
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, a bugetului de venituri și cheltuieli evidențiate în afara bugetului, precum şi 
aprobarea bugetului instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii,  pe anul 2010 

 
 
 

Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţa  ordinară în  data de 28 octombrie 2010; 
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 şi subvenţii din bugetul local, a bugetului de venituri și 
cheltuieli evidențiate în afara bugetului, precum şi aprobarea bugetului instituţiilor publice 
finanţate integral din venituri proprii,  pe anul 2010 

- Proiectul de 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, a bugetului de venituri și cheltuieli evidențiate în afara 
bugetului, precum şi aprobarea bugetului instituţiilor publice finanţate integral din venituri 
proprii,  pe anul 2010, iniţiat de domnul președinte Ion Dumitrel 

- Raportul de specialitate al Direcţiei de Dezvoltare şi Bugete  nr. 13685/2010, cu  privire la 
proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 202 din 19.10.2010; 

- Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului nr 67398/06.10.2010 privind 
suplimentarea sumelor alocate de la bugetul de stat pentru finanţarea proiectelor de 
investiţii în turism ; 

Văzând 
- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 –”Dezvoltare economică, bugete, strategii 

și cooperare inter-instituțională” 
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.11/2010 privind bugetul de stat pe anul 2010; 
- art.91 din Legea privind administraţia publică locală nr.215/2001, republicată, 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, a bugetului de venituri și cheltuieli evidențiate în afara bugetului si in consecinţă Hotărârea 
nr.19/2010, cu modificările și completările ulterioare, se rectifică, după cum urmează: 

 
 



1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art.1 –  Bugetul general al judeţului Alba, pe anul 2010, se stabileşte în sumă de 234.292,29  

mii lei,  în structura prevăzută în anexa nr.1 – parte integrantă a prezentei hotărâri”. 
2. Articolul 2, alineatele (1), (2) și (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

    „ Art.2 – (1) Se aprobă bugetul propriu al judeţului Alba, rectificat, pe anul 2010,  în sumă de 
199.659,00 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 2010 în sumă 
de 154.423,57 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 2010 în sumă 
de 45.235,43 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 3, se modifică si va avea următorul cuprins: 
„Art.3 Se aprobă bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din 

bugetul local, rectificat, pe anul 2010, în sumă de 10.477,85 mii lei, în structura prevăzută în anexa 
nr.3, parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

4. Articolul 4, se modifică si va avea următorul cuprins: 
„Art.4   Se aprobă bugetul veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local, 

rectificat pe anul 2010, în sumă de  2.518,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr.4, parte 
integrantă a prezentei hotărâri” 

5. La articolul 5, alineatele (1) și (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
„Art.5 – (1). Cheltuielile rectificate, pentru Consiliul judeţean Alba, pe anul 2010, se stabilesc 

în sumă de 10.737,90 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr.5 – parte integrantă a prezentei 
hotărâri”. 

   (2). Cotizaţiile Consiliului judeţean Alba pe anul 2010, rectificate, se stabilesc 
conform anexei nr. 5 „a” parte integranta a prezentei hotărâri.” 

6. La articolul 6, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins 
”Art.6 - (1) Cheltuielile rectificate pentru Serviciul public judeţean „Salvamont” Alba, 

finanţate din bugetul propriu, se stabilesc în sumă de 432,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa 
nr.6 – parte integrantă a prezentei hotărâri.” 

7. Articolul 7 se modifică si va avea următorul cuprins: 
”Art.7 - Cheltuielile rectificate pentru Centrul Militar al judeţului Alba se stabilesc în sumă de 

208,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr.7 – parte integrantă a prezentei hotărâri.” 
8. Articolul 8 se modifică si va avea următorul cuprins: 
„Art.8 –Cheltuielile rectificate pentru „Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă Unirea”, pe anul 

2010  se stabilesc în suma 30,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr.8 – parte integrantă a 
prezentei hotărâri.” 

