, se impune aprobarea documentaţiei cadastrale de parcelare (apartamentare) imobil înscris în

CF nr. 115130-C1 Alba Iulia situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Clujului, nr. 4,
județul Alba.
Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 „Atribuţiile consiliului judeţean”
alin.(1) lit. c) „atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al judeţului”, art. 182
alin.(1), care prevede „Proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni.
Redactarea proiectelor se face de către cei care le propun, cu sprijinul secretarului general al
unităţii administrativ-teritoriale şi al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al
consiliului judeţean” și alin. (4), care prevede „Dispoziţiile art. 124-127, 135, 136, 138, 139, 140
alin. (2) şi (3), precum şi ale art. 141 se aplică în mod corespunzător”, art. 196 alin.(1) lit. a),
care prevede „consiliul local şi consiliul judeţean adoptă hotărâri”, art. 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. 287 „Entităţile care exercită dreptul de proprietate publică a
statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale” lit. b „autorităţile deliberative ale
administraţiei publice locale, pentru bunurile aparţinând domeniului public al 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 permite ieșirea din coproprietate și intabularea dreptului de
proprietate asupra spațiilor deținute de UAT Județul Alba în imobilul înscris în CF nr. 115130C1 Alba Iulia situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Clujului, nr. 4, județul Alba.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Statului de funcții
al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinarăˮ în luna noiembrie 2021;
Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea
modificării Statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. a, art. 173 alin. 2 lit. c, art. 407 şi art. 478 alin. 2 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 31 alin. 2 şi art. 31 alin. 4 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri 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. I.
Se aprobă modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba, după cum urmează:
a.) La Compartimentul urmărire, încasare venituri şi executare silită - Serviciul buget
venituri se transformă funcţia publică ocupată de consilier juridic, clasa I, grad profesional
principal în consilier juridic, clasa I, grad profesional superior având în vedere concursul de
promovare în grad profesional;
b). La Compartimentul programe şi guvernanţa corporativă - Serviciul dezvoltare,
programe şi guvernanţa corporativă se transformă funcţia publică ocupată de consilier, clasa I,
grad profesional principal în consilier, clasa I, grad profesional superior având în vedere
concursul de promovare în grad profesional.
Art. II.
Statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, cu
modificările prevăzute la art. 1 va avea structura prevăzută în anexa - parte integrantă a
prezentei hotărâri.
Art. III.
Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 276/2 noiembrie 2021 își
încetează aplicabilitatea începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. IV.
Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Biroului resurse umane din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, va duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Art. V.
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, direcţiilor,
serviciilor şi birourilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Nr. 262
Alba Iulia, 10 noiembrie 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:
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 nr. 3 - Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii
publice

Anexa la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 262/10 noiembrie 2021
STAT DE FUNCȚII
AL APARATULUI DE SPECIALITATE
AL CONSILIULUI JUDEȚEAN ALBA
Nr. crt.
1
2-3
4

Denumirea funcţiei

Număr posturi
1
2
1

Preşedinte
Vicepreşedinte
Administrator public
CABINETUL PREȘEDINTELUI
5-7
Consilier
3
APARATUL DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN ALBA
8
Secretar general al judeţului
1
BIROUL RESURSE UMANE
9
Şef birou
1
10-13
Consilier, grad profesional superior
4
14
Inspector, grad profesional superior
1
BIROUL AUDIT PUBLIC INTERN
15
Șef birou
1
16-20
Auditor, grad profesional superior
5
SISTEM DE CONTROL INTERN MANAGERIAL
21-22
2
Consilier, grad profesional superior
23
1
Consilier juridic, grad profesional principal
INFORMATICĂ
24-25
2
Consilier, grad profesional superior
SERVICIUL ADMINISTRATIV
26
Şef serviciu
1
27
Inspector de specialitate gradul I A
1
28
Inspector de specialitate gradul I
1
29
Referent IA
1
30-32
Îngrijitor
3
Îngrijitor (Sâncrai)
1
33
Şofer I (din care un post cu ½ normă)
9
34-42
43
Muncitor calificat I
1
44
Muncitor calificat I (Sâncrai)
1
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
45
Director executiv
1
SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS
46
Şef serviciu
1
47-51
Consilier juridic, grad profesional superior
5
52
Consilier juridic, grad profesional principal
1
53
Consilier juridic, grad profesional asistent
1
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
54-58
Consilier, grad profesional superior
5
REGISTRATURĂ, ARHIVĂ
59
1
Consilier, grad profesional superior
60
1
Inspector de specialitate gradul IA

AUTORITATEA JUDEŢEANĂ DE TRANSPORT
61
1
Consilier, grad profesional superior
62
1
Consilier, grad profesional asistent
UNITĂȚI DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ, SOCIALĂ, ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL
63-64
2
Consilier, grad profesional superior
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
65
Director executiv
1
66
Director executiv adjunct
1
Contabilitate-financiar
67-71
Consilier, grad profesional superior
5
SERVICIUL DEZVOLTARE, PROGRAME ȘI GUVERNANȚA CORPORATIVĂ
72
Şef serviciu
1
Dezvoltare economică și rurală
73
Inspector, grad profesional superior
1
74-76
Consilier, grad profesional superior
3
Programe şi guvernanţa corporativă
77-79
Consilier, grad profesional superior
SERVICIUL ACCESARE ȘI COORDONARE PROIECTE
80
Şef serviciu
81-86
Consilier, grad profesional superior
87
Inspector de specialitate gradul IA
SERVICIUL BUGET VENITURI
88
Şef serviciu
Buget
89-91
Consilier, grad profesional superior
Urmărire, încasare venituri şi executare silită
92-94
Consilier, grad profesional superior
95
Consilier juridic, grad profesional superior
SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE
ȘI MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII CONTRACTELOR
96
Şef serviciu
97-101
Consilier achiziţii publice, grad profesional superior
102
Consilier achiziţii publice, grad profesional principal
103
Consilier achiziţii publice, grad profesional asistent
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
104
Director executiv
SERVICIUL PROGRAME, LUCRĂRI, ÎNTREȚINERE DRUMURI
105
Şef serviciu
Administrare drumuri judeţene
106-109
Consilier, grad profesional superior
110
Consilier, grad profesional principal
111-112
Consilier, grad profesional asistent
Controlul şi sistematizarea circulaţiei rutiere pe drumurile judeţene
113-114
Consilier, grad profesional superior
115-116
Referent IA
SERVICIUL ADMINISTRARE DOMENIUL PUBLIC ŞI PRIVAT
117
Şef serviciu
118-122
Consilier, grad profesional superior
123
Inspector de specialitate gradul I
124
Referent IA

3
1
6
1
1
3
3
1

1
5
1
1
1
1
4
1
2
2
2
1
5
1
1

DIRECȚIA AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM
125
Arhitect şef
1
Amenajarea teritoriului, urbanism
126-129
Consilier, grad profesional superior
4
130-131
Consilier, grad profesional principal
2
132
Consilier, grad profesional debutant
1
Autorizare, disciplina în construcţii, cadastru, GIS
133-136
Consilier, grad profesional superior
4
137
Consilier, grad profesional principal
1
138-139
Consilier, grad profesional asistent
2
140
Consilier, grad profesional debutant
1
SERVICIUL INVESTIŢII, DEZVOLTARE, PROMOVARE PATRIMONIALĂ ŞI
MANAGEMENTUL UNITĂŢILOR DE CULTURĂ
141
Şef serviciu
1
Investiţii
142-144
Consilier, grad profesional superior
3
Dezvoltare promovare patrimonială şi Managementul unităţilor de cultură
145-148
Consilier, grad profesional superior
4
149
Inspector, grad profesional superior
1
BIROUL RELAŢII INTERNAŢIONALE, DIASPORA, RELAŢII PUBLICE ŞI
COMUNICARE
150
Şef birou
1
151-153
Consilier, grad profesional superior
3
154
Inspector de specialitate gradul IA
1
155
Inspector de specialitate gradul II
1
BIROUL TURISM
156
Şef birou
1
157-158
Consilier, grad profesional superior
2
159
Inspector, grad profesional superior
1
160
Inspector, grad profesional asistent
1
161
Inspector de specialitate gradul IA
1
Tineret, învățământ, sport și relaţii interinstituţionale
162
Consilier, grad profesional superior
1
SERVICIUL MEDIU
163
Șef serviciu
1
Strategii, programe, proiecte mediu
Consilier,
grad profesional principal
164-165
2
Sistem de management integrat al deşeurilor
Consilier,
grad profesional superior
166-168
3
Consilier,
grad
profesional
asistent
169
1
Consilier, grad profesional debutant
170
1
Factori de mediu şi schimbări climatice
Inspector de specialitate gradul IA
171
1
Inspector de specialitate gradul I
172-173
2
Total aparat de specialitate
166
TOTAL
173
SERVICIUL PUBLIC JUDEŢEAN PENTRU ASIGURAREA SIGURANŢEI
CIRCULAŢIEI PE DRUMURILE JUDEŢENE ALBA
Sef serviciu
1
1
2
Inspector de specialitate gradul II
1

3-6
7
8

1-3
4

Muncitor calificat I
Muncitor calificat III
Muncitor calificat IV
TOTAL
MANAGEMENTUL UNITĂȚILOR DE CULTURĂ
Director–manager gradul II
Director general–manager gradul II
TOTAL
TOTAL GENERAL

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

4
1
1
8
3
1
4
185

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 24711/10 noiembrie 2021

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții
al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba

I. Expunere de motive
Prin proiectul de hotărâre iniţiat se propune aprobarea modificării Statului de funcţii al
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba în sensul transformării a două funcţii
publice ca urmare a promovării în grad profesional a unor funcţionari publici din cadrul
aparatului de specialitate.
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
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 276/2 noiembrie 2021 a fost aprobat Statul
de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba
III. Reglementări anterioare
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 276/2 noiembrie 2021 privind aprobarea
modificării Organigramei, Statului de funcții şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare
ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. a, art. 173 alin. 2 lit. c, art. 407 coroborat cu art. 409 alin. 3 lit. a
şi art. 478 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare;
- art. 31 alin. 2 şi art. 31 alin. 4 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, 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. 262 din 10 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, 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
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 24712/10 noiembrie 2021

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
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 modificării Statului de funcții
al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 11 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. 262/10 noiembrie 2021 şi are ataşat
referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții
al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
Cu deosebită consideraţiune,
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
Biroul resurse umane
Nr. 24775/11 noiembrie 2021
Raport de specialitate
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba
Conform art. 173 alin. 1 lit. a şi art. 173 alin. 2 lit. c din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul județean îndeplinește: „atribuţii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor publice de interes judeţean şi
ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean”, respectiv “aprobă, în condiţiile legii,
la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, regulamentul de organizare şi funcţionare a
consiliului judeţean, organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare
ale aparatului de specialitate al consiliului judeţean, precum şi ale instituţiilor publice de interes
judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean”.
Prin Proiectul de hotărâre iniţiat, Statul de funcţii al aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba, se modifică astfel:
- La Compartimentul urmărire, încasare venituri şi executare silită - Serviciul buget
venituri se transformă funcţia publică ocupată de consilier juridic, clasa I, grad profesional
principal în consilier juridic, clasa I, grad profesional superior având în vedere concursul de
promovare în grad profesional;
- La Compartimentul programe şi guvernanţa corporativă - Serviciul dezvoltare,
programe şi guvernanţa corporativă se transformă funcţia publică ocupată de consilier, clasa I,
grad profesional principal în consilier, clasa I, grad profesional superior având în vedere
concursul de promovare în grad profesional.
Potrivit raportului final al concursului de promovare organizat în perioada octombrie –
noiembrie 2021, înregistrat sub nr. 24232/4.11.2021, candidaţi la acest concurs au fost declaraţi admis - pentru a putea promova în gradul imediat superior al celui deţinut.
În conformitate cu prevederile art. 478 alin. 2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, „Promovarea în grad
profesional se face prin concurs sau examen, organizat de către autorităţile şi instituţiile
publice, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate, prin transformarea postului ocupat de
funcţionarul public ca urmare a promovării concursului sau examenului.”
Conform art. 31 alin. 2 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare „încadrarea şi promovarea
personalului plătit din fonduri publice pe funcţii, grade sau trepte profesionale se fac potrivit
prevederilor din statute sau alte acte normative specifice domeniului de activitate, aprobate prin
legi, hotărâri ale Guvernului sau acte administrative ale ordonatorului principal de credite,
după caz”, iar conform art. 31 alin. 4 din aceeaşi lege „în situaţia în care nu există un post
vacant, promovarea personalului plătit din fonduri publice în funcţii, grade sau trepte
profesionale se va face prin transformarea postului din statul de funcţii în care acesta este
încadrat într-unul de nivel imediat superior”.
Modificările intervenite asupra Statului de funcţii al aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba nu conduc la modificarea numărului total de posturi față de structura
aprobată în organigrama anterioară.
Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul
raport de specialitate, propun aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea modificării
Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
Şef birou,
Horaţiu Zaharia SUCIU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind însuşirea documentaţiei cadastrale de alipire a două parcele aflate în incinta
imobilului situat în municipiul Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu nr. 39, judeţul Alba,
înscrise în CF 72345 Alba Iulia şi CF 75754 Alba Iulia - proprietate publică a UATJudeţul Alba, rezultând o suprafaţă de 1512 mp., înscrisă sub nr. cadastral 115795

