
ROMANIA 
JUDETUL ALBA  
CONSILIUL JUDETEAN  
 

HOTARARE 
 
privind rectificarea bugetului general al judeţului Alba, a bugetului propriu al judeţului Alba, 

a  bugetului instituţiilor publice si activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 
proprii,  a fondurilor externe nerambursabile si a bugetului veniturilor si cheltuielilor 

evidenţiate in afara bugetului local pe anul 2008 
 

Consiliul judeţean Alba întrunit in şedinţa  ordinara in  data de 16 decembrie 2008; 
Luând in dezbatere : 
- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului 

general al judeţului Alba, a bugetului propriu al judeţului Alba, a  bugetului 
instituţiilor publice si activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, 
a fondurilor externe nerambursabile si bugetului veniturilor si cheltuielilor 
evidenţiate in afara bugetului local pe anul 2008; 

- Proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului general al judeţului Alba, a 
bugetului propriu al judeţului Alba, a  bugetului instituţiilor publice si activităţilor 
finanţate integral sau parţial din venituri proprii, a fondurilor externe 
nerambursabile si bugetului veniturilor si cheltuielilor evidenţiate in afara 
bugetului local pe anul 2008, iniţiat de domnul preşedinte Ion Dumitrel; 

- Raportul de specialitate al Direcţiei Dezvoltare si Bugete  nr. 17077/2008, cu 
privire la proiectul de hotărâre înregistrat sub nr.307 din 11.12. 2008. 

- Adresa nr.209655/2008 a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Alba privind 
suplimentarea cotelor defalcate  din impozitul pe venit pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2008; 

Văzând: 
Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 – “Dezvoltare economică, 

bugete, strategii şi cooperare inter-instituţională” 
Având in vedere prevederile: 
- Legii 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările si completările ulterioare;  
- Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările 

ulterioare; 
- Legii nr.388/2007 privind bugetul de stat pe anul 2008, cu modificările si 

completările ulterioare; 
- art.91 – (3) litera a) din Legea privind administraţia publică locală nr.215/2001, 

republicata; 
In temeiul art.97 si art.115 alineatul (1)  lit.”c” din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicata, cu modificările si completările ulterioare, adopta prezenta: 
 

HOTARARE 
 

ART. I  Se aproba rectificarea bugetului general al judeţului Alba, a bugetului propriu 
al judeţului Alba a  bugetului instituţiilor publice si activităţilor finanţate integral sau parţial 
din venituri proprii, a fondurilor externe nerambursabile si bugetului veniturilor si 
cheltuielilor evidenţiate in afara bugetului local si in consecinţa Hotărârea nr.2/2008, cu 
modificările si completările ulterioare, se modifica, după cum urmează: 

1. Articolul 1 se modifica si va avea următorul cuprins: 



„Art.1 –  Bugetul general al judeţului Alba, rectificat pe anul 2008, se stabileşte in 
suma de 208.223,60  mii lei,  in structura prevăzuta in anexa nr.1 – parte integranta a 
prezentei hotărâri”. 

2. Articolul 2, se modifica si va avea următorul cuprins: 
     „ Art.2 - Se aproba bugetul propriu al judeţului Alba, rectificat pe anul 2008, in 

suma de 169.567,40 mii lei, atât la partea de venituri, cit si la partea de cheltuieli, in 
structura prevăzuta in anexa nr.2 – parte integranta a prezentei hotărâri”. 

3. Articolul 4 se modifica si va avea următorul cuprins: 
„Art.4 –  Se aproba bugetul fondurilor externe nerambursabile, rectificat, pe anul 2008, in 
suma de 2.260,00 mii lei, in structura prezentata in anexa nr.4,  parte integranta a prezentei 
hotărâri.” 

4. Articolul 5, se modifica si va avea următorul cuprins: 
„ Art.5 Se aproba bugetul instituţiilor publice si activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri proprii, rectificat  pe anul 2008, in suma de 13.709,00 mii lei, in structura 
prezentata in anexa nr.5, parte integranta a prezentei hotărâri.” 

5. Articolul 6, se modifica si va avea următorul cuprins: 
„Art.6   Se aproba bugetul veniturilor si cheltuielilor evidenţiate in afara bugetului 

local,rectificat, pe anul 2008, in suma de  5.791,00 mii lei, in structura prezentata in anexa 
nr.6, parte integranta a prezentei hotărâri”. 

