
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA  
CONSILIUL JUDEŢEAN  

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

judeţului Alba,   a  bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii  
din bugetul local si a bugetului de venituri şi cheltuieli evidenţiate în afara  

bugetului local pe anul 2009 
 

Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară în  data de  27 august  2009; 
Luând în 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 finanţate din 
venituri proprii si subvenţii din bugetul local si a bugetului de venituri si cheltuieli evidenţiate in 
afara bugetului local pe anul 2009; 

- Proiectul de hotărâre cu privire la  rectificarea bugetului general al judeţului Alba, a bugetului 
propriu al judeţului Alba, a bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii si subvenţii 
din bugetul local si a bugetului de venituri si cheltuieli evidenţiate in afara bugetului local pe anul 
2009, iniţiat de domnul preşedinte Ion Dumitrel; 

- Raportul de specialitate al Direcţiei de Dezvoltare si Bugete  nr. 10769/2009, cu  privire la 
proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 179 din 19.08.2009. 

- Adresa nr.205758/18.08.2009 a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Alba privind suplimentarea 
cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale; 

- Adresa nr.1730/2009 a Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse privind repartizarea pe 
judeţe a transferurilor pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap. 

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.18/2009 privind bugetul de stat pe anul 2009; 
- art.91 din Legea privind administraţia publică locală nr.215/2001, republicata, cu modificările si 

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

nr.215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare adoptă prezenta: 
 

HOTĂRÂRE 
 

ART. I  Se aprobă rectificarea bugetului general al judeţului Alba, a bugetului propriu al judeţului 
Alba, a bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii si subvenţii şi a bugetului de venituri si 
cheltuieli evidenţiate in afara bugetului local in consecinţă Hotărârea nr.31/2009,  se rectifică, după cum 
urmează: 

1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art.1 –  Bugetul general al judeţului Alba, pe anul 2009, se stabileşte în sumă de 196.005,61  mii lei,  

în structura prevăzută în anexa nr.1 – parte integrantă a prezentei hotărâri”. 
2. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

    „ Art.2 – (1) Se aprobă bugetul propriu al judeţului Alba, rectificat pe anul 2009,  în sumă de 
181.690,96 mii lei, atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli, în structura prevăzută în anexa nr.2 – 
parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                   (2)  Se aprobă bugetul propriu de funcţionare al judeţului Alba, pe anul 2009 în sumă de 
145.872,82 mii lei atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli, în structura prevăzută în anexa nr.2 “a” 
– parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                   (3)  Se aprobă bugetul propriu de dezvoltare al judeţului Alba, pe anul 2009 în sumă de 
35.818,14 mii lei atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli, în structura prevăzută în anexa nr.2 “b” – 
parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

3. Articolul 5, se modifică si va avea următorul cuprins: 
„Art.5 Se aprobă bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul 

local, rectificat pe anul 2009, în sumă de 10.770,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr.5, parte integrantă 
a prezentei hotărâri”. 

4. Articolul 6, se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   “Art.6   Se aprobă bugetul veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local, rectificat, pe 
anul 2009, în sumă de 7.088,55 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr.6, parte integrantă a prezentei 
hotărâri”. 

5. La  articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art.9 - (1) Cheltuielile pentru Serviciul public judeţean „Salvamont” Alba, finanţate din bugetul 

propriu, se stabilesc în sumă de 455,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr.9 – parte integrantă a prezentei 
hotărâri”. 
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6. La articolul 22, alineatele (1) si (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
„Art.22 – (1). Cheltuielile pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Alba, 

se stabilesc în sumă de 70.194,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr.19 – parte integrantă a prezentei 
hotărâri”. 
                               (2) Se aprobă „Lista de investiţii” şi poziţia grupată „Alte cheltuieli de investiţii”, în 
structura prevăzută în anexele nr.19 „a” şi 19 „b” – părţi integrante ale prezentei hotărâri. 

7. La articolul 24, alineatul (2) se modifică şi va  avea următorul cuprins: 
„Art.24 – (2) Se aprobă Programul activităţilor în domeniul protecţiei mediului  pe anul 2009, potrivit 

anexei nr.21 „a”, parte integranta a prezentei hotărâri”. 
8. Articolul 25, se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 25 – Cheltuielile, rectificate pentru „Acţiuni generale economice”, pe anul 2009 se stabilesc în 

sumă de 277,87 mii lei în structura prevăzută în anexa nr.22 – parte integrantă a prezentei hotărâri”. 
9. La articolul 26, alineatele (1) si (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

 „Art.26 – (1) Cheltuielile pentru activitatea „Transporturi” se stabilesc în sumă de 46.855,53 mii lei, în 
structura prevăzută în anexa nr.23 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                (2) Se aproba Programul studiilor de fezabilitate, a lucrărilor finanţate din bugetul propriu şi 
sume defalcate din taxa pe valoare adăugată, potrivit anexelor 23 „a”, 23 „b” si 23 „c”, părţi integrante ale 
prezentei hotărâri”. 