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna noiembrie 2021;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind însuşirea documentaţiei
cadastrale de alipire a două parcele aflate în incinta imobilului situat în municipiul Alba Iulia,
str. Tudor Vladimirescu nr. 39, judeţul Alba, înscrise în CF 72345 Alba Iulia şi CF 75754 Alba
Iulia - proprietate publică a UAT-Judeţul Alba, rezultând o suprafaţă de 1512 mp înscrisă sub
nr. cadastral 115795;
- documentaţia tehnică cadastrală de alipire a imobilelor 72345 şi 75754, aflate în
incinta imobilului situat în municipiul Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 39, judeţul Alba,
rezultând o suprafaţă de 1512 mp înscrisă sub nr. cadastral 115795, documentaţie realizată de
S.C. Mercury Geosystems srl, prin expert. topo. Răşinariu Avram Florin (aprobată prin referatul
de admitere nr. 73642/22 octombrie 2021 al Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba
prin Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba Iulia), înregistrată la registratura
Consiliului Judeţean Alba cu nr. 23713 din 29 octombrie 2021.
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. c şi lit. f, art. 286 alin. 3 coroborat cu pnct. 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 însuşeşte Documentaţia tehnică cadastrală realizată de S.C. Mercury
Geosystems SRL, prin expert. topo. Răşinariu Avram Florin de alipire a două parcele aflate în
incinta imobilului situat în municipiul Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 39, judeţul Alba,
înscrise în CF 72345 Alba Iulia şi CF 75754 Alba Iulia - proprietate publică a UAT-Judeţul

Alba, rezultând o suprafaţă de 1512 mp înscrisă sub nr. cadastral 115795, conform anexei - parte
integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Se aprobă alipirea celor două parcele înscrise în CF 72345 Alba Iulia sub nr.
cadastral 72345 în suprafaţă de 758 mp şi în CF 75754 Alba Iulia sub nr. cadastral 75754 în
suprafaţă de 754 mp., având categoria de folosinţă curţi construcţii, rezultând o suprafaţă
măsurată de 1512 mp., înscrisă sub nr. cadastral 115795.
Art. 3. Poziţia cu nr. crt. 23 din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
Judeţului Alba se modifică în mod corespunzător.
Art. 4. 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 Judeţului Alba - domeniului public.
Art. 5. Se solicită Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba / Biroului de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba Iulia, 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. 263
Alba Iulia, 10 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 și completările ulterioare;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, către
următoarea comisie de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi
lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 24713/10 noiembrie 2021

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind însuşirea documentaţiei cadastrale de alipire
a două parcele aflate în incinta imobilului situat în municipiul Alba Iulia,
str. Tudor Vladimirescu nr. 39, judeţul Alba, înscrise în CF 72345 Alba Iulia
şi CF 75754 Alba Iulia - proprietate publică a UAT-Judeţul Alba,
rezultând o suprafaţă de 1512 mp., înscrisă sub nr. cadastral 115795
I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează însuşirea de către UAT - Județul Alba prin
Consiliul Judeţean Alba a documentaţiei cadastrale de alipire a două parcele aflate în incinta
imobilului situat în municipiul Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 39, judeţul Alba, înscrise
în CF 72345 Alba Iulia şi CF 75754 Alba Iulia - proprietate publică a UAT-Judeţul Alba,
rezultând o suprafaţă de 1512 mp înscrisă sub nr. cadastral 115795.
II. Descrierea situaţiei actuale
Imobilul având categoria de folosinţă curţi construcţii este înscris în două cărţi funciare şi
anume CF 72345 şi CF 75754, urmând a fi efectuată actualizarea, alipirea celor două parcele
într-un singur număr cadastral alocat, reprezentat prin CF 115795. Imobilul este situat în
intravilanul municipiului Alba Iulia, 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. 23.
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 Geosystems srl
prin expert topo. Răşinariu Avram Florin, în scopul reglementării situaţiei juridice a imobilului
pentru a fi cuprinse în aceiaşi carte funciară clădirea şi terenul aferent, documentație depusă și
înregistrată la Consiliul Județean Alba cu nr. 23713/29 octombrie 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 pnct. 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
S,C, Geosystems srl prin domnul expert topo. Răşinariu Avram Florin, a întocmit
documentaţia tehnică cadastrală de alipire a două parcele, aflate în municipiul Alba Iulia str.
Tudor Vladimirescu nr. 39, documentație depusă și înregistrată la registratura Consiliului
Județean Alba cu nr. 23713/29 octombrie 2021.
În urma verificării, s-a constatat faptul că documentaţia tehnică topografică de alipire,
este corect întocmită, drept urmare se recomandă alipirea celor două cărţi funciare în cartea
funciară nou alocată şi anume CF 115795, care face obiectul proiectului de hotărâre.
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre
Nu este cazul
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi
funcţionale preconizate
Nu este cazul
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, 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. 263 din 10 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
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 24715/10 noiembrie 2021

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Domnului director executiv
Ioan BODEA

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind însuşirea documentaţiei cadastrale de alipire a două parcele aflate în incinta
imobilului situat în municipiul Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu nr. 39, judeţul Alba,
înscrise în CF 72345 Alba Iulia şi CF 75754 Alba Iulia - proprietate publică a UATJudeţul Alba, rezultând o suprafaţă de 1512 mp., înscrisă sub nr. cadastral 115795
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 11 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. 263 din 10 noiembrie 2021 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind însuşirea documentaţiei
cadastrale de alipire a două parcele aflate în incinta imobilului situat în municipiul Alba Iulia,
str. Tudor Vladimirescu nr. 39, judeţul Alba, înscrise în CF 72345 Alba Iulia şi CF 75754 Alba
Iulia - proprietate publică a UAT-Judeţul Alba, rezultând o suprafaţă de 1512 mp înscrisă sub
nr. cadastral 115795;
- documentaţia tehnică cadastrală de alipire a imobilelor 72345 şi 75754, aflate în
incinta imobilului situat în municipiul Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 39, judeţul Alba,
rezultând o suprafaţă de 1512 mp înscrisă sub nr. cadastral 115795, documentaţie realizată de
S.C. Mercury Geosystems srl, prin expert. topo. Răşinariu Avram Florin (aprobată prin referatul
de admitere nr. 73642/22.10.2021 al Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba prin
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba Iulia), înregistrată la registratura Consiliului
Judeţean Alba cu nr. 23713 din 29 octombrie 2021.
Cu deosebită consideraţiune,
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 24757/11 noiembrie 2021

RAPORT DE SPECIALITATE
a proiectului de hotărâre privind însuşirea documentaţiei cadastrale de alipire a două
parcele aflate în incinta imobilului situat în municipiul Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu
nr. 39, judeţul Alba, înscrise în CF 72345 Alba Iulia şi CF 75754 Alba Iulia - proprietate
publică a UAT-Judeţul Alba, rezultând o suprafaţă de 1512 mp., înscrisă sub nr. cadastral
115795.

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 intravilanul municipiului Alba Iulia având două parcele identificate prin
CF 72345 şi CF 75754 a fost cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
Judeţului Alba, la poziţia cu nr. crt. 23.
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
administrativ-teritoriale 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, alipirea celor două parcele identificate prin CF 72345 în suprafaţă de
758 mp, şi CF 75754 în suprafaţă de 754 mp., având categoria de folosinţă curţi construcţii, va
rezulta o suprafaţă măsurată de 1512 mp., conform CF 115795 nou alocat.
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. 23713 din 29
octombrie 2021.
Menţionăm faptul că proprietarul tabular asupra celor două parcele în cauză având
categoria de folosinţă curţi construcţii şi care urmează a fi alipite este Domeniul public al
judeţului Alba. Alipirea celor două parcele este necesară în vederea reglementării situaţiei
juridice a imobilului pentru a fi cuprinse în aceiaşi carte funciară atât clădirea cât şi terenul
aferent.
Se propune însuşirea de către Consiliul Judeţean Alba, a documentaţiei tehnice cadastrală
întocmită de S.C. Mercury Geosystems srl prin expert topo. Răşinariu Avram Florin, urmând a
se solicita Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba/Biroului de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Alba Iulia, alipirea celor două parcele identificate prin CF 72345 şi CF 75754
rezultând CF 115795 - proprietate publică a judeţului Alba.
Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) lit. c), art. 182 alin.(1),
alin. (4), art. 196 alin.(1) lit. a), art. 286 alin.(3), art. 289 alin.(4) din Ordonanţa de Urgenţă nr.
57/2019 privind Codul administrativ, în urma însușirii documentaţiei tehnice cadastrală
întocmită de S.C. Mercury Geosystems prin 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 Alba Iulia, în vederea alipirii celor

două parcele, cu notarea proprietăţii asupra - UAT Judeţul Alba, aferente imobilului situat în
municipiul Alba Iulia str. Tudor Vladimirescu nr. 39.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA

Şef serviciu,
Paul Silviu TODORAN

Întocmit, Adrian Florin GHILEA

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea transmiterii dreptului de proprietate asupra imobilului
„Clădire-parţial - fostă sediu de bancă, anexe şi terenul aferent”, proprietate privată
a UAT - Judeţul Alba, situat administrativ în municipiul Alba Iulia,
str. Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 20, judeţul Alba
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna noiembrie 2021;
-Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea
transmiterii dreptului de proprietate asupra imobilului „Clădire-parţial - fostă sediu de bancă,
anexe şi terenul aferent”, proprietate privată a UAT - Judeţul Alba, situat administrativ în
municipiul Alba Iulia, str. Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 20, judeţul Alba;
Ţinând cont de prevederile:
- Regulamentului de vânzare a bunurilor imobile aflate în domeniul privat al UATJudeţul Alba aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 282/27 noiembrie 2020;
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 205 din 27 septembrie 2021 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;
- 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,
- Raportului nr. 24314/5 noiembrie 2021 al Comisiei de evaluare a ofertelor şi
declararea ofertei câştigătoare, în procedura de vânzare prin licitaţie publică a bunului imobil
„Clădire-parţial - fostă sediu de bancă, anexe şi terenul aferent”, proprietate privată a Judeţului
Alba,
- Raportului nr. 24583/10 noiembrie 2021 al Comisiei de inventariere a bunurilor care
alcătuiesc 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, alin. 2 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 însușește Raportul de evaluare a ofertelor şi declararea ofertei câştigătoare,
în procedura de vânzare prin licitaţie publică a bunului imobil „Clădire-parţial - fostă
sediu de bancă, anexe şi terenul aferent”, proprietate privată a UAT - Judeţul Alba.
Art. 2. Se aprobă transmiterea dreptului de proprietate asupra bunului imobil „Clădireparţial - fostă sediu de bancă, anexe şi terenul aferent”, situat administrativ în municipiul Alba
Iulia, str. Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 20, judeţul Alba, având datele de identificare prezentate în
anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri, din proprietatea privată a UAT - Judeţul Alba în
proprietatea privată a firmei SC Art Instal SRL, a cărei ofertă a fost declarată ca fiind
câştigătoare, în urma licitaţiei publice organizată în 5 noiembrie 2021.
Art. 3. Contractul de vânzare cumpărare va fi încheiat în formă scrisă, autentificată
notarial.

Art. 4. Preţul obţinut în urma licitaţiei publice de 1.768.100 lei, va fi achitat integral în
ziua încheierii contractului de vânzare-cumpărare.
Art. 5. Bunul imobil identificat la art. 2 se radiază din Inventarul bunurilor care
alcătuiesc domeniul privat al Judeţului Alba.
Art. 6. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, domnul Ion Dumitrel,
să îndeplinească procedurile legale privind încheierea contractului de vânzare-cumpărare în faţa
notarului public.
Art. 7. 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. 8. 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,
SC Art Instal SRL, Direcției juridică și administraţie publică, Direcției gestionarea patrimoniului
şi 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. 264
Alba Iulia, 10 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 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
Comisia de specialitate nr. 3 - Comisia juridică, administrație publică locală, etică și
apărarea ordinii publice

Anexanr. 1 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 264 din 10 noiembrie 2021
Bunul imobil pentru care se aprobă transmiterea dreptului de proprietate din
proprietatea privată a UAT - Judeţul Alba în proprietatea privată a firmei SC Art Instal SRL,
a cărei ofertă a fost declarată ca fiind câştigătoare, în urma licitaţiei publice organizată în 5 noiembrie 2021.
Secţiunea I
Bunuri imobile
Elementele de identificare

Situaţia juridică actuală
Denumire act proprietate sau
alte acte doveditoare
0
2
3
6
1. „Clădire-parţial- fostă Imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion IC Brătianu, nr. 1, compus din:
Domeniul privat al Județului
sediu de bancă, anexe -„Clădire-parţial - fostă sediu bancă” în suprafaţă desfăşurată de 2009,50 mp, înscrisă în C.F. nr. Alba
şi terenul aferent”
71089-C1-U2 Alba Iulia cu nr. top 1839/1/2/II, 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)

Nr.
crt.