6. La articolul 7, alineatul (1) se modifica si va avea următorul cuprins: 
„Art.7 – (1). Cheltuielile pentru Consiliul judeţean Alba, rectificate, se stabilesc in 

suma de 16.597,90 mii lei, in structura prevăzuta in anexa nr.7 – parte integranta a prezentei 
hotărâri”. 

7. La articolul 8 alineatul (1) se modifica si va avea următorul cuprins: 
„Art.8 - (1) Cheltuielile pentru Serviciul public judeţean „Salvamont” Alba, finanţate din 
bugetul propriu, se stabilesc in suma de 735,00 mii lei, in structura prevăzuta in anexa nr.8 
– parte integranta a prezentei hotărâri”. 
8. La articolul 9, alineatul (1) se modifica si va avea următorul cuprins: 
„Art.9 - (1) Cheltuielile pentru Centrul militar al judeţului Alba se stabilesc in suma de 
470,00 mii lei, in structura prevăzuta in anexa nr.9 – parte integranta a prezentei hotărâri”. 

9. La articolul 11, alineatul (1) se modifica si va avea  următorul cuprins: 
„Art.11 - (1). Cheltuielile pentru activitatea „Învăţământul preuniversitar de stat – 

învăţământul special”, rectificate, se stabilesc in suma de 7.631,20 mii lei,  in structura 
prevăzuta in anexa nr.11 – parte integranta a prezentei hotărâri” 

10. Articolul 13 se modifica si va avea următorul cuprins: 
„Art.13 Pentru Programului social „Produse lactate si de panificaţie”, pe anul 2008 se 
stabileşte  suma de 6.205,00  mii lei”. 
11. La articolul 14 se după alineatul (1) se introduce alineatul (2)  si vor avea următorul 
cuprins: 

„Art.14 – (1)  Cheltuielile, rectificate, pentru activitatea „Sănătate” se stabilesc in 
suma de 565,00 mii lei, in structura prevăzuta in anexa nr.13 – parte integranta a prezentei 
hotărâri. 

      (2)  Repartizarea sumei de 565,00 mii lei pe unităţi de sănătate publica este 
următoarea: 

- Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud                            215,00 mii lei  
- Serviciul de Ambulanţa al judeţului Alba                      150,00 mii lei 
- Spitalul Judeţean Alba                                                    200,00 mii lei” 
12. La articolul 15 alineatul (1) se modifica si va avea următorul cuprins: 



„Art.15 – (1). Cheltuielile pentru Biblioteca judeţeana „Lucian Blaga” rectificate se 
stabilesc in suma de 1.723,5 mii lei, in structura prevăzuta in anexa nr.14 – parte integranta a 
prezentei hotărâri.” 

13. La articolul 17 alineatul (1) se modifica si va avea următorul cuprins: 
„Art.17 – (1). Sprijinul financiar pentru construirea, reabilitarea si repararea lăcaşurilor de 
cult, pentru anul 2008, se stabileşte in suma de 2.900,00  mii lei”. 
14. Articolul 18 se modifica si va avea următorul cuprins: 
„Art.18 – Sprijinul financiar pentru acţiunile desfăşurate pentru activităţi educativ –
sportive, se stabileşte in suma de 1.710,00  mii lei”. 
15. La articolul 20 alineatul (1) se modifica si va avea următorul cuprins:                 
„Art.20 – (1). Cheltuielile pentru Direcţia Generala de Asistenta Sociala si Protecţia  
Copilului Alba, se stabilesc in suma de 73.225,00 mii lei, in structura prevăzuta in anexa 
nr.17 – parte integranta a prezentei hotărâri”. 
16. La articolul 21, alineatul (1) se modifica si va avea următorul cuprins: 
„Art.21– (1) Cheltuielile pentru activitatea „Servicii si dezvoltare publica si locuinţe” 
rectificate se stabilesc in suma de 4.279,00 mii lei, in structura prevăzuta in anexa nr.18 – 
parte integranta a prezentei hotărâri”. 
17. La articolul 22 alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea următorul cuprins: 

„Art.22 – (1) Cheltuielile pentru activitatea „Protecţia mediului” se stabilesc in suma 
de 58,00 mii lei in structura prevăzuta in anexa nr.19 – parte integranta a prezentei hotărâri. 