9. La  articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art.10 (1) Cheltuielile, rectificate, pentru activitatea „Învăţământul preuniversitar de stat – 

învăţământul special”, se stabilesc în sumă de 6775,70 mii lei,  în structura prevăzută în anexa nr.9 – 
parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

10 Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art.11 - Cheltuielile rectificate pentru „Alte cheltuieli în domeniul învăţământului”, pe anul 

2010 se stabilesc în  sumă de 40,00 mii lei conform anexei nr. 10  parte integrantă a prezentei 
hotărâri.” 

11. La articolul 13, alineatele (1) și (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
Art.13 – (1)  Cheltuielile pentru activitatea „Sănătate” se stabilesc în sumă de 808,25 mii lei, în 

structura prevăzută în anexa nr.11 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 
               (2) Repartizarea sumei de 808,25 mii lei pe unităţi de sănătate publică este 

următoarea: 
-  Serviciul de Ambulanţă al judeţului Alba            200,00 mii lei.     
-  Spitalul judeţean de urgență Alba                        608,25 mii lei 

12. La articolul 14, alineatele (1) şi (2) se modifică și vor avea următorul cuprins: 
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”Art.14– (1). Cheltuielile rectificate, pentru Biblioteca judeţeana „Lucian Blaga” se stabilesc în 
sumă de 1.479,98 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr.12 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

              (3) Se aproba Programul activităţilor pe anul 2010, potrivit anexei nr.12 „c”, parte 
integranta a prezentei hotărâri.” 

13. La articolul 16 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins 
”Art.16 – (1). Sprijinul financiar pentru construirea, reabilitarea şi repararea lăcaşurilor de cult, 

pentru anul 2010, se stabileşte în sumă de 2.875,00  mii lei.” 
14.Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins 
”Art.17 – Sprijinul financiar pentru acţiunile desfăşurate pentru activităţi educativ –sportive, se 

stabileşte în sumă de 730,00  mii lei.” 
15. La articolul 18, alineatele (1) si  (2) se modifica si vor avea următorul cuprins: 
„Art.18 – (1) Sprijinul financiar pentru „Alte acţiuni în domeniul culturii, recreerii şi religiei”, 

se stabilește în sumă de 1.257,10 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 14, parte integrantă a 
prezentei hotărâri. 

                 (2) Se aprobă Programul activităţilor în domeniul culturii, recreerii şi religiei pe anul 
2010, rectificat, potrivit anexei nr.14 „a”, parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

16. La articolul 19  alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
„Art.19 – (1). Cheltuielile, rectificate, pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba, pe anul 2010, se stabilesc în sumă de 79.484,00 mii lei, în structura prevăzută 
în anexa nr.15 –parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                 (2) Se aprobă „Lista de investiţii” şi poziţia grupată „Alte cheltuieli de investiţii”, în 
structura prevăzută în anexele nr.15 „a” şi 15 „b” – părţi integrante ale prezentei hotărâri.” 

17.Articolul 20, se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
”Art.20 - Cheltuielile rectificate pentru „Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei 

sociale” pe anul 2010 se stabilesc in suma de 7.923,58 mii lei, potrivit anexei 16 parte integranta a 
prezentei hotărâri”. 

18. Articolul 21, se modifică şi va avea următorul cuprins 
”Art.21– Cheltuielile pentru activitatea „Servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe” se stabilesc 

în sumă de 1.700,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr.17 – parte integrantă a prezentei 
hotărâri.” 
 19. La articolul 22, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

”Art.22 – (1) Cheltuielile rectificate, pentru activitatea „Protecţia mediului” se stabilesc în 
sumă de 355,00  mii  lei în structura prevăzută în anexa nr.18 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

     (2) Se aprobă Programul activităţilor în domeniul protecţiei mediului  pe anul 2010, 
potrivit anexei nr.18 „a”, parte integranta a prezentei hotărâri.” 

20. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 23 – Cheltuielile, rectificate, pentru „Acţiuni generale economice”, pe anul 2010 se 

stabilesc în sumă de 817,88 mii lei în structura prevăzută în anexa nr.19 – parte integrantă a prezentei 
hotărâri.” 

21. La articolul 24, alineatele (1)  si (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
 „Art.24 – (1) Cheltuielile, rectificate pentru activitatea „Transporturi” se stabilesc în sumă de 
60.091,70 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr.20 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 
                     (2) Se aprobă Programul lucrărilor în domeniul transporturilor, potrivit anexelor 20 
„a”, 20 „b”  și  20”d”, părţi integrante ale prezentei hotărâri.” 