Denumirea
bunului

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

Secretarul general al judeţului:
Vasile BUMBU

Membri:
Voichița Maria COMAN
Marian Florin AITAI
Ioan BODEA

Secretarul comisiei: Andreea Maria BABIN
Radu Octavian NEAG

Liliana NEGRUȚ

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 24716/10 noiembrie 2021
REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de proprietate asupra
imobilului „Clădire-parţial - fostă sediu de bancă, anexe şi terenul aferent”, proprietate
privată a UAT - Judeţul Alba, situat administrativ în municipiul Alba Iulia,
str. Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 20, judeţul Alba
I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează transmiterea dreptului de proprietate asupra
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, în urma procedurii de vânzare prin licitaţie publică, organizată de Consiliul
Judeţean Alba în data de 05 noiembrie 2021, la sediul din Alba Iulia, Piaţa Ion I. C. Brătianu, nr.
20. Au fost depuse în termen 2 oferte valabile, iar Comisia de evaluare a declarat ca ofertă
câştigătoare, oferta de 1.768.100 lei a firmei SC Art Instal SRL.
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,
Consiliul Judeţean Alba a aprobat scoaterea la vânzare prin licitaţţie publică a acestui imobil.
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. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean alba nr.205/27.09.2021 s-a aprobat
scoaterea la vânzare a bunului imobil. Consiliul Judeţean Alba a organizat procedura de vânzare
prin licitaţie publică în data de 05 noiembrie 2021, cu respectarea Regulamentului de vânzare a
bunurilor imobile aflate în domeniul privat al UAT- Judeţul Alba. În urma licitaţiei publice,
oferta de 1.768.100 lei a firmei SC Art Instal SRL a fost declarată câştigătoare.
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.
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 205 din 27 septembrie 2021 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.

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;
- Legea 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. 264 din 10 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, 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. 24717/10 noiembrie 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 dreptului de proprietate asupra imobilului
„Clădire-parţial - fostă sediu de bancă, anexe şi terenul aferent”, proprietate privată
a UAT - Judeţul Alba, situat administrativ în municipiul Alba Iulia,
str. 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 11 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. 264 din 10 noiembrie 2021 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului
de proprietate asupra imobilului „Clădire-parţial - fostă sediu de bancă, anexe şi terenul
aferent”, proprietate privată a UAT - Judeţul Alba, situat administrativ în municipiul Alba Iulia,
str. Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 20, judeţul Alba;
- Raportul nr. 24314/5 noiembrie 2021 al Comisiei de evaluare a ofertelor şi declararea
ofertei câştigătoare, în procedura de vânzare prin licitaţie publică a bunului imobil „Clădireparţial - fostă sediu de bancă, anexe şi terenul aferent”, proprietate privată a Judeţului Alba,
- Raportul nr. 24583/10 noiembrie 2021 al Comisiei de inventariere a bunurilor care
alcătuiesc domeniul privat al Judeţului Alba.
Cu deosebită consideraţiune,
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. ….. /10 noiembrie 2021

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de proprietate asupra
imobilului „Clădire-parţial - fostă sediu de bancă, anexe şi terenul aferent”, proprietate
privată a UAT - Judeţul Alba, situat administrativ în municipiul Alba Iulia,
str. Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 20, judeţul Alba
Proiectul de act administrativ inițiat vizează transmiterea dreptului de proprietate asupra
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, în urma procedurii de vânzare prin licitaţie publică, organizată de Consiliul
Judeţean Alba în data de 05 noiembrie 2021, la sediul din Alaba Iulia, Piaţa Ion I. C. Brătianu,
nr. 20.
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.
Prin Hotârârea Consiliului Judeţean Alba nr. 205/27 septembrie 2021 s-a aprobat
scoaterea la vânzare prin licitaţie publică a bunului imobil „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 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.”
Procedura de vânzare s-a organizat conform Regulamentului de vânzare a bunurilor
imobile aflate în domeniul privat al UAT- Judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Alba nr. 282/27.11.2020. S-a asigurat transparenţa procedurii de vânzare prin licitaţie
publică, prin publicarea anunţului de licitaţie în Monitorul Oficial, într-un ziar naţional, într-un
ziar local şi pe site-ul Consiliului Judeţean Alba www.cjalba.ro.
Au fost depuse 2 oferte de cumpărare în termen: oferta SC Art Instal SRL, înregistrată cu
nr. 24085/03.11.2021 ora 11.48 şi oferta SC Urban Logistic Transilvania SRL, înregistrată la
sediul Consiliului Judeţean Alba cu nr. 24121/03.11.2021 ora 13.55. În urma evaluării ofertelor,
Comisia de evaluare a stabilit că cele două oferte depuse sunt valabile. În urma deschiderii
ofertei financiare, se constată că firma SC Urban Logistic Transilvania SRL a ofertat suma de
1.763.200 lei, iar firma SC Art Instal SRL a ofertat suma de 1.768.100 lei. În urma aplicării
criteriilor de atribuire, firma SC Urban Logistic Transilvania SRL a obţinut 99,80 puncte, iar
firma SC Art Instal SRL a obţinut 100 puncte. Se declară ofertă câştigătoare firma care a
acumulat cel mai mare punctaj, anume firma SC Art Instal SRL.
În concluzie, propun transmiterea dreptului de proprietate privată a Judeţului Alba asupra

bunului imobil „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, din proprietatea privată a UAT Judeţul Alba în proprietatea privată a
firmei SC Art Instal SRL, a cărei ofertă a fost declarată ca fiind câştigătoare, în urma licitaţiei
publice organizată în 05 noiembrie 2021.
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 transmiterea dreptului
de proprietate privată, asupra unui bun imobil.
DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA

ŞEF SERVICIU,
Paul Silviu TODORAN

Întocmit, Babin Andreea Maria

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea preţurilor medii la principalele produse agricole
pe baza cărora se calculează veniturile din arendă în anul 2022, în Judeţul Alba
Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedință „ordinară” în luna noiembrie 2021;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii la
principalele produse agricole pe baza cărora se calculează veniturile din arendă în anul 2022;
- adresa nr. 7734/9 noiembrie 2021 a Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Alba,
înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 24614/10 noiembrie 2021 privind
preţurile medii la principalele produse agricole pe baza cărora urmează să se stabilească
veniturile din arendă în anul 2022.
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
- art. 5 alin. 1 lit. f din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes
public, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 84 alin. 5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Normelor metodologice de aplicarea a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
aprobate prin H.G. nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 182, 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. 1. Se aprobă stabilirea preţurilor medii la principalele produse agricole pe baza
cărora se calculează veniturile din arendă în anul 2022 după cum urmează:
Nr.
Crt.
0
1

2

3

Denumire produs

Preţ mediu lei/kg/lei/l

1

2

Cereale
grâu
porumb
orz
orzoaică
triticale
ovăz
Plante oleaginoase
floarea soarelui
rapiţă
soia
Legume
varză
ceapă
morcov
tomate
ardei

0,8
0,75
0,75
0,75
0,75
0,85
1,8
1,8
1,65
2
3
2,5
4
4

4

5

6

7
8
9

castraveți
cartofi
fasole boabe
fasole verde

3,5
1
9
11

mere
prune
pere
struguri
piersici
cireşe

1,3
1,5
4
2,75
4,5
10

Fructe

Carne
carne în viu
porc
vită
oaie
pește
Produse lactate
lapte de oaie
lapte de vacă
brânzeturi
smântână
telemea de oaie
telemea de vacă
Miere
Ouă
Furaje
fân iarbă
masă verde iarbă
fân lucernă
masă verde lucernă

7,5
8
6,5
12
3,5
1,4
20
18
25
14
25
0,6
0,15
0,04
0,4
0,1

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcției dezvoltare și
bugete - Serviciul dezvoltare, programe și guvernanță corporativă, va duce la îndeplinire
prezenta hotărâre.
Art. 3. 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 și se comunică: Prefectului Județului Alba; Administrației Județene a Finanțelor
Publice Alba; Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Alba; Președintelui Consiliului Județean
Alba; Direcției juridică și administrație publică, Direcției dezvoltare și bugete, Serviciului
dezvoltare, programe şi guvernanţă corporativă din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Alba.

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Înregistrat cu nr. 265
Alba Iulia, 11 noiembrie 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 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. 5 Comisia servicii publice de interes judeţean, cooperare
interinstituțională, turism şi relaţii internaţionale, agricultură și mediu de afaceri

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 24760/11 noiembrie 2021

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii la principalele produse
agricole pe baza cărora se calculează veniturile din arendă în anul 2022, în Judeţul Alba

I. Expunere de motive
Potrivit art. 84 alin. 5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, stabilirea venitului net anual din cedarea folosinţei bunurilor, în cazul în
care arenda se exprimă în natură, evaluarea în lei se face pe baza preţurilor medii ale produselor
agricole, stabilite prin hotărâri ale consiliilor judeţene, ca urmare a propunerilor direcţiilor
teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării rurale, hotărâri ce trebuie
emise înaintea începerii anului fiscal. Aceste hotărâri se transmit, în cadrul aceluiaşi termen,
direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice pentru a fi comunicate unităţilor fiscale din
subordine.
II.Descrierea situației actuale
Prin adresa nr. 9157/4 noiembrie 2021 înregistrată la registratura Consiliului Județean
Alba cu nr. 24270/5 noiembrie 2021, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov,
solicită aprobarea de către Consiliul Judeţean Alba a preţurilor medii agricole stabilite ca urmare
a propunerilor direcţiei teritoriale de specialitate a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale.
Consiliul Judeţean Alba prin adresa nr. 22282/13 octombrie 2021 a solicitat preţurile
medii ale produselor agricole Direcţiei pentru Agricultură a judeţului Alba, acestea fiind
comunicate prin adresa nr.7734/9 noiembrie 2021 înregistrată la registratura Consiliului Judeţean
Alba sub nr. 24614/10 noiembrie 2021.
Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
- art. 5 alin. 1 lit. f din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes
public, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 84 alin. 5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Normelor metodologice de aplicarea a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
aprobate prin H.G. nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din OUG 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. 265 din 11 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 OUG 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. 24761/11 noiembrie 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 și completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea preţurilor medii la principalele produse agricole
pe baza cărora se calculează veniturile din arendă în anul 2022, în Judeţul Alba
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 11 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. 265 din 11 noiembrie 2021 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii la
principalele produse agricole pe baza cărora se calculează veniturile din arendă în anul 2022;
- adresa nr. 7734/9 noiembrie 2021 a Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Alba,
înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 24614/10 noiembrie 2021 privind
preţurile medii la principalele produse agricole pe baza cărora urmează să se stabilească
veniturile din arendă în anul 2022.
Cu deosebită consideraţiune,
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA DE DEZVOLTARE ŞI BUGETE
NR. 24763/11 noiembrie 2021
Raport de specialitate
a proiectului de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii la principalele produse
agricole pe baza cărora se calculeză veniturile din arendă în anul 2022 în judeţul Alba
În baza prevederilor articolului 84 al.(5) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal,
cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care arenda se exprimă în natură, evaluarea
în lei se face pe baza preţurilor medii ale produselor agricole, stabilite prin hotărâri ale consiliilor
judeţene, ca urmare a propunerilor direcţiilor teritoriale de specialitate ale Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, hotărâri ce trebuie emise înaintea începerii anului fiscal.
Aceste hotărâri se transmit, în cadrul aceluiaşi termen, direcţiilor generale regionale ale
finanţelor publice pentru a fi comunicate unităţilor fiscale din subordine.
Venitul brut reprezintă totalitatea sumelor în bani şi/sau echivalentul în lei a veniturilor în
natură şi se stabileşte pe baza chiriei sau a arendei prevăzute în contractul încheiat între părţi
pentru fiecare an fiscal, indiferent de momentul încasării chiriei sau arendei.
În baza adresei nr. 7734/9 noiembrie 2021 a Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Alba
înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr.24614/10 noiembrie 2021, au fost
comunicate prețurile la principalele produse agricole și se propun spre aprobare următoarele
preţuri medii pe baza cărora se calculează veniturile din arendă în anul 2022.
Nr.
Crt.
0
1

2

3

4

Denumire produs

Preţ mediu lei/kg / lei/l

1

2

Cereale
grâu
porumb
orz
orzoaică
triticale
ovăz
Plante oleaginoase
floarea soarelui
rapiţă
soia
Legume
varză
ceapă
morcov
tomate
ardei
castraveți
cartofi
fasole boabe
fasole verde
Fructe
mere
prune
pere
struguri

0,8
0,75
0,75
0,75
0,75
0,85
1,8
1,8
1,65
2
3
2,5
4
4
3,5
1
9
11
1,3
1,5
4
2,75

piersici
cireşe

5

6

7
8
9

4,5
10

Carne
carne în viu
porc
vită
oaie
pește
Produse lactate
lapte de oaie
lapte de vacă
brânzeturi
smântână
telemea de oaie
telemea de vacă
Miere
Ouă
Furaje
fân iarbă
masă verde iarbă
fân lucernă
masă verde lucernă

7,5
8
6,5
12
3,5
1,4
20
18
25
14
25
0,6
0,15
0,05
0,4
0,1

Având în vedere aspectele prezentate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete prezintă spre
aprobare proiectul de hotărâre în forma expusă.