                  (2) Se aproba Programul activităţilor in domeniul protecţiei mediului  pe anul 
2008, potrivit anexei nr.19 „a”, parte integranta a prezentei hotărâri” 
18. Articolul 23 se modifica si va avea următorul cuprins: 
„Art. 23 – Cheltuielile, rectificate,  pentru „Acţiuni generale economice”, pe anul 2008 se 
stabilesc in suma de 2.635,50 mii lei in structura prevăzuta in anexa nr.20 – parte 
integranta a prezentei hotărâri”. 

19. La articolul 24, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea următorul cuprins: 
„Art.24 – (1) Cheltuielile pentru activitatea „Transporturi” rectificate se stabilesc in 

suma de 28.522,30 mii lei, in structura prevăzuta in anexa nr.21 – parte integranta a prezentei 
hotărâri. 

                  (2) Se aproba Programul  lucrărilor finanţate din bugetul propriu si sume 
defalcate din taxa pe valoare adăugata, potrivit anexelor 21 „b” si 21 „c”, părţi integrante 
ale prezentei hotărâri”. 

20. Articolul 26 se modifica si va avea următorul cuprins: 
„Art.26 – Se aproba „Lista de investiţii”, finanţata de Consiliul judeţean Alba, in structura 
prezentata in anexa nr. 23”a” parte integranta a prezentei hotărâri 
21. La articolul 28, alineatul (1) se modifica si va avea următorul cuprins: 
„Art.28 –– (1) Cheltuielile, rectificate, pentru Direcţia publică comunitară de evidenţă a 
persoanelor Alba  se stabilesc in suma de 1.106,00 mii lei, in structura prevăzută in anexa 
nr.25 – parte integrantă a prezentei hotărâri”. 
22. La articolul 29, alineatul (1) se modifica si va avea următorul cuprins: 
„Art.29 - (1) Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli, rectificat, pe anul 2008, al 
Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, in suma de 2.898,00 mii lei atât la partea de 
venituri , cat si la partea de cheltuieli, in structura prevăzuta in anexa nr.26 – parte 
integranta a prezentei hotărâri”. 
23. La articolul 30 alineatul (1) se modifica si va avea următorul cuprins: 
„Art.30- (1) Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli, pe anul 2008, al Teatrului de 
păpuşi  „Prichindel” Alba Iulia, in suma de 1.720,00 mii lei atât la partea de venituri , cat si 
la partea de cheltuieli, in structura prevăzuta in anexa nr.27 – parte integranta a prezentei 
hotărâri 



24. Articolul 35 se modifica si va avea următorul cuprins: 
„Art.35 Se aproba lista  obiectivelor de investiţii pe anul 2008 cu finanţare integrala 

sau parţiala din bugetul propriu al judeţului Alba, potrivit anexei nr.32 ”a” parte integranta a 
prezentei hotărâri”. 

25. Articolul 37 se modifica si va avea următorul cuprins: 
Art.37 Se aproba „Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2008 cu finanţarea de la bugetul 
local”, a operatorului regional Societatea Comerciala „APA – CTTA” SA, conform anexei 
34  parte integranta a prezentei hotărâri”. 
26. Articolul 39  se modifica si va avea  următorul cuprins: 
„Art.39 Cheltuielile pentru pregătirea, organizarea si desfăşurarea alegerilor locale pe anul 
2008 se stabilesc in suma de 500,00 mii lei, potrivit anexei nr.36 parte integranta a 
prezentei hotărâri”. 

ART. II Preşedintele Consiliului judeţean Alba prin Direcţia Dezvoltare si Bugete va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri  

 
ART. III Prezenta hotărâre se publica in Monitorul Oficial al judeţului Alba, se 

înaintează si se comunica: 
- Instituţia prefectului – judeţul Alba; 
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Alba; 
- Trezoreriei Alba Iulia; 
- Ordonatorilor terţiari de credite in extras; 
- Direcţiilor din aparatul propriu de specialitate al Consiliului judeţean Alba.  
 
 

          PREŞEDINTE, 
         Ion DUMITREL 
                                                  
 
                                                                              CONTRASEMNEAZA 
                                                                     SECRETARUL  JUDETULUI, 
                                                                             Mariana  HURBEAN 

 
 
 
 
 
Alba Iulia, 16.12.2008 
Nr. 293 
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