22. La articolul 25, alineatele (1) și (2)  se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
„Art.25 – (1) Cheltuielile, rectificate, pentru activitatea „Turism” se stabilesc în sumă de 

2.362,17 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr.21, parte integrantă a prezentei hotărâri. 
        (2) Se aprobă Programul activităţilor în domeniul dezvoltării turismului pe anul  

2010,  potrivit anexei nr.21 „a”, parte integrantă a prezentei hotărâri”. 
23. 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 în sumă de 864,60 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr.23 – parte 
integrantă a prezentei hotărâri” 

 
 

http://www.cjalba.ro/texte1/An2010/hotarari-2010/Anexa%2012%20H204.pdf
http://www.cjalba.ro/texte1/An2010/hotarari-2010/Anexa%2012c%20H204.pdf
http://www.cjalba.ro/texte1/An2010/hotarari-2010/Anexa%2014%20H204.pdf
http://www.cjalba.ro/texte1/An2010/hotarari-2010/Anexa%2014a%20H204.pdf
http://www.cjalba.ro/texte1/An2010/hotarari-2010/Anexa%2015%20H204.pdf
http://www.cjalba.ro/texte1/An2010/hotarari-2010/Anexa%2015a%20H204.pdf
http://www.cjalba.ro/texte1/An2010/hotarari-2010/Anexa%2015b%20H204.pdf
http://www.cjalba.ro/texte1/An2010/hotarari-2010/Anexa%2016%20H204.pdf
http://www.cjalba.ro/texte1/An2010/hotarari-2010/Anexa%2017%20H204.pdf
http://www.cjalba.ro/texte1/An2010/hotarari-2010/Anexa%2018%20H204.pdf
http://www.cjalba.ro/texte1/An2010/hotarari-2010/Anexa%2018a%20H204.pdf
http://www.cjalba.ro/texte1/An2010/hotarari-2010/Anexa%2019%20H204.pdf
http://www.cjalba.ro/texte1/An2010/hotarari-2010/Anexa%2020%20H204.pdf
http://www.cjalba.ro/texte1/An2010/hotarari-2010/Anexa%2020a%20H204.pdf
http://www.cjalba.ro/texte1/An2010/hotarari-2010/Anexa%2020b%20H204.pdf
http://www.cjalba.ro/texte1/An2010/hotarari-2010/Anexa%2020d%20H204.pdf
http://www.cjalba.ro/texte1/An2010/hotarari-2010/Anexa%2021%20H204.pdf
http://www.cjalba.ro/texte1/An2010/hotarari-2010/Anexa%2021a%20H204.pdf
http://www.cjalba.ro/texte1/An2010/hotarari-2010/Anexa%2023%20H204.pdf


24. La articolul 29, alineatele (1) şi (3) se modifica si va avea următorul cuprins: 
„Art.29 - (1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, rectificat, pe anul 2010, al Muzeului 

Naţional al Unirii Alba Iulia, în sumă de 2.419,00 mii lei atât la partea de venituri , cât şi la partea de 
cheltuieli, în structura prevăzută în anexa nr.24 – parte integrantă a prezentei hotărâri 

                 (3) Se aprobă „Lista de investiţii” şi poziţia grupată „Alte cheltuieli de investiţii”, în 
structura prevăzută în anexele nr.24 „b” si 24 „c” – parţi integrante ale prezentei hotărâri.” 

   25. La articolul 30, alineatul (1) se modifica si va avea următorul cuprins: 
”Art.30- (1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, rectificat, pe anul 2010, al Teatrului de 

păpuşi  „Prichindel” Alba Iulia, în sumă de 1.141,00 mii lei atât la partea de venituri , cât şi la partea 
de cheltuieli, în structura prevăzută în anexa nr.25 – parte integrantă a prezentei hotărâri.” 