Director executiv,
Marian Florin AITAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii
ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna noiembrie 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. 20857 din 9 noiembrie 2021 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,
înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 24686 din 10 noiembrie 2021.
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. 245 din 25 octombrie 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;
- Ordinului 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;
- Ordinului 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;
- Ordinului 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 1577 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 de asistent medical PL în post de
asistent medical principal PL
b.) La Secţia oncologie medicală se transformă trei posturi de asistent medical PL în
posturi de asistent medical principal PL
c.) La Compartimentul urologie:
- se transformă un post vacant de medic rezident an V în specialitatea urologie în post de
medic specialist în specialitatea urologie;
- se transformă două posturi de asistent medical PL în posturi de asistent medical
principal PL
d.) La Secţia obstetrică ginecologie se transformă un post de asistent medical PL în
specialitatea asistent medical generalist în post de asistent medical principal PL în specialitatea
asistent medical generalist;
e.) La Secţia pediatrie se transformă un post de asistent medical PL în specialitatea
asistent medical generalist în post de asistent medical principal PL în specialitatea asistent
medical generalist;
f.) La Secţia ortopedie şi traumatologie:
- se transformă două posturi de asistent medical PL în posturi de asistent medical
principal PL;
- se transformă un post vacant de gipsar medical principal în post de gipsar medical
debutant;
g.) La Compartimentul oftalmologie se transformă un post de asistent medical PL în post
de asistent medical principal PL
h.) La Secţia O.R.L. se transformă un post de asistent medical PL în post de asistent
medical principal PL
i.) La Secţia boli infecţioase se transformă trei posturi de asistent medical PL în posturi
de asistent medical principal PL
j.) La Compartimentul dermatovenerologie se transformă un post de asistent medical PL
în post de asistent medical principal PL;
k.) La Secţia psihiatrie acuţi se transformă un post vacant de medic primar în
specialitatea psihiatrie în post de medic specialist în specialitatea psihiatrie;
l.) La Secţia recuperare medicină fizică şi balneologie se transformă un post vacant de
medic primar în specialitatea recuperare, medicină fizică şi balneologie în post de medic
specialist în specialitatea recuperare, medicină fizică şi balneologie;
m.) La Compartimentul recuperare neurologică se înfiinţează un post de medic primar
în specialitatea recuperare, medicină fizică şi balneologie;
n.) La Staţia de hemodializă se transformă un post de asistent medical PL în post de
asistent medical principal PL;
o.) La Unitatea de primiri urgenţe se transformă două posturi de asistent medical PL în
posturi de asistent medical principal PL
p.) La Izolare covid se transformă două posturi de asistent medical PL în posturi de
asistent medical principal PL

r.) La Ambulatoriul integrat spitalului – Punct de recoltare se transformă un post de
asistent medical PL în post de asistent medical principal PL
s.) La Bloc operator se transformă un post de asistent medical PL în post de asistent
medical principal PL
ş.) La Laborator explorări funcţionale se transformă un post de asistent medical PL în
post de asistent medical principal PL
t.) La Serviciul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale se transformă un
post de asistent medical PL în post de asistent medical principal PL
ţ.) La CSM Copii se transformă un post de asistent medical PL în post de asistent medical
principal PL
Art. III.
Organigrama Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, cu modificările prevăzute la
art. II 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. II 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. 245 din 25 octombrie
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. 266
Alba Iulia, 11 noiembrie 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

ORGANIGRAMA SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ALBA IULIA

Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre

al Consiliului Judeţean Alba nr. 266 din 11 noiembrie 2021

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

Comp. pneumologie

Cab. cardiologie

2

Farmacie spital

20

Comp. endocrinologie

Cab. Gastoenterologie

1

Laborator analize medicale

34

UTS

1

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 radiologie si imagistica medicala

L. biochimie

1

Laborator explorari functionale

Cab. Chirurgie generala

2

L.endosopie digestiva diagostica.si terapeutica

4

Laborator endoscopie bronsica

3

Laborator diagnostic molecular

15

1

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

21

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. Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice

1

Cab. ORL

1

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

1

Cab. Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice (picior diabe

1

Sectia pediatrie

39

Comp. terapie acuta

Sectia ortopedie si traumatologie

44

Cab. Obs.Ginecologie

2

Comp. oftalmologie

15

Cab. Psihiatrie

2

Cab. Neuropsihiatrie

1

CSM adulti cu stationare de zi

8

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

Sectia psihiatrie acuti

51

Comp. psihiatrie cronici (Baia de Aries)

18

Sectia recuperare medicala fizica si balneo

23

Comp. recuperare neurologica

25

Unitatea de primire urgente

158

Spitalizare de zi

2

Izolare COVID

40

Statie hemodializa

12

Comp. recup. medic.ortop. traumatologie

9

Cab. Geriatrie si gerontologie

1

Cab. Alergo. şi imunitate clinica

2

Cab pneumologie

1

Cab. Hematologie

1

Punct recoltare

1

Serv de prev a infecţiilor asociate asistenţei med.

18

Magazie

Comp. rel. cu publicul și consiliere

Serviciul resurse umane

10

Muncitorii indirect productivi

Serv. tehnic administrativ si PSM

36

Centrala telefonica

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

Comp. juridic

2
3

Comp. audit

2

Bloc alimentar

17

Comp. Confe, reparare şi întreţinere inventar moale

Fisier informaţii

4

Comp. de internari- informatii

3

4

Dietetică

2

Cab. Chirurgie vasculară

1

Cabinet obst.ginecologie

PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

2

Comp. asistenţă socială şi religioasă

2

Garderobă

3

Spălătorie

11

2

TOTAL POSTURI
COMITETUL DIRECTOR

1577
4

POSTURI ÎN STRUCTURA MEDICALĂ

1471

POSTURI ÎN STRUCTURA FUNCŢIONALĂ

102

Spitalizare de zi

Cabinet pediatrie

6

14

Ingrijitoare curatenie

Cabinet med. dentara de urgenta

Cabinet med.interna
Centrul de sanatate multifuncţ. Ocna Mureş

Conducatorii auto

tica medicala-computer tomograf- spital si a

29

Cab. Pediatrie

62

41

Serv. achiz. publ. aprov. si transp.

9

Laborator hematologie

Comp. urologie

Sectia neonatologie

Serv.finan.-contab.

Laborator bacteriologie
imunoserologie, contagioase si planificare fa

imagistica medicala-RMN- spital si ambulato

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
al Consiliului Judeţean Alba
nr. 266 din 11 noiembrie 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
INFIRMIERĂ
5
SANITAR
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
G
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
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
1
PRINCIPAL
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
INFIRMIERĂ
M
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
Pagina 1

57
59
62

MEDIC ȘEF SECȚIE
MEDIC PRIMAR
MEDIC SPECIALIST

63

77

ASISTENT MEDICAL ȘEF
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT

78

REGISTRATOR MEDICAL

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

ASISTENT COORDONATOR

99
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

64
76

91

131
133
134

ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT

S
S
S

GASTROENTEROLOGIE
1
GASTROENTEROLOGIE
2
GASTROENTEROLOGIE
3
ASISTENT MEDICAL
S
1
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
S
1
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
12
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
REGISTRATOR
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
1
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
M
INFIRMIERĂ
6
PERSONAL AUXILIAR
G
ÎNGRIJITOARE
2
SANITAR
30
Nr. total posturi
COMPARTIMENT NEFROLOGIE
13 PATURI
S
MEDICI
NEFROLOGIE
1
S
MEDICI
NEFROLOGIE
1
S
MEDICI
NEFROLOGIE
1
S
MEDICI
NEFROLOGIE
1
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
SUPERIOR
GENERALIST
SSD
1
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
4
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
3
REGISTRATOR
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
1
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
M
INFIRMIERA
2
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
M
INFIRMIERA
1
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
G
INGRIJITOARE
4
21
Nr. total posturi
SECȚIA CARDIOLOGIE
40 PATURI
S
MEDICI
CARDIOLOGIE
1
S
MEDICI
CARDIOLOGIE
2
S
MEDICI
CARDIOLOGIE
5
ALT PERSONAL SANITAR
S
PROFESOR CFM
2
SUPERIOR
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
13
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
2
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1

137

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
STATISCIAN MEDICAL
PRINCIPAL
REGISTRATOR MEDICAL
PRINCIPAL

142

INFIRMIERĂ

M

143

INFIRMIERĂ DEBUTANT

M

147

ÎNGRIJITOARE

G

135
136

PL
M
M

MEDICI
MEDICI
MEDICI
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR

ASISTENT APARATURĂ
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICALĂ
PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL
REGISTRATOR
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
SANITAR
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
SANITAR
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
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1
1
1
5
1
4

148
150
151
158
159
160
162
163

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

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
186
187
189
191
198
202

203
204
205
208
213
218

219
221
222
223

224

ASISTENT MEDICAL
STATISCIAN MEDICAL
PRINCIPAL
REGISTRATOR MEDICAL
PRINCIPAL

S
PL
PL

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

M

1
3
1
1
1
3
13
1

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

225

MEDIC PRIMAR

S

MEDICI

226

MEDIC REZIDENT AN I
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

S
S

MEDICI
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

227
228

234

ASISTENT COORDONATOR
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
REGISTRATOR MEDICAL
DEBUTANT

237

INFIRMIERĂ

239

ÎNGRIJITOARE

240
247

MEDIC ȘEF SECȚIE
MEDIC PRIMAR

PERSONAL SANITAR MEDIU
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
M
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

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

232
233

253
268
269
270
271
278
279
283

285
286
288
289
290
293
294

295
296
297

ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
REGISTRATOR MEDICAL
PRINCIPAL

M

M

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
4
1
1

INFIRMIERĂ

3

ÎNGRIJITOARE

2
16

40 PATURI
CHIRURGIE GENERALĂ
1
CHIRURGIE
7
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
INFIRMIERĂ
SANITAR
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
BRANCARDIER
G
BRANCARDIER
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
G
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
SUPERIOR
GENERALIST
S
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
INFIRMIERĂ
M
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
BRANCARDIER
G
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
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
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1

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

1
1
1

298

299
300
301

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

323
330
331
332
334
335
352
353
359
360
361
362
363
371
372
380

381

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

Pagina 5

1
4

1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
7
1
3
1
1
2
21

1
7
1
1
2
1
17
1
6
1
1
1
1
8
1
8
58
1

383
384
387
389
390
392
393
397
398
399

400
401
402
408
409
413

414
415
416
420
421

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

455

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
INFIRMIERĂ
SANITAR
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
INFIRMIERĂ DEBUTANT
M
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
G
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
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
DEBUTANT
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
INFIRMIERĂ
M
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
SUPERIOR
ASISTENT MEDICAL ȘEF
S
PEDIATRIE
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR
PRINCIPAL
SUPERIOR
S
PEDIATRIE
ALT PERSONAL SANITAR
ASISTENT MEDICAL
S
NUTRIŢIE ŞI DIETETICĂ
SUPERIOR
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
DEBUTANT
INSTRUCTOR MEDICAL
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU INSTRUCTOR MEDICAL
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
INFIRMIERĂ
SANITAR
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
INFIRMIERĂ DEBUTANT
M
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
G
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
1
8
1
1
1
1
6
1
2
33
1

459

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

460

INFIRMIERA

461

MEDIC ȘEF SECȚIE

466

MEDIC PRIMAR

468

MEDIC SPECIALIST
KINETOTERAPEUT
PRINCIPAL

469

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE
PERSONAL AUXILIAR
M
INFIRMIERA
SANITAR
Nr. total posturi
SECȚIA ORTOPEDIE ȘI TRAUMATOLOGIE
35 PATURI
ORTOPEDIE ȘI
S
MEDICI
TRAUMATOLOGIE
ORTOPEDIE ȘI
TRAUMATOLOGIE
S
MEDICI
ORTOPEDIE ȘI
TRAUMATOLOGIE
S
MEDICI
ALT PERSONAL SANITAR ORTOPEDIE ȘI
S
SUPERIOR
TRAUMATOLOGIE
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
SUPERIOR
GENERALIST
S
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
SUPERIOR
GENERALIST
S
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

491

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

496

INFIRMIERĂ

498

INFIRMIERĂ DEBUTANT

500

BRANCARDIER

504

ÎNGRIJITOARE

505
507
508

MEDIC COORDONATOR
MEDIC PRIMAR
MEDIC REZIDENT AN I

509

515

ASISTENT COORDONATOR
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
REGISTRATOR MEDICAL
PRINCIPAL

516

INFIRMIERĂ

519

ÎNGRIJITOARE

520
523
524
525

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

526

PL

533

ASISTENT MEDICAL ȘEF
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
REGISTRATOR MEDICAL
PRINCIPAL

536

INFIRMIERĂ

M

470
472
485
486
487
490

513
514

532

M

PERSONAL SANITAR MEDIU
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
M
PERSONAL AUXILIAR
M
SANITAR
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
G
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
G
Nr. total posturi
COMPARTIMENT OFTALMOLOGIE
S
MEDICI
S
MEDICI
S
MEDICI
PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

M

PERSONAL SANITAR MEDIU
PERSONAL AUXILIAR
M
SANITAR
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
G
Nr. total posturi
SECȚIA ORL
S
MEDICI
S
MEDICI
S
MEDICI
S
MEDICI
PL

