
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 şi a bugetului de venituri şi cheltuieli evidenţiate în afara  

bugetului local pe anul 2009 
 

Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţa  ordinară în  data de 30 octombrie  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 şi Bugete  nr. 13260/2009, cu  privire la 
proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 217 din 26.10.2009. 

- locale; 
Văzând: 
  Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 – „Dezvoltare economică, bugete, strategii şi 
cooperare inter – instituţională”, cu amendamentul prezentat in şedinţa publică;. 
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 din bugetul local si a bugetului 
de venituri si cheltuieli evidenţiate in afara bugetului local si 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 196.534,63  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 
182.186,98 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 
154.432,29 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 
27.754,69 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 11.194,50 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 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art.8 – (1). Cheltuielile rectificate, pentru Consiliul judeţean Alba se stabilesc în sumă de 11.425,00 

mii lei, în structura prevăzută în anexa nr.8 – parte integrantă a prezentei hotărâri”. 
6. La  articolul 9, alineatele (1) si (2)  se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art.9 - (1) Cheltuielile rectificate pentru Serviciul public judeţean „Salvamont” Alba, finanţate din 

bugetul propriu, se stabilesc în sumă de 525,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr.9 – parte integrantă a 
prezentei hotărâri. 
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              (3) Se aprobă poziţia grupată „Alte cheltuieli de investiţii” potrivit anexei nr.9 „c”, parte 
integrantă a prezentei hotărâri”. 

7. La  articolul 12, alineatele (1) şi (2)  se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
Art.12 – (1) Cheltuielile, rectificate, pe anul 2009, pentru „Ordine publică şi siguranţă naţională” se 

stabilesc în suma 3.767,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr.12 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 
    (2) Repartizarea sumei de 3.755,00 mii lei este următoarea: 
           - Cofinanţarea proiectului „Achiziţionarea echipamentelor                
             specifice pentru îmbunătăţirea capacitaţii şi calităţii sistemului 
             de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistentei 
              medicale de urgenta şi a primului ajutor calificat in Regiunea  
             7 Centru”                                                                                          3.557,00 mii lei                                                    
           - Inspectoratul pentru situaţii de urgenta „Unirea”                                 75,00 mii lei 
           - Alte cheltuieli in domeniul in domeniul ordinii publice si  
              siguranţei naţionale                                                                           135,00 mii lei 
8. La  articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art.13 (1). Cheltuielile, rectificate, pentru activitatea „Învăţământul preuniversitar de stat – 

învăţământul special”, se stabilesc în sumă de 8.425,00 mii lei,  în structura prevăzută în anexa nr.13 – parte 
integrantă a prezentei hotărâri”. 

9. La articolul 16, alineatele (1) si (2) se modifică, si  vor avea următorul cuprins: 
„Art.16 – (1)  Cheltuielile, rectificate pentru activitatea „Sănătate” se stabilesc în sumă de 300,00 mii 

lei, în structura prevăzută în anexa nr.15 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 
               (2)  Repartizarea sumei de 300,00 mii lei pe unităţi de sănătate publică este următoarea: 

-  Serviciul de Ambulanţă al judeţului Alba            150,00 mii lei,      
-  Spitalul judeţean Alba                                          150,00 mii lei”. 

10. La  articolul 17, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art.17– (1). Cheltuielile, rectificate pentru Biblioteca judeţeana „Lucian Blaga” se stabilesc în sumă 

de 1.716,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr.16 – parte integrantă a prezentei hotărâri”. 
11. Articolul 18,  se modifică şi va avea următorul cuprins 
Art.18 - Contribuţiile pentru personalul neclerical şi repartizarea, pe culte religioase a sumei de : 