26. La articolul 31, alineatele (1) şi (2)  se modifica si vor avea următorul cuprins: 
„Art.31 - (1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, rectificat, pe anul 2010, al Centrului de 

cultură „Augustin Bena”, în sumă de 1791,40 mii lei atât la partea de venituri , cât şi la partea de 
cheltuieli, în structura prevăzută în anexa nr.26 – parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

                 (2) Se aproba Programul activităţilor, pe anul 2010, potrivit anexei nr.26 „a”, parte 
integrantă a prezentei hotărâri.” 

27. Articolul 35, se modifică şi va avea următorul cuprins: 
”Art.35 – Se aprobă „Lista de investiţii” şi poziţia grupată „Alte cheltuieli de investiţii”, 

finanţată de Consiliul judeţean Alba, în structura prevăzută în anexele nr. 30”a” si 30”b” părţi 
integrante ale prezentei hotărâri.” 

28. Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
” Art.36 Se aprobă „Lista  obiectivelor de investiţii” pe anul 2010 cu finanţare integrală sau 

parţială din bugetul propriu al judeţului Alba, potrivit anexei nr.31 ”a” şi „Lista obiectelor de 
investiţii” pe anul 2010 cu finanţare din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, potrivit anexei 
31 „b” părţi integrante ale prezentei hotărâri.”. 

29. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art.37 Se aprobă „Lista obiectivelor de investiţii” finanţată  de Consiliul judeţean Alba, din 

fondul de rulment pe anul 2010, potrivit anexei 32 parte integrante a prezentei hotărâri”. 
30. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
”Art.38 - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, rectificat, pe anul 2010, pentru Camera 

Agricolă Județeană Alba, în sumă de 1.053,60 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr.33 – parte 
integrantă a prezentei hotărâri”. 

31.La articolul 39, alineatele (1) şi (2) se modifica si vor avea următorul cuprins: 
”Art.39 – (1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 cu finanţare din subvenţii 

de la bugetul local, pentru Spitalul Județean de Urgență Alba , în sumă de 608,25 mii lei, în structura 
prevăzută în anexa nr.34 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

      (2) Se aprobă „Lista de investiţii” şi poziţia grupată „Alte cheltuieli de investiţii”, în 
structura prevăzută în anexele nr.34 „a” şi 34 „b” – părţi integrante ale prezentei hotărâri.” 

32.Articolul 40 se modifică şi va avea următorul cuprins 
”Art.40 - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, rectificat pe anul 2010, pentru Spitalul de 

Pneumoftiziologie Aiud, cu finanţare integrală din venituri proprii, în sumă de 2.236,83 mii lei, în 
structura prevăzută în anexa nr.35 – parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

33. După articolul 40 se introduc două noi articole, articolul 41  şi articolul 42, care vor avea 
următorul cuprins: 

”Art.41 – (1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 cu finanţare integrală din 
venituri proprii, pentru Spitalul Județean de Urgență Alba , în sumă de 26.289,26 mii lei, în structura 
prevăzută în anexa nr.36 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

     (2) Se aprobă „Lista de investiţii” şi poziţia grupată „Alte cheltuieli de investiţii”, în 
structura prevăzută în anexele nr.36 „a” şi 36 „b” – părţi integrante ale prezentei hotărâri.” 

”Art.42 - Se aprobă bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii pe anul 
2010, în sumă de 28.526,09 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 37, parte integrantă a prezentei 
hotărâri”. 

 
ART. III Preşedintele Consiliului judeţean Alba prin Direcţia Dezvoltare si Bugete va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri  
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http://www.cjalba.ro/texte1/An2010/hotarari-2010/Anexa%2034a%20H204.pdf
http://www.cjalba.ro/texte1/An2010/hotarari-2010/Anexa%2034b%20H204.pdf
http://www.cjalba.ro/texte1/An2010/hotarari-2010/Anexa%2035%20H204.pdf
http://www.cjalba.ro/texte1/An2010/hotarari-2010/Anexa%2036%20H204.pdf
http://www.cjalba.ro/texte1/An2010/hotarari-2010/Anexa%2036a%20H204.pdf
http://www.cjalba.ro/texte1/An2010/hotarari-2010/Anexa%2036b%20H204.pdf
http://www.cjalba.ro/texte1/An2010/hotarari-2010/Anexa%2037%20H204.pdf


 
ART. IV 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.  
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