M

1
6

1
5
2
1
1
2
13
1
1
3

GIPSAR

1

INFIRMIERĂ

5

INFIRMIERĂ

2

BRANCARDIER

2

ÎNGRIJITOARE

4
44

15 PATURI
OFTALMOLOGIE
OFTALMOLOGIE
OFTALMOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
REGISTRATOR
MEDICAL

1

INFIRMIERĂ

1

ÎNGRIJITOARE

3
15

20 PATURI
ORL
ORL
ORL
ORL
ASISTENT MEDICAL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
REGISTRATOR
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
INFIRMIERĂ
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4

1
2
1

4
1
1

1
3
1
1
1
6
1
3

538
540

541
542
543

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

641
647
648
649
650
651
673
674
675
676
677
678
694
695
698

PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
ÎNGRIJITOARE
SANITAR
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
SANITAR
INFIRMIERĂ
M
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
SUPERIOR
KINETOTERAPEUT
S
KINETOTERAPEUT
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL ȘEF
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
S
PRINCIPAL
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
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
DEBUTANT
STATISCIAN MEDICAL
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU STATISTCIAN MEDICAL
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
DEBUTANT
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
INFIRMIERĂ
SANITAR
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERA DEBUTANT
M
INFIRMIERĂ
SANITAR
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
G
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
S
KINETOTERAPEUT
DEBUTANT
SUPERIOR
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
SANITAR
INFIRMIERĂ
M
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERA DEBUTANT
M
INFIRMIERĂ
SANITAR
PERSONAL AUXILIAR
BRANCARDIER
G
SANITAR
BRANCARDIER
INFIRMIERĂ DEBUTANT

M
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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
1
3

704

705
706
707

708
710

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

756
757
758
759
762

763
765
766
771
772
773

774
779
780

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

G
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6
64
1
1
1
3
1
2
3
1
3
3
1
1
3
14
3
2
1
6
1
6
45
1
1
1
1
3
7

1
2
1
5
1
1
11
1
5
1

781

MEDIC REZIDENT AN II

S

783

PSIHOLOG SPECIALIST

S

784

804

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

805

INSTRUCTOR ERGOTERAP

818

INFIRMIERĂ

820

BRANCARDIER

824

ÎNGRIJITOARE

825

MEDIC ȘEF SECȚIE

788
802
803

826

827

MEDIC PRIMAR

MEDIC SPECIALIST

PL
S
PL

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
SANITAR
M
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
G
BRANCARDIER
PERSONAL AUXILIAR
G
ÎNGRIJITOARE
SANITAR
Nr. total posturi
SECȚIA RECUPERARE MEDICINĂ FIZICĂ ȘI BALNEO
25 PATURI
RECUPERARE
MEDICINĂ FIZICĂ ȘI
BALNEO
S
MEDICI

S

S

MEDIC REZIDENT AN III

S

829

PROFESOR CFM PRINCIPAL

S

830

S

840

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

843

INFIRMIERĂ

845

ÎNGRIJITOARE

838
839

PSIHIATRIE

M

828

832

MEDICI
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR

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

1

MEDICI

RECUPERARE
MEDICINĂ FIZICĂ ȘI
BALNEO

1

MEDICI

RECUPERARE
MEDICINĂ FIZICĂ ȘI
BALNEO

1

RECUPERARE
MEDICINĂ FIZICĂ ȘI
BALNEO

1

MEDICI
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR

S

PERSONAL SANITAR MEDIU
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR

PL
M

PERSONAL SANITAR MEDIU
PERSONAL SANITAR MEDIU

M

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

PERSONAL SANITAR MEDIU
PERSONAL AUXILIAR
M
INFIRMIERĂ
SANITAR
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
G
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
BALNEO
846
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
1
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
847
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
PRINCIPAL
2
Nr. total posturi
COMPARTIMENT RECUPERARE NEUROLOGICĂ
15 PATURI
RECUPERARE
MEDICINA FIZICĂ ȘI
848
MEDIC COORDONATOR
S
MEDICI
1
BALNEO
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850
851
852
854
855
861
862
863
867
869
872

873
873
874
880
881
886
887
888
889
890

891
892
896
897
898
900
902

MEDIC PRIMAR
KINETOTERAPEUT
PRINCIPAL

S

PROFESOR CFM
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

S

ASISTENT COORDONATOR
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
MASEUR PRINCIPAL
MASEUR

S

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

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

S

PL
M
M

RECUPERARE
MEDICINĂ FIZICĂ ȘI
BALNEO

2

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
INFIRMIERĂ
SANITAR
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
INFIRMIERĂ DEBUTANTĂ
M
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
G
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
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
INFIRMIERĂ
M
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ DEBUTANTĂ
M
INFIRMIERĂ
SANITAR
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
G
ÎNGRIJITOARE
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
BRANCARDIER
G
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
SUPERIOR
GENERALIST
S
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
PRINCIPAL
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
INFIRMIERĂ
G
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
INFIRMIERĂ DEBUTANTĂ
M
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
ÎNGRIJITOARE
SANITAR
Nr. total posturi
UNITATEA DE PRIMIRE URGENȚE
MEDICINĂ DE 5 PATURI

903

MEDIC ȘEF SECȚIE

S

MEDICI

912
915

MEDIC PRIMAR
MEDIC PRIMAR

S
S

MEDICI
MEDICI

916
926
926
928

MEDIC PRIMAR
MEDIC SPECIALIST
MEDIC SPECIALIST
MEDIC SPECIALIST

S
S
S
S

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

2
1
6
1
1
4
2
3
25
0.5
0.5
1
6
1
5
1
1
1
1
18
1
1
4
1
1
2
2
12
1
9
3

1
9.5
0.5
2

932

MEDIC SPECIALIST

S

MEDICI

933
934

MEDIC REZIDENT AN V
MEDIC REZIDENT AN V

S
S

MEDICI
MEDICI

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

936

MEDIC REZIDENT AN V

S

MEDICI

937

MEDIC

S

MEDICI

938

MEDIC

S

939

ASISTENT MEDICAL ȘEF
ASISTENT SOCIAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

S

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

944
952

959
994
1006
1007
1008
1008
1009
1013
1015
1030
1043
1045
1055

1059
1060

1062

1063
1073

TEHNICIAN DE
RADIOLOGIE ŞI
IMAGISTICĂ LICENŢIAT
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

S
S
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1
1

2

URGENȚĂ
GENERALIST CU
COMPETENȚĂ ÎN UPU
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST

1

ASISTENT SOCIAL
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST

5

TEHNICIAN DE
RADIOLOGIE ŞI
S
IMAGISTICĂ LICENŢIAT
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
INSPECTOR DE
ALT PERSONAL SANITAR
SPECIALITATE GRADUL IA
SUPERIOR
S
ANALIST PROGRAM
INSPECTOR DE
ALT PERSONAL SANITAR
S
INGINER DE SISTEM
SPECIALITATE GRADUL IA
SUPERIOR
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
SANITAR
BRANCARDIER
G
BRANCARDIER
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
INFIRMIERĂ
G
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
INFIRMIERĂ DEBUTANT
G
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
ÎNGRIJITOARE
SANITAR
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
S
PRINCIPAL
SUPERIOR
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR

4

1
1

8

7
35
12
1
0.5
0.5
1
4
2
15
13
2
10
153
4
1
5

2
2

1
10

1077
1085
1090
1095
1098
1102

1103

1105

1106

1107

1108

1109

1110

1111
1112

1113

1114

1115

1116

1117

1118

1120
1121

1122

ASISTENT MEDICAL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
INFIRMIERĂ
G
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
INFIRMIERĂ
G
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
BRANCARDIER
G
BRANCARDIER
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
ÎNGRIJITOARE
SANITAR
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
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PRINCIPAL
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
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
DEBUTANT
CABINET CHIRURGIE GENERALĂ
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
SUPERIOR
GENERALIST
S
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
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PRINCIPAL
CABINET NEUROLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PRINCIPAL
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
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PRINCIPAL
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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4
8
5
5
3
4
40

1

2

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

2
1

1

1123

1124

1126

1127
1128

1129

1130
1131
1132
1133
1134

1135

1136
1137

1138

1139

1140

1141
1142
1143
1144

1148

1149

1150
1157

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
SUPERIOR
GENERALIST
CABINET ORL
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
SUPERIOR
GENERALIST
SSD
CABINET OBSTETRICĂ GINECOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
S
PRINCIPAL
SUPERIOR
GENERALIST
CABINET PSIHIATRIE
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
SUPERIOR
GENERALIST
ASISTENT COORDONATOR
S
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
S
PRINCIPAL
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
SUPERIOR
GENERALIST
S
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
GERONTOLOGIE
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
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
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
DEBUTANT
CABINET HEMATOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
DEBUTANT
PUNCT DE RECOLTARE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
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
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
DEBUTANT
STATISTICIAN MEDICAL
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL
ÎNGRIJITOARE CURĂȚENIE
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
ÎNGRIJITOARE
SANITAR
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
SUPERIOR
GENERALIST
S
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

1159
1160

1161
1177
1181
1182

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
16
4

1185

ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT

1197

INFIRMIERĂ

1201

INFIRMIERĂ DEBUTANT

1203

BRANCARDIER

1211

ÎNGRIJITOARE

1212

MEDIC PRIMAR

1213

ASISTENT MEDICAL ȘEF

PL

ASISTENT APARATURĂ
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICALĂ

1

1222

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

PL

ASISTENT APARATURĂ
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICALĂ

9

1223

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

PL

ASISTENT APARATURĂ
MEDICALĂ

1

1224

ÎNGRIJITOARE

1225

FARMACIST ȘEF SECȚIE

1227

FARMACIST PRIMAR

1229

FARMACIST SPECIALIST
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
REFERENT IA

1240
1242
1243
1244

1245
1246
1247
1249
1250

PL

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

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

PL

1
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
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
G
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
LABORATOR ANALIZE MEDICALE - BACTERIOLOGIE
MEDIC ȘEF LABORATOR
S
MEDICI
LABORATOR
ALT PERSONAL SANITAR
CHIMIST PRINCIPAL
S
LABORATOR
SUPERIOR
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

1252

MEDIC PRIMAR

1253

BIOLOG PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
REGISTRATOR MEDICAL
DEBUTANT

1258
1259

1260
1261
1262
1263

1264
1267

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
LABORATOR
SUPERIOR
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
CHIMIST PRINCIPAL
S
LABORATOR
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
ÎNGRIJITOARE
SANITAR
Nr. total posturi
LABORATOR ANALIZE MEDICALE - BIOCHIMIE
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
BIOLOG PRINCIPAL
S
LABORATOR
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
CHIMIST PRINCIPAL
S
LABORATOR

1270

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

1271

MEDIC PRIMAR

1272

1276

CHIMIST
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

1277

1278

1268

1275

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

1279

MEDIC ȘEF LABORATOR

S

MEDICI

1283

MEDIC PRIMAR

S

MEDICI

1284

ASISTENT MEDICAL ȘEF

PL

1290

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

PL

1292
1293

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

1294

REGISTRATOR MEDICAL
PRINCIPAL

M

1295

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
IMAGISTICĂ MEDICALĂ
1298
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
3
RADIOLOGIE ȘI
IMAGISTICĂ MEDICALĂ

1

PL

RADIOLOGIE ȘI
PERSONAL SANITAR MEDIU IMAGISTICĂ MEDICALĂ

5

PL

RADIOLOGIE ȘI
PERSONAL SANITAR MEDIU IMAGISTICĂ MEDICALĂ

1

1299

MEDIC SPECIALIST

S

1304

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

1305

ASISTENT MEDICAL

1306

ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT

1307

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

MEDICI

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

1307

1308

1310
1311
1312

1313
1314
1315

1316
1318
1319
1320
1322
1326

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
PRINCIPAL
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
SANITAR
INFIRMIERĂ DEBUTANT
G
INFIRMIERĂ
Nr. total posturi
LABORATOR ENDOSCOPIE BRONŞICĂ
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
PNEUMOFIZIOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
Nr. total posturi
LABORATOR DIAGNOSTIC MOLECULAR
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
LABORATOR
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
BIOLOG PRINCIPAL
S
LABORATOR
ALT PERSONAL SANITAR
BIOLOG SPECIALIST
S
LABORATOR
SUPERIOR
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
BIOLOG
S
LABORATOR
ALT PERSONAL SANITAR
BIOCHIMIST PRINCIPAL
S
SUPERIOR
LABORATOR
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR
ASISTENT MEDICAL
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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

1327
1329

REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR MEDICAL
DEBUTANT

1330

ÎNGRIJITOARE

1331
1334
1335
1336

1340
1341
1342
1343
1345

1346

1347
1348

1349

1350

1351
1352

1353
1355

1356
1357
1359

1360
1361
1362

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

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

M

1
2
1
15

SERVICIUL JUDEȚEAN DE MEDICINA LEGALĂ
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
ÎNGRIJITOARE
SANITAR
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
BRANCARDIER
G
BRANCARDIER
Nr. total posturi
SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICĂ - COMPARTIMENT CITOLOGIE
BIOLOG PRINCIPAL
ALT PERSONAL SANITAR
ANATOMIE PATOLOGICĂ
SUPERIOR
S
BIOLOG
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL ANATOMIE
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PATOLOGICĂ
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
G
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICĂ - COMPARTIMENT HISTOPATOLOGIE
ANATOMIE
ASISTENT COORDONATOR
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU PATOLOGICĂ
ASISTENT MEDICAL
ANATOMIE
PRINCIPAL ANATOMIE
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU PATOLOGICAĂ
PATOLOGICĂ
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL ANATOMIE
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU FARMACIE
PATOLOGICĂ
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
G
INGRIJITOARE
Nr. total posturi
SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICĂ - PROSECTURA
MEDIC ȘEF SERVICIU
ANATOMIE
ANATOMIE PATOLOGICĂ
PATOLOGICĂ
S
MEDICI
MEDIC PRIMAR ANATOMIE
ANATOMIE
PATOLOGICĂ
PATOLOGICĂ
S
MEDICI
ASISTENT MEDICAL
ANATOMIE
PRINCIPAL ANATOMIE
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU PATOLOGICĂ
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
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU IGIENĂ
PRINCIPAL
PL

Pagina 18

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

1363

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

1364

ASISTENT MEDICAL

1365

AGENT D.D.D.

