
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA  
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local, 

  în anul 2011  
 
 

Consiliul Judeţean Alba întrunit in şedinţa ordinară in  data de 27 ianuarie 2011; 
Luând in dezbatere : 
Expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la constituirea şi utilizarea 

excedentului bugetului local, în anul 2011; 
Proiectul de hotărâre privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local, în anul 

2011, initiat de presedintele Consiliului judetean Alba, Ion Dumitrel;  
Raportul de specialitate al Direcţiei Dezvoltare şi Bugete  nr. 905/20.01.2011 cu privire la 

proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 32 din data de 14.01.2011. 
Văzând: 
Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 – „Dezvoltare economica, bugete, 

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

ulterioare; 
Legii nr. 286/28.12.2010  privind bugetul de stat pe anul 2011; 
In temeiul art.97 si art.115 - (1) lit.”c” din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicată, adoptă prezenta: 
HOTĂRÂRE 

 
Art.  1  Se aprobă constituirea in anul 2011 a excedentului bugetului local in suma de 

12.711,00 mii lei. 
 Art.  2  Se aprobă utilizarea in anul 2011 a excedentului rezultat la 31.12.2010, astfel: 

1. pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele dintre 
veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare si dezvoltare  in anul 2011 – 532,54 
mii lei; 

2. ca sursa de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, in anul 2011 in suma de 
12.178,46 mii lei, pentru: 
a) proiectele finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare aflate in 

implementare, după cum urmează: 
 Amenajare centre sociale multifuncţionale pentru persoane cu dizabilităţi 

in localităţile: Aiud, Blaj, Cugir, Abrud şi Zlatna – 148,42 mii lei. 
 Noi oportunităti de ocupare în mediul rural prin Telework – 7,80 mii lei. 
 Administratii locale eficiente pentru dezvoltarea durabila a judetului Alba 

– 85,71 mii lei. 
 Incluziune socială şi pe piata muncii prin întreprinderi sociale – 4.579,76 

mii lei. 
 Valorificarea potenţialului turistic şi economic al Văii Aiudului prin 

reabilitarea infrastructurii de transport pe DJ 107M – 595,00 mii lei. 
b) obiective de investitii de interes judetean, dupa cum urmeaza: 

 Dotarea Serviciului Public Salvamont cu lama zapada9pentru dezapezire) 
si sistem de transport salvare montana – 22,78 mii lei. 

 Restaurare Centrul Militar Judetean – 700,00 mii lei. 



 Restructurare sistem de servicii acordate persoanelor cu handicap la 
nivelul judetului Alba – Centru de ingrijire si asistenta Baia de Aries – 
120,00 mii lei; 

 Reabilitare retele apa la CRRN Galda de Jos – 213,99 mii lei. 
 Sistemul microregional de alimentare cu apă potabilă a comunelor Daia 

Română, Cut, Câlnic, Şpring, Doştat şi a localităţii Răhău – 2.000,00 mii 
lei. 

 Consolidare corp drum judeţean DJ 750: Gârda de Sus (DN 75) – 
Ordâncuşa – Gheţar, km 0+000 – km 18+000  – 1.000,97 mii lei 

 Consolidare corp drum judeţean DJ107K: Galda de Jos – Mesentea – 
Benic – Intregalde, jud. Alba km. 0+000-km 9+7000 – 651,08 

 Reabilitare sistem rutier pe DJ106L: Şpring – Ungurei – Roşia de Secas, 
km. 0+000 – km.16+300 si DJ 107B: Secasel – Roşia de Secas, 
km.19+059- km.21+686 – 1.043,47 mii lei. 

 Reabilitare sistem rutier pe DJ107: Colibi – Secasel, km.32+500 – 
km.49+850 – 956,53. 

 Reparaţii pod pe DJ 106H peste Valea Ighielului, km. 3+560, loc. Ighiel – 
52,95 mii lei. 

 
Preşedintele Consiliului judeţean Alba, domnul Ion Dumitrel, prin Direcţia Dezvoltare şi 

Bugete va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
Prezenta hotărâre se publică in Monitorul Oficial al judeţului Alba, se înaintează şi se 

comunică: 
- Instituţiei prefectului – judeţul Alba; 
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Alba; 
- Trezoreriei Alba Iulia; 
- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Alba.  

 
 

 PREŞEDINTE, 
  Ion Dumitrel                                                               CONTRASEMNEAZA 
                                                                                 SECRETARUL  JUDEŢULUI, 
                                                                                           Mariana Hurbean 
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