10. Articolul 28, se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art.28 – Se aproba „Lista de investiţii” şi poziţia grupată „Alte cheltuieli de investiţii”, finanţată de 

Consiliul judeţean Alba, în structura prevăzută în anexele nr. 25”a” si 25”b” părţi integrante ale prezentei 
hotărâri”. 

11. La articolul 30, alineatul (1) se modifica si va avea următorul cuprins: 
„Art.30 –– (1) Cheltuielile pentru Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba  se 

stabilesc în sumă de 1.013,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr.27 – parte integrantă a prezentei 
hotărâri” 

12. La articolul 31, alineatul (1) se modifica si va avea următorul cuprins: 
„Art.31 - (1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, pe anul 2009, al Muzeului Naţional al Unirii 

Alba Iulia, în sumă de 2.747,00 mii lei atât la partea de venituri , cât şi la partea de cheltuieli, în structura 
prevăzută în anexa nr.28 – parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

13. La articolul 32, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art.32- (1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, rectificat, pe anul 2009, al Teatrului de păpuşi  

„Prichindel” Alba Iulia, în sumă de 1.755,00 mii lei atât la partea de venituri , cât şi la partea de cheltuieli, în 
structura prevăzută în anexa nr.29 – parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

14. La articolul 33, alineatul (1) se modifica si va avea următorul cuprins: 
„Art.33 - (1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, rectificat, pe anul 2009, al Centrului de cultură 

„Augustin Bena”, în sumă de 1.855,00 mii lei atât la partea de venituri , cât şi la partea de cheltuieli, în structura 
prevăzută în anexa nr.30 – parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

15. Articolul 35, se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art.35 – Cheltuielile, rectificate pentru Serviciul public judeţean „Salvamont” Alba, finanţate din taxa 

specială „Salvamont”, se stabilesc în sumă de 155,00 mii lei, in structura prevăzută în anexa nr.32, parte 
integrantă a prezentei hotărâri”. 

16. Articolul 36 se modifica si va avea următorul cuprins: 
„Art.36 - Se aprobă Programul activităţilor din domeniul dezvoltării economice şi rurale, rectificat, pe 

anul 2009, conform anexei 33 parte integrantă a prezentei hotărâri”. 
17. Articolul 37, se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art.37 Se aprobă „Lista  obiectivelor de investiţii” pe anul 2009 cu finanţare integrală sau parţială din 

bugetul propriu al judeţului Alba, potrivit anexei nr.34 ”a” . 
ART. II Preşedintele Consiliului judeţean Alba prin Direcţia Dezvoltare si Bugete va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri  
 
ART. III Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba, se înaintează si se 

comunica: 
- Instituţiei 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 
 
                                                                             CONTRSEMNEAZA 
                                                                   p. SECRETARUL  JUDEŢULUI, 
                                                                                 LILIANA  NEGRUŢ 
 

Alba Iulia, 27.08.2009 
Nr.168 

http://www.cjalba.ro/texte1/An2009/hotarari2009/Anexa%2019%20H168.pdf�
http://www.cjalba.ro/texte1/An2009/hotarari2009/Anexa%2019a%20H168.pdf�
http://www.cjalba.ro/texte1/An2009/hotarari2009/Anexa%2019b%20H168.pdf�
http://www.cjalba.ro/texte1/An2009/hotarari2009/Anexa%2021a%20H168.pdf�
http://www.cjalba.ro/texte1/An2009/hotarari2009/Anexa%2022%20H168.pdf�
http://www.cjalba.ro/texte1/An2009/hotarari2009/Anexa%2023%20H168.pdf�
http://www.cjalba.ro/texte1/An2009/hotarari2009/Anexa%2023a%20H168.pdf�
http://www.cjalba.ro/texte1/An2009/hotarari2009/Anexa%2023b%20H168.pdf�
http://www.cjalba.ro/texte1/An2009/hotarari2009/Anexa%2023c%20H168.pdf�
http://www.cjalba.ro/texte1/An2009/hotarari2009/Anexa%2025a%20H168.pdf�
http://www.cjalba.ro/texte1/An2009/hotarari2009/Anexa%2025b%20H168.pdf�
http://www.cjalba.ro/texte1/An2009/hotarari2009/Anexa%2027%20H168.pdf�
http://www.cjalba.ro/texte1/An2009/hotarari2009/Anexa%2028%20H168.pdf�
http://www.cjalba.ro/texte1/An2009/hotarari2009/Anexa%2029%20H168.pdf�
http://www.cjalba.ro/texte1/An2009/hotarari2009/Anexa%2030%20H168.pdf�
http://www.cjalba.ro/texte1/An2009/hotarari2009/Anexa%2032%20H168.pdf�
http://www.cjalba.ro/texte1/An2009/hotarari2009/Anexa%2033%20H168.pdf�
http://www.cjalba.ro/texte1/An2009/hotarari2009/Anexa%2034a%20H168.pdf�

	HOTĂRÂRE
	HOTĂRÂRE