1368

AGENT D.D.D. DEBUTANT

1372

ÎNGRIJITOARE

1373

MUNCITOR NECALIFICAT I

1374

MEDIC SPECIALIST
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
REGISTRATOR MEDICAL
DEBUTANT

1375
1376

1378

MEDIC PRIMAR

1379

PSIHOLOG PRACTICANT
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

1381

1383
1384
1384
1385

1386

1387

1388

1389

1390
1391
1392
1393
1394
1395

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

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

1
1
1
3
4
1
14

1
1
1
3

MEDICINA MUNCII

2

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

M

1415
1417
1419
1420
1421

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

S
S
S
S
S

1422

BIOLOG SPECIALIST

S

1423

ASISTENT COORDONATOR
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

S

1396
1397

1398
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1408
1409
1410
1411
1412

1413

1414

1432

REGISTRATOR
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
1
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
ÎNGRIJITOARE
1
SANITAR
8
Nr. total posturi
CENTRU SĂNĂTATE MINTALĂ COPII
PSIHIATRIE
MEDIC ȘEF CSM
S
MEDICI
1
PEDIATRICA
PSIHIATRIE
PEDIATRICA
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
2
NEUROLOGIE
PEDIATRICĂ
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
1
PSIHIATRIE
MEDIC REZIDENT AN V
S
MEDICI
1
PEDIATRICA
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
PSIHOLOG PRINCIPAL
S
PSIHOLOG
1
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
PSIHOLOG SPECIALIST
S
PSIHOLOG
1
ASISTENT SOCIAL
ALT PERSONAL SANITAR
S
ASISTENT SOCIAL
1
PRINCIPAL
SUPERIOR
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
3
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
REGISTRATOR MEDICAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR
1
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
DEBUTANT
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
1
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
G
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
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
DEBUTANT
1
Nr. total posturi
DISPENSAR TBC

1435

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
REGISTRATOR MEDICAL
PRINCIPAL

1436

ÎNGRIJITOARE

1437
1438

MEDIC SPECIALIST
MEDIC SPECIALIST

1439

MEDIC SPECIALIST

1433
1434

PL

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

PNEUMOFIZIOLOGIE
PNEUMOFIZIOLOGIE
PNEUMOFIZIOLOGIE
LABORATOR
PNEUMOLOGIE

1
2
2
1
1

BIOLOG
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST

1

ASISTENT APARATURĂ
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICALĂ
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
REGISTRATOR
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
PERSONAL AUXILIAR
G
ÎNGRIJITOARE
SANITAR
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

1458

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

1459

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL COORDONATOR

1440
1441
1442

1443

1444

1445

1446
1447
1448
1449

1451
1452
1453
1454

1456
1457

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
1460

PREOT I

S

1461

ASISTENT SOCIAL
PRINCIPAL

S

1464

GARDEROBIER

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

GARDEROBĂ
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
G
Nr. total posturi

1

ASISTENT SOCIAL

1
2

GARDEROBIER

3
3

SPĂLĂTOREASĂ

1

SPĂLĂTOREASĂ

10
11

SPĂLĂTORIE
1465

SPĂLĂTOREASĂ CU
GESTIUNE

1475

SPĂLĂTOREASĂ

PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
Nr. total posturi

M
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1476
1482
1483
1484

1485
1486
1487
1488
1489
1490

1491
1496
1498

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
PROGRAMATOR
S
TESA

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
1499
1500
1502

1504
1507
1508

1509

1514

1516
1517
1518

1519

1520
1521
1522
1523
1524

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
S
TESA
ECONOMIST/SOCIOLOG
SPECIALITATE GRADUL II
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/IN
GINER
S
TESA
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

1525
1531
1534
1536
1543
1544
1545
1546
1547
1549
1553
1554

1555
1556

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

1560

AUDITOR GRADUL IA

1568
1569
1574
1576
1577

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
1558

1
6
3
2
7
1
1
1

BUCĂTAR
BUCĂTAR
BUCĂTAR
BUCĂTAR
NECALIFICAT

8
1
5
2
1
17
1577

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 24762/11 noiembrie 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. 20857 din 9 noiembrie 2021
înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 24686 din 10 noiembrie 2021 a
solicitat modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale spitalului în sensul înfiinţării/
transformării unor posturi vacante pentru asigurarea de servicii conform standardelor medicale,
precum şi transformarea unor posturi ca urmare a promovării examenului de grad principal
pentru asistenţii medicali.
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. 245 din 25 octombrie 2021 a fost aprobată
Organigrama şi Statul de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia.
III. Reglementări anterioare
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 245 din 25 octombrie 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;
- Ordinul 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 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 nr. 1312/250/2020 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. 266 din 11 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, 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. 24765/11 noiembrie 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 11 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. 266/11 noiembrie 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. 20857 din 9 noiembrie 2021 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,
înregistrată cu nr. 24686 din 10 noiembrie 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. 24774/11 noiembrie 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. 20857 din 9 noiembrie 2021 Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia a
solicitat modificarea organigramei şi a statului de funcţii, în sensul transformări de posturi
vacante din cadrul structurilor medicale, precum şi înfiinţări de posturi vacante. Totodată s-a
solicitat şi modificarea gradului profesional pentru asistenţii medicali ca urmare promovării
examenului de grad principal.
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.”
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;”

Organizarea examenului de grad principal pentru asistenţii medicali se face în baza
Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal pentru asistenţi
medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali, surori medicale şi oficianţi medicali, aprobată
prin Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1137/2018, coroborat cu Anexa la Ordinul ministrului
sănătăţii 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.
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

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului verbal
de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K - proprietate publică a
UAT - Judeţul Alba, cu imobilul având suprafaţa măsurată de 2385 mp., situat
administrativ în comuna Galda de Jos, sat Galda de Sus, judeţul Alba înscris în C.F. nr.
75732 Galda de Jos sub nr. cad/top 48, 49

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna noiembrie 2021;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind exprimarea acordului cu privire
la aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul având suprafaţa măsurată de 2385 mp.,
situat administrativ în comuna Galda de Jos, sat Galda de Sus, judeţul Alba înscris în C.F. nr.
75732 Galda de Jos sub nr. cad/top 48, 49;
- solicitarea beneficiarului Bregar Viorel, prin mandatar ing. Maxim Emanuel privind
semnarea Procesului verbal de vecinătate asupra imobilului, situat în comuna Galda de Jos, sat
Galda de Sus, județul Alba care se învecinează la sud-vest cu drumul judeţean DJ 107K
proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba
cu nr. 24445/8 noiembrie 2021;
- procesul-verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K proprietate publică a UAT-Judeţul Alba şi imobilul situat administrativ în comuna Galda de Jos,
sat Galda de Sus, judeţul Alba;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 18/1991 a fondului funciar republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor
publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, anexa nr. 2;
- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba - anexa nr. 1, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte
funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se exprimă acordul cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru
stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K - proprietate publică a UAT-Judeţul Alba, cu
imobilul în suprafaţă totală măsurată de 2385 mp., situat administrativ în comuna Galda de Jos,
sat Galda de Sus, judeţul Alba, parte a C.F. nr. 75732 Galda de Jos, sub nr. cad/top 48, 49,

solicitat în vederea primei înscrieri - notare posesie în cartea funciară, pentru terenul aferent
imobilului în cauză, prezentat în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se
publică în Monitorul Oficial Local al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba,
beneficiarului Bregar Viorel prin mandatar, ing. Maxim Emanuel, Direcției juridică şi
administraţie publică, Direcției gestionarea patrimoniului şi Direcției amenajarea teritoriului și
urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 267
Alba Iulia, 11 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 din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, către
următoarea comisie de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi
lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 24677/11 noiembrie 2021

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea
Procesului verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul având suprafaţa măsurată de 2385
mp., situat administrativ în comuna Galda de Jos, sat Galda de Sus, judeţul Alba înscris în
C.F. nr. 75732 Galda de Jos sub nr. cad/top 48, 49
I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează exprimarea acordului de către Consiliul
Judeţean Alba cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor
comune asupra imobilului, în suprafaţă totală măsurată de 2385 mp., situat în comuna Galda de
Jos, sat Galda de Sus, identificat ca şi parte a C.F. nr. 75732, nr. cad/top 48, 49, imobil care se
învecinează cu drumul judeţean DJ 107K.
II. Descrierea situaţiei actuale
Prin adresa înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 24445/8
noiembrie 2021, beneficiarul Bregar Viorel, prin mandatar ing. Maxim Emanuel în calitate de
expert. topograf, transmite spre aprobare Procesul verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor
comune dintre DJ 107K - proprietate publică a UAT - Judeţul Alba şi imobilul, în suprafaţă
totală de 2385 mp., situat în comuna Galda de Jos, sat Galda de Sus, identificat prin C.F. nr.
75732, nr. cad/top 48, 49, solicitat în vederea primei înscrieri - notare posesie în cartea funciară,
pentru terenul aferent imobilului în cauză.
În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei
Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea Regulamentului de avizare,
recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, în vederea reglementării situației
de carte funciară, expertul topograf convoacă toţi proprietarii din vecinătatea imobilului pentru
care s-a executat documentaţia cadastrală, pentru identificarea limitei comune dintre vecini şi
pentru semnarea Procesului-verbal de vecinătate.
Menţionăm faptul că asupra drumului judeţean DJ 107K, care este în curs de întabulare,
având ca şi proprietar Domeniul Public al Judeţului Alba, s-a făcut compararea punctelor de
coordonate, a eventualelor suprapuneri de suprafeţe, în format electronic şi cu refacerea
documentaţiei dacă există aceste suprapuneri. În urma verificărilor efectuate documentaţia
cadastrală respectă limitele proprietăţilor, acestea nefiind afectate şi prin urmare se recomandă
semnarea procesului verbal de vecinătate.
III. Reglementări anterioare
Nu există
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- Legea nr. 18/1991 a fondului funciar republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor
publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2
- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba - anexa nr. 1 cu modificările şi completările
ulterioare;

- Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte
funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare.
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Nu este cazul
VI. Avize necesare
Nu este cazul
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Nu este cazul
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
Domnul ing. Maxim Emanuel în calitate de expert topograf, executant al măsurătorilor a
înaintat documentaţia cadastrală în vederea identificării limitei comune dintre vecini şi pentru
semnarea Procesului-verbal de vecinătate.
În urma verificării documentaţiei de către specialiştii din cadrul Direcţiei Gestionarea
Patrimoniului, respectiv Serviciul administrarea domeniului public şi privat a Consiliului
Judeţean Alba, s-a constatat faptul că documentaţia cadastrală întocmită respectă limitele
proprietăţilor, acestea nefiind afectate.
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre
Nu este cazul
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi
funcţionale preconizate
Nu este cazul
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în
condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 267 din 11 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
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 24767/11 noiembrie 2021

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Domnului director executiv Ioan BODEA

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului verbal
de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K - proprietate publică a
UAT - Judeţul Alba, cu imobilul având suprafaţa măsurată de 2385 mp., situat
administrativ în comuna Galda de Jos, sat Galda de Sus, judeţul Alba înscris în C.F. nr.
75732 Galda de Jos sub nr. cad/top 48, 49
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 11 noiembrie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei
„ordinare” estimate a avea loc în data de 18 noiembrie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 267 din 11 noiembrie 2021 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind exprimarea acordului cu privire
la aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul având suprafaţa măsurată de 2385 mp.,
situat administrativ în comuna Galda de Jos, sat Galda de Sus, judeţul Alba înscris în C.F. nr.
75732 Galda de Jos sub nr. cad/top 48, 49;
- solicitarea beneficiarului Bregar Viorel, prin mandatar ing. Maxim Emanuel privind
semnarea Procesului verbal de vecinătate asupra imobilului, situat în comuna Galda de Jos, sat
Galda de Sus, județul Alba care se învecinează la sud-vest cu drumul judeţean DJ 107K
proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba
cu nr. 24445/8 noiembrie 2021;
- procesul-verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K proprietate publică a UAT-Judeţul Alba şi imobilul situat administrativ în comuna Galda de Jos,
sat Galda de Sus, judeţul Alba;
Cu deosebită consideraţiune,
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 24773/11 noiembrie 2021

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului
verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K - proprietate
publică a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul având suprafaţa măsurată de 2385 mp., situat
administrativ în comuna Galda de Jos, sat Galda de Sus, judeţul Alba înscris în C.F. nr.
75732 Galda de Jos sub nr. cad/top 48, 49.