6.327,00 mii lei , se stabileşte potrivit anexei nr.17, parte integrantă a prezentei hotărâri. 
12. La  articolul 19, alineatele (1) si (2)  se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   Art.19 – (1). Sprijinul financiar pentru construirea, reabilitarea şi repararea lăcaşurilor de cult, pentru 

anul 2009, se stabileşte în sumă de 2.715,00  mii lei. 
               (2) Repartizarea sumei de 2.715,00 mii lei se aprobă prin hotărârea Consiliului judeţean, pe 

baza solicitărilor, întocmite în condiţiile legii, de cultele religioase. 
                                       
13. Articolul 20, se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art.20 – Sprijinul financiar pentru acţiunile desfăşurate pentru activităţi educativ –sportive, se 

stabileşte în sumă de 1.475,00  mii lei”. 
14. La articolul 21, alineatele (1) si  (2) se modifica si vor avea următorul cuprins: 
„Art.21 – (1) Sprijinul financiar pentru „Alte acţiuni în domeniul culturii, recreerii şi religiei”, se 

stabilesc în sumă de 810,00 , în structura prevăzută în anexa nr. 18, parte integrantă a prezentei hotărâri. 
                 (2) Se aprobă Programul activităţilor în domeniul culturii, recreerii şi religiei pe anul 2009, 

potrivit anexei nr.18 „a”, parte integrantă a prezentei hotărâri”. 
15. 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 76.256,00 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. 

16. La  articolul 23, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art.23– (1) Cheltuielile pentru activitatea „Servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe” se stabilesc în 

sumă de 2.616,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr.20 – parte integrantă a prezentei hotărâri”. 
 
17. La articolul 24, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
„Art.24 – (1) Cheltuielile, rectificate pentru activitatea „Protecţia mediului” se stabilesc în sumă de 

170,00 lei în structura prevăzută în anexa nr.21 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 
     (2) Se aprobă Programul activităţilor în domeniul protecţiei mediului  pe anul 2009, potrivit 

anexei nr.21 „a”, parte integranta a prezentei hotărâri”. 
18. 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 752,87 mii lei în structura prevăzută în anexa nr.22 – parte integrantă a prezentei hotărâri”  
19. 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 40.526,44 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”. 

20. La articolul 27, alineatele (1) si (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
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„Art.27 – (1) Cheltuielile, rectificate, pentru activitatea „Turism” se stabilesc în sumă de 2.009,41 mii 
lei, în structura prevăzută în anexa nr.24, parte integrantă a prezentei hotărâri.. 

               (2) Se aprobă Programul activităţilor în domeniul dezvoltării turismului pe anul 2009,  
potrivit anexei nr.24 „a”, parte integrantă a prezentei hotărâri”. 
21. 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”. 

22. 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 1.103,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr.27 – parte integrantă a prezentei 
hotărâri” 

23. 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 2.939,00 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”. 

24. 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”. 

25. 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 1.997,50 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”. 

26. 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”. 

27. 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”. 
28. 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”. 
29. Articolul 39, se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art.39 Se aprobă  „Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2009 cu finanţare de la bugetul local”, a 

operatorului regional Societatea Comerciala „APA – CTTA” SA, conform anexei 36  parte integrantă a 
prezentei hotărâri” 

 30. Articolul 40, se modifică, se completează şi va avea următorul cuprins: 
„Art.40 Se aprobă „Lista obiectivelor de investiţii” si poziţia grupată „Alte cheltuieli de investiţii”,  

finanţată  de Consiliul judeţean Alba, din fondul de rulment pe anul 2009, potrivit anexei 37a  si 37 b părţi 
integrante ale prezentei hotărâri”. 

31. După articolul 41 se introduce un nou articol cu următorul cuprins: 
„Art.42 Cheltuielile pentru „Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale” pe anul 2009 

se stabilesc in suma de 1.127,31 mii lei, potrivit anexei 39 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 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 
 

                                                                                                              
CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                           SECRETARUL  JUDEŢULUI, 
                                                                                 HURBEAN MARIANA 
 
 

 
 

Alba Iulia, 30.10.2009 
Nr. 200 
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