Prin adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 24445/08.11.2021, Bregar
Viorel, prin mandatar ing. Maxim Emanuel, transmite spre aprobare procesul verbal de
vecinătate asupra imobilului, care se învecinează la sud-vest cu DJ 107K în scopul întocmirii
documentaţiei tehnice topo - cadastrale de primă înscriere - notare posesie în cartea funciară,
pentru terenul aferent imobilului în cauză.
Procesul verbal de vecinătate, stabileşte limitele comune dintre DJ 107K: Galda de Jos
(DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş
- Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), proprietate publică a Judeţului Alba cu imobilul în suprafaţă
totală de 2385 mp., situat în comuna Galda de Jos, sat Galda de Sus, judeţul Alba.
Procesul verbal de vecinătate încheiat între proprietarii imobilului şi deţinătorii
imobilelor învecinate este actul de constatare a situaţiei din teren, prin care se exprimă acordul
cu privire la identificarea corectă a limitelor comune recunoscute de către aceştia, întocmit de
ing. Maxim Emanuel, cu prilejul identificării şi măsurării imobilului care face obiectul
documentaţiei tehnico topografice de identificare imobil.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 46/2001, s-a însuşit Inventarul bunurilor
care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, acesta fiind atestat prin Hotărârea Guvernului
României nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din Judeţul Alba – Anexa nr. 1. Drumul judeţean DJ 107K a
fost cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, la poziţia
cu nr. crt. 55.
În conformitate cu Ordinul nr. 700/2014 cu modificările şi completările ulterioare al
directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea
Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, în
vederea reglementării situatiei de carte funciară, expertul topograf convoacă toţi proprietarii din
vecinătatea imobilului pentru care s-a executat documentaţia cadastrală. Proprietarii sunt
convocaţi pentru identificarea limitei comune dintre vecini şi pentru semnarea Procesului-verbal
de vecinătate.
În urma verificării documentaţiei depuse, a punctelor de coordonate, a existenţei unor
posibile suprapuneri cu DJ 107K, care este în curs de întăbulare, s-a constatat faptul că
documentaţia tehnică topografică, respectă limitele proprietăţilor, nefiind afectată limita de
siguranţă a drumului judeţean, prin urmare se recomandă semnarea procesului verbal de
vecinătate din partea Judeţului Alba.
Faţă de cele menționate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre în forma
prezentată.
Proiectul de hotărâre iniţiat în considerarea aspectelor mai sus menţionate precum şi a
dispoziţiilor art. 173, alin 1, lit. c din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii privind gestionarea
patrimoniului judeţului, ale art. 173, alin 1, lit. f din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de

lege, va permite semnarea Procesului verbal de vecinătate pentru întocmirea documentaţiei
tehnice topo - cadastrale de primă înscriere - notare posesie în cartea funciară, pentru terenul
aferent imobilului mai sus menţionat.
DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA
Şef serviciu,
Paul Silviu TODORAN

Întocmit, Adrian Florin GHILEA

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
PREȘEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Statului de funcții
al Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinarăˮ în luna noiembrie 2021;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Statului
de funcții al Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia;
- solicitarea nr. 5424 din 2 noiembrie 2021 a Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia,
înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 24701 din 10 noiembrie 2021.
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. a și lit. d, art. 173 alin. 2 lit. c și art. 173 alin. 5 lit. d din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 13 alin. 2 și art. 25 din Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 31 alin. 4 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 41 alin. 2 Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a
criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011;
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 Statului de funcţii al Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia,
astfel:

a.) la Compartimentul Cercetare arheologică preventivă se transformă 2 posturi de
arheolog grad I de în 2 posturi de arheolog grad IA;
b.) la Compartimentul Financiar - Contabilitate se transformă un post de inspector de
specialitate grad II în post de inspector de specialitate grad I;
c.) la Compartimentul Financiar - Contabilitate se transformă postul de referent treapta
1A în post de referent de specialitate grad II.
Art. II.
Statul de funcţii al Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia cu modificările prevăzute la
art. I, va avea structura prevăzută în anexă - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. III.
Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 264 din 5 noiembrie 2020 își încetează
aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. IV.
Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Biroului resurse umane din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și a Managerului Muzeului
Naţional al Unirii Alba Iulia, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. V.
Prin intermediul secretarului 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, Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, administratorului
public al Județului Alba, Direcţiei juridică şi administraţie publică și Biroului resurse umane din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 268
Alba Iulia, 11 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:
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. 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

Anexa la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 268/11 noiembrie 2021
STAT DE FUNCȚII
AL MUZEULUI NAȚIONAL AL UNIRII ALBA IULIA
Nr.
crt.

Denumirea funcţiei

Nivelul
studiilor

Nr.
posturi

CONDUCERE
Director general adjunct grad II
S
2
Contabil şef grad II
S
1
SECŢIA ARHEOLOGIE
4
Şef secţie grad II
S
1
COMPARTIMENTUL ARHEOLOGIE - CERCETARE
5
Cercetător ştiinţific I
S
1
6
Cercetător ştiinţific II
S
1
7-13
Arheolog gradul IA
S
7
14
Desenator artistic treapta IA
M
1
COMPARTIMENTUL CERCETARE ARHEOLOGICĂ PREVENTIVĂ
15-17 Arheolog gradul IA
S
3
18
Arheolog gradul II
S
1*
19-20 Asistent de cercetare ştiinţifică
S
2**
SECŢIA ISTORIE
21
Şef secţie grad II
S
1
COMPARTIMENTUL MUZEOLOGIE
22- 25 Muzeograf gradul IA
S
4
26
Muzeograf gradul I
S
1
27
Muzeograf gradul II
S
1
COMPARTIMENTUL BIBLIOTECĂ ŞI DOCUMENTARE
28-29 Bibliotecar gradul IA
S
2
30
Arhivist gradul IA
S
1
SECŢIA MUSEIKON
31
Şef secţie grad II
S
1
32
Muzeograf gradul IA
S
1
33
Conservator gradul II
S
1
34
Restaurator gradul IA
S
1
35
Restaurator gradul I
S
1
CENTRUL NAŢIONAL DE CONSERVARE – RESTAURARE CARTE VECHE
36
Şef secţie grad II
S
1
COMPARTIMENTUL RESTAURARE CARTE
37-38 Restaurator gradul IA
S
2
39-40 Restaurator treapta IA
M
2
COMPARTIMENTUL CERAMICĂ-METAL-TEXTILE
41-43 Restaurator gradul IA
S
3
44
Restaurator gradul II
S
1
COMPARTIMENTUL RESTAURARE PIATRĂ
45
Restaurator gradul I
S
1
COMPARTIMENTUL INVESTIGAŢII
46
Chimist specialist
S
1
COMPARTIMENTUL CONSERVARE
47-48 Conservator gradul IA
S
2
49
Conservator gradul I
SSD
1
SECŢIA RELAŢII PUBLICE ŞI MARKETING CULTURAL
50
Şef secţie grad II
S
1
51
Traducător gradul I
S
1
1-2
3

52
53
54
55
56
57-65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75-79
80-81
82
83
84
85
86
87

Sociolog principal
S
Informatician gradul I
SSD
Analist (programator) ajutor IA
M
Muzeograf gradul I
S
Fotograf treapta IA
M
COMPARTIMENTUL GESTIUNE PATRIMONIU
Supraveghetor muzeu
ŞG/M
Magaziner
M
COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV
Administrator I
M
Şofer I
M
Referent treapta IA
M
Muncitor calificat I (Electrician)
M
Muncitor calificat I (Lăcătuş)
M
Muncitor calificat I ( Instalator)
M
Muncitor calificat II (Instalator )
Şc.prof.
Curier
ŞG
COMPARTIMENTUL PAZĂ
Paznic
G/M
COMPARTIMENTUL FINANCIAR - CONTABILITATE
Inspector de specialitate gradul IA
S
Inspector de specialitate gradul I
S
Referent de specialitate gradul II
S
COMPARTIMENTUL ACHIZIŢII PUBLICE
Inspector de specialitate gradul I
S
COMPARTIMENTUL JURIDIC ŞI RESURSE UMANE
Consilier juridic gradul IA
S
Inspector de specialitate gradul IA
S
COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN
Auditor gradul IA
S
TOTAL

1
1
1
1
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
2
1
1
1
1
1
1
87

Postul de arheolog gradul II din cadrul compartimentului cercetare arheologică preventivă va
fi ocupat pe perioadă determinată (pe perioada derulării contractelor).
**
Posturile de asistent de cercetare științifică – Arheolog vor fi ocupate pe perioada derulării
proiectului RO-CHER „Proiect complex multidisciplinar pentru monitorizarea, conservarea,
protecţia şi promovarea patrimoniului cultural românesc”, respectiv pe perioada 2019 – 2022
şi vor fi susţinute financiar din bugetul instituţiei.
*

PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETARUL GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 24769/11 noiembrie 2021

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării
Statului de funcţii al Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia
I. Expunere de motive
Prin adresa nr. 5424/2 noiembrie 2021 Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia a solicitat
aprobarea modificării statului de funcții în sensul transformării a patru posturi de natură
contractuală ca urmare a susținerii şi promovării examenului de promovare în grad profesional
imediat superior.
II. Descrierea situaţiei actuale
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 264 din 5 noiembrie 2020 s-a aprobat
modificarea Statului de funcţii al Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia.
III. Reglementări anterioare
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 264 din 5 noiembrie 2020 privind aprobarea
modificării Statului de funcţii al Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia.
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. a și lit. d, art. 173 alin. 2 lit. c și art. 173 alin. 5 lit. d din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 13 alin. 2 și art. 25 din Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 31 alin. 4 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 41 alin. 2 Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a
criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011;
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. 45 din 14 februarie 2020
privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, a
bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020, 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. 268 din 11 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 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. 24770/11 noiembrie 2021

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
BIROUL RESURSE UMANE
Domnului Horaţiu Zaharie SUCIU - şef birou
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 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 Statului de funcţii
al Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 11 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. 268/11 noiembrie 2021 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Statului
de funcţii al Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia
- solicitarea nr. 5424/1 noiembrie 2021 a Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia
înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 24701/10 noiembrie 2021.
Cu deosebită consideraţiune,
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEA
Nr. 24776/ 11 noiembrie 2021
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii al Muzeului
Naţional al Unirii Alba Iulia
Conform art. 173 alin. 1 lit. a şi art. 173 alin. 2 lit. c din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
consiliul județean are “atribuţii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea aparatului de
specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor
şi regiilor autonome de interes judeţean”, respectiv “aprobă, în condiţiile legii, la propunerea
preşedintelui consiliului judeţean, regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului
judeţean, organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale
aparatului de specialitate al consiliului judeţean, precum şi ale instituţiilor publice de interes
judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean”.
Prin adresa nr. 5424/ noiembrie 2021 înregistrată la registratura Consiliului Județean
Alba cu nr. 24701/10 noiembrie 2021, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia a solicitat
modificarea statului de funcții, ca urmare a finalizării examenului de promovare în grad
profesional, astfel:
- la Compartimentul Cercetare arheologică preventivă transformarea a 2 posturi de
arheolog grad I în 2 posturi de arheolog grad IA;
- la Compartimentul Financiar - Contabil transformarea unui post de inspector de
specialitate grad II în post de inspector de specialitate grad I;
- la Compartimentul Financiar - Contabil transformarea postului de referent treapta 1A în
post de referent de specialitate grad II;
Articolul 31 alin. 4 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precizează faptul că: ”În situaţia în
care nu există un post vacant, promovarea personalului plătit din fonduri publice în funcţii,
grade sau trepte profesionale se va face prin transformarea postului din statul de funcţii în care
acesta este încadrat într-unul de nivel imediat superior.”
Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător
funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, prevede la
art. 41 alin. 2 din Regulament: „Promovarea personalului contractual din sectorul bugetar în
grade sau trepte profesionale se face, de regulă, pe un post vacant, iar, în situaţia în care nu
există un asemenea post, se face prin transformarea postului din statul de funcţii în care acesta
este încadrat într-unul de nivel imediat superior.”
Art. 13 alin. 2 din Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, prevede: „Muzeele şi colecţiile aflate în proprietate
publică se înfiinţează şi se organizează în subordinea autorităţilor administraţiei publice
centrale sau locale, a altor autorităţi publice ori instituţii şi funcţionează potrivit regulamentelor
proprii de organizare şi funcţionare, aprobate de autorităţile sau instituţiile tutelare.”
Modificările intervenite asupra Statului de funcţii al Muzeului Naţional al Unirii Alba
Iulia nu duc la modificarea numărului total de posturi față de structura aprobată în organigrama
anterioară.
Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul
raport de specialitate, propun aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea modificării
Statului de funcţii al Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia.
ŞEF BIROU,
Horaţiu Suciu
Întocmit,
Daniela Becheş

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind neexercitarea dreptului de preempţiune asupra imobilului teren
- înscris în CF nr. 109030 Alba Iulia, în suprafaţă de 4046 mp. - monument istoric situat
administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Vasile Alecsandri, nr. 95, judeţul Alba

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna noiembrie 2021;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind neexercitarea dreptului de
preempţiune asupra imobilului teren - înscris în CF nr. 109030 Alba Iulia, în suprafaţă de 4046
mp. - monument istoric situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Vasile Alecsandri, nr.
95, judeţul Alba;
- adresa nr. 1460/10 noiembrie 2021 a Direcţiei Judeţene pentru Cultură Alba, însoțită de
referatul de oportunitate, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 24594/10
noiembrie 2021.
Analizând raportul nr. 24802/11 noiembrie 2021 al Comisiei de stabilire a oportunităţii
achiziţionării imobilelor monumente istorice.
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- art. 1730 şi urm. din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Ordinului nr. 2314/2004 al ministrului culturii şi cultelor privind aprobarea Listei
monumentelor istorice şi Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările şi completările
ulterioare.
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă neexercitarea dreptului de preempţiune de către UAT - Judeţul Alba
asupra imobilului teren - înscris în CF nr. 109030 Alba Iulia, în suprafaţă de 4046 mp. monument istoric, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Vasile Alecsandri, nr 95,
judeţul Alba, proprietar Tecnostar Consulting SRL. Imobillul teren este înscris în Lista
Monumentelor Istorice la nr. crt. 3, sub denumirea O Aşezare civilă - În preajma castrului
roman, cod LMI2015 AB-I-m-A-00001.02, conform documentaţiei transmise de către Direcţia
Judeţeană pentru Cultură Alba, care constituie anexă la prezenta hotărâre.
Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se
publică în Monitorul Oficial Local al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba,
Direcţiei Judeţene pentru Cultură Alba, Direcției juridică şi administraţie publică, Direcției
gestionarea patrimoniului şi Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba.
Avizat pentru legalitate
PREŞEDINTE,
SECRETAR GENERAL
Ion DUMITREL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 269
Alba Iulia, 11 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 din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare către
următoarele comisii de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 1 - Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală,
prognoze şi strategii
Comisia de specialitate nr. 2 - Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi
urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al
județului

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 24771/11 noiembrie 2021
REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preempţiune
asupra imobilului teren - înscris în CF nr. 109030 Alba Iulia, în suprafaţă de 4046 mp. monument istoric situat administrativ în municipiul Alba Iulia,
str. Vasile Alecsandri, nr. 95, judeţul Alba
I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează neexercitarea dreptului de preempţiune
asupra imobilului teren - înscris în CF nr. 109030, în suprafaţă de 4046 mp., Alba Iulia
monument istoric situat, administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Vasile Alecsandri, nr. 95.,
judeţul Alba, proprietar Tecnostar Consulting SRL. Imobilul teren este înscris în Lista
Monumentelor Istorice la nr. crt. 3, sub denumirea Aşezare civilă - În preajma castrului roman,
cod LMI2015 AB-I-m-A-00001.02
II. Descrierea situaţiei actuale
Prin adresa nr.1460/10 noiembrie 2021, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean
Alba cu nr. 24599/10 noiembrie 2021, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba ne comunică
solicitarea făcută Tecnostar Consulting SRL, privind exercitarea/neexercitarea dreptului de
preemţiune asupra imobilului, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Vasile
Alecsandri, nr. 10., judeţul Alba.
Tecnostar Consulting SRL, are calitatea de proprietar asupra imobilului, teren în
suprafaţă de 4046 mp. - monument istoric, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str.
Vasile Alecsandri, nr. 95., judeţul Alba. Imobilul teren este înscris în Lista Monumentelor
Istorice la nr. crt. 3, sub denumirea Aşezare civilă - În preajma castrului roman, cod LMI2015
AB-I-m-A-00001.02, aceaştia exprimându-şi intenţia de a vinde imobilul respectiv.
Conform prevederilor art. 4 alin. 4 din Legea nr. 422/2001, privind protejarea
monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare, „monumentele istorice aflate
în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat pot fi vândute numai în condiţiile
exercitării dreptului de preemţiune ale statului român, prin Ministerul Culturii şi Patrimoniului
Naţional, pentru monumentele istorice clasate în grupa Aˮ. Alin. 7 al aceluiași articol prevede că
„termenul de exercitare a dreptului de preemţiune al statului este de maximum 25 de zile de la
data înregistrării înştiinţării, documentaţiei şi a propunerii de răspuns la Ministerul Culturii şi
Patrimoniului Naţional sau, după caz, la serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii
şi Patrimoniului Naţional; titularii dreptului de preemţiune vor prevedea în bugetul propriu
sumele necesare destinate exercitării dreptului de preemţiune; valoarea de achiziţionare se
negociază cu vânzătorulˮ.
În situaţia în care, conform art. 4 alin. 8 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea
monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare, „Ministerul Culturii şi
Patrimoniului Naţional sau serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi
Patrimoniului Naţional nu îşi exercită dreptul de preempţiune în termenul prevăzut la alin. 7,
acest drept se transferă autorităţilor publice locale, care îl pot exercita în maximum 15 zileˮ.
Prin referatul de oportunitate atașat adresei nr. 1460/10 noiembrie 2021, Direcţia
Judeţeană pentru Cultură Alba, comunică neexercitarea dreptul de preempțiune asupra imobilului
identificat mai sus și transferă dreptul de preempţiune pentru achiziţionarea imobilului în cauză,
către autorităţile administraţiei publice locale, respectiv Consiliului Judeţean Alba.
Comisia de stabilire a oportunităţii achiziţionării imobilelor monument istoric, constituită
prin Dispoziție a Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 383 din 14 iunie 2019, întrunită în
ședință în data de 11 noiembrie 2021, luând în discuție imobilul la care s-a făcut trimitere
anterior, a recomandat neexercitarea dreptului de preempțiune, prin Raportul nr. 24802/11
noiembrie 2021.
III. Reglementări anterioare
Nu este cazul.

IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- art. 1730 şi urm. din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul nr. 2314/2004 al ministrului culturii şi cultelor privind aprobarea Listei
monumentelor istorice şi Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările şi completările
ulterioare
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Nu este cazul
VI. Avize necesare
Nu este cazul
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Nu este cazul
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba nu exercită dreptul de preempțiune asupra
imobilului identificat mai sus și transferă dreptul de preempţiune pentru achiziţionarea
imobilului în cauză, către autorităţile administraţiei publice locale, respectiv Consiliului Judeţean
Alba, fapt comunicat prin referatul de oportunitate atașat adresei nr. 1460/10 noiembrie 2021.
De asemenea Comisia de stabilire a oportunității achiziționării imobilelor monument
istoric a comunicat faptul că nu se recomandă achiziționarea imobilului menționat mai sus, fapt
comunicat prin raportul nr. 24802/11 noiembrie 2021.
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre
Nu este cazul
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi
funcţionale preconizate
Nu este cazul
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia proiectele de
hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului judeţean, de
vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de
hotărâre înregistrat cu nr. 269 din 11 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, 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. 24772/11 noiembrie 2021

APROB,
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Domnului director executiv Ioan BODEA
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind neexercitarea dreptului de preempţiune asupra imobilului teren
- înscris în CF nr. 109030, în suprafaţă de 4046 mp., Alba Iulia - monument istoric situat
administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Vasile Alecsandri nr. 95, judeţul Alba
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 11 noiembrie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei
„ordinară” care va avea loc în data de 18 noiembrie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 269/11 noiembrie 2021 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind neexercitarea dreptului de
preempţiune asupra imobilului teren - înscris în CF nr. 109030, în suprafaţă de 4046 mp., Alba
Iulia - monument istoric situat, administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Vasile Alecsandri nr.
95, judeţul Alba;
- adresa nr. 1460/10 noiembrie 2021 a Direcţiei Judeţene pentru Cultură Alba, însoțită de
referatul de oportunitate, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 24594/10
noiembrie 2021.
- raportul nr. 24802/11 noiembrie 2021 al Comisiei de stabilire a oportunităţii
achiziţionării imobilelor monumente istorice.
Cu deosebită consideraţiune,
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 24855/11 noiembrie 2021

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preempţiune asupra imobilului
teren - înscris în CF nr. 109030, în suprafaţă de 4046 mp., Alba Iulia - monument istoric
situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Vasile Alecsandri nr. 95, judeţul Alba
Proiectul de act administrativ inițiat vizează neexercitarea dreptului de preempţiune
asupra imobilului teren - înscris în CF nr. 109030, în suprafaţă de 4046 mp., Alba Iulia
monument istoric situat, administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Vasile Alecsandri nr. 95.,
judeţul Alba, proprietar Tecnostar Consulting SRL. Imobilul teren este înscris în Lista
Monumentelor Istorice la nr. crt. 3, sub denumirea Oraşul Antic Apulum, cod LMI2015 AB-I-mA-00001.02.
Conform prevederilor art. 4 alin. 4 din Legea nr. 422/2001, privind protejarea
monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare, „monumentele istorice aflate
în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat pot fi vândute numai în condiţiile
exercitării dreptului de preempţiune ale statului român, prin Ministerul Culturii şi Patrimoniului
Naţional, pentru monumentele istorice clasate în grupa Aˮ. Alin. 7 al aceluiași articol prevede că
„termenul de exercitare a dreptului de preemţiune al statului este de maximum 25 de zile de la
data înregistrării înştiinţării, documentaţiei şi a propunerii de răspuns la Ministerul Culturii şi
Patrimoniului Naţional sau, după caz, la serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii
şi Patrimoniului Naţional; titularii dreptului de preempţiune vor prevedea în bugetul propriu
sumele necesare destinate exercitării dreptului de preempţiune; valoarea de achiziţionare se
negociază cu vânzătorulˮ.
În situaţia în care, conform art. 4 alin. 8 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea
monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare, „Ministerul Culturii şi
Patrimoniului Naţional sau serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi
Patrimoniului Naţional nu îşi exercită dreptul de preempţiune în termenul prevăzut la alin. 7,
acest drept se transferă autorităţilor publice locale, care îl pot exercita în maximum 15 zileˮ.
Codul asociat monumentelor istorice (codul LMI) cuprinde:
- acronimul județului în care se află;
- un numeral roman ce grupează monumentele în funcție de natura lor:
o I - Monumente de arheologie;
o II - Monumente arhitectură;
o III - Monumente de for public;
o IV - Monumente memoriale și funerare;
- o minusculă (m pentru monument, a pentru ansamblu sau s pentru sit arheologic);
- o majusculă care descrie monumentul din punct de vedere valoric:
o A - monumente de interes național;
o B - monumente de interes local;
- un număr de ordine unic la nivelul întregii țări (ex. 00001.01). Cifrele de după
punct reprezintă indicele monumentului în cadrul unui ansamblu clasat.
Imobilul teren identificat mai sus în suprafaţă de 4046 mp., este înscris în Lista
Monumentelor istorice 2015- judeţul Alba, conform Ordinului nr. 2314/2004 al ministrului
culturii şi cultelor privind aprobarea Listei monumentelor istorice şi Listei monumentelor istorice
dispărute cu modificările şi completările ulterioare, la poziţia cu nr. crt. 3, având cod de
identificare AB-I-m-A-00001.02, Aşezare civilă - În preajma castrului roman.
Prin referatul de oportunitate atașat adresei nr. 1460/10 noiembrie 2021, Direcţia
Judeţeană pentru Cultură Alba, comunică neexercitarea dreptul de preempțiune asupra imobilului
identificat mai sus și transferă dreptul de preempţiune pentru achiziţionarea imobilului în cauză,
către autorităţile administraţiei publice locale, respectiv Consiliului Judeţean Alba.

Faţă de cele menționate mai sus, Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba trebuie să se
pronunţe dacă îşi exercită sau nu dreptul de preempţiune asupra imobilului mai sus menţionat.
În urma întrunirii Comisiei de stabilire a oportunităţii achiziţionării imobilelor monumente
istorice, s-a recomandat, prin Raportul nr. 24802/11 noiembrie 2021, anexat prezentului proiect
de hotărâre, că nu este oportună achiziţia imobilului în cauză - monument istoric, situat
administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Vasile Alecsandri nr. 95, judeţul Alba.
De asemenea imobilul terenu mai sus menţionat nu reprezintă interes istoric pentru
Consiliul Judeţean Alba, aşa cum reiese şi din referatul de oportunitate al Direcţiei pentru cultură
Alba, întrucât pe terenurile în cauză nu au fost identificate vestigii istorice.
Considerăm că nu se justifică necesitatea şi oportunitatea achiziţiei imobilului mai sus
prezentat, prin urmare propunem adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat în considerarea
aspectelor mai sus menţionate, precum şi a dispoziţiilor 173 alin. 1 lit. f din Ordonanţa de
Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte
şi alte atribuţii prevăzute de lege şi a Legii nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor
istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
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