
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA  
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 

 
HOTĂRÂRE 

privind rectificarea  bugetului general al judeţului Alba, a bugetului propriu al  
judeţului Alba si a bugetului instituţiilor publice  şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri  proprii pe anul 2011 
 

 
Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară din  data de 24 martie 2011; 
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 si a bugetului 
instituţiilor publice  şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii pe 
anul 2011 

- proiectul de hotărâre privind rectificarea  bugetului general al judeţului Alba, a 
bugetului propriu al judeţului Alba si a bugetului instituţiilor publice  şi activităţilor 
finanţate integral sau parţial din venituri  proprii pe anul 2011, iniţiat de preşedintele 
Consiliului Judeţean Alba, domnul Ion Dumitrel 

- raportul de specialitate al Direcţiei de Dezvoltare si Bugete  nr. 3348 /15.03.2011, cu  
privire la proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 87 din 15 martie 2011. 

- Adresa nr. 1090/10.03.2011  a Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Alba privind 
comunicarea fondurilor alocate de la bugetul de stat către bugetele locale pentru 
finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate, pe anul 2011; 

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

bugete, strategii şi cooperare inter – instituţională” cu amendamentul prezentat in şedinţa 
publica; 
Având in vedere prevederile : 
- Legii 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările si completările ulterioare;  
- Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările  
ulterioare; 
- Legii nr.286/2010 privind bugetul de stat pe anul 2011; 
- art.91 din Legea privind administraţia publică locală nr.215/2001, republicata, cu 

modificările şi 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: 
 
 

HOTARARE 
 

Art. unic:  Se aprobă rectificarea bugetului general al judeţului Alba, a bugetului propriu 
al judeţului Alba, a bugetului instituţiilor publice  şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 
venituri  proprii si in consecinţă Hotărârea nr.33/2011, se rectifică, după cum urmează: 

1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art.1 –  Bugetul general al judeţului Alba,rectificat, pe anul 2011, se stabileşte în sumă 
de 307.797,12  mii lei,  în structura prevăzută în anexa nr.1 – parte integrantă a prezentei 
hotărâri.” 

http://www.cjalba.ro/texte1/An2011/hotarari-2011/Anexa1H87.pdf


2. La articolul 2 după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), iar alineatele 
(1), (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

 „Art.2 – (1) Se aprobă bugetul propriu al judeţului Alba, rectificat, pe anul 2011, în 
sumă de 208.484,61 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr.2 – parte integrantă a prezentei 
hotărâri. 

                   (2)  Bugetul propriu al judeţului Alba - secţiunea de funcţionare pe anul 2011, 
se stabileşte în sumă de 153.866,88 mii lei. 

                   (3)  Bugetul propriu al judeţului Alba - secţiunea de dezvoltare pe anul 2011, se 
stabileşte în sumă de 54.617,73 mii lei. 

     (4) Se aprobă creditele de angajament din bugetul local pe anul 2011, în 
structura prevăzută în anexa 2”a” , parte integrantă a prezentei hotărâri. 

3. La articolul 4 alineatele (1), (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

„Art.4 – (1) Se aprobă bugetul instituţiilor publice  şi activităţilor finanţate integral sau 
parţial din venituri  proprii pe anul 2011, rectificat, în sumă de 77.331,51 mii lei, în structura 
prevăzută în anexa nr.4, parte integrantă a prezentei hotărâri 

                   (2)  Bugetul instituţiilor publice  şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 
venituri  proprii pe anul 2011- secţiunea de funcţionare pe anul 2011, se stabileşte în sumă de 
74.887,51 mii lei. 

                   (3)  Bugetul instituţiilor publice  şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 
venituri  proprii pe anul 2011- secţiunea de dezvoltare pe anul 2011, se stabileşte în sumă de 
2.444,00 mii lei.” 

4. La articolul 5 alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

    „Art.5 – (1) Cheltuielile rectificate pentru „Autorităţi executive”  pe anul 2011 se 
stabilesc în sumă de 13.904,41 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr.5 – parte integrantă a 
prezentei hotărâri.” 

5. La articolul 6 alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art.6 - (1) Cheltuielile rectificate pentru Serviciul public judeţean „Salvamont” Alba, pe 
anul 2011 se stabilesc în sumă de 757,78 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr.6 – parte 
integrantă a prezentei hotărâri.” 

6. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins 

 „Art.10 - Cheltuielile rectificate pentru activitatea „Învăţământul preuniversitar de stat – 
învăţământul special”, se stabilesc în sumă de 5.990,00 mii lei,  în structura prevăzută în anexa 
nr.10 – parte integrantă a prezentei hotărâri.” 

7. La articolul 13 alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

„Art.13 – (1)  Cheltuielile rectificate pentru activitatea „Sănătate” pe anul 2011 se 
stabilesc în sumă de 2.022,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr.12 – parte integrantă a 
prezentei hotărâri. 

               (2)  Repartizarea sumei de 2.022,00 mii lei pe unităţi de sănătate publică este 
următoarea: 

 -  Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba                   1.914,00 mii lei 
-  Serviciul de Ambulanţă al judeţului Alba            108,00 mii lei„ 

8. La articolul 14 alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:   

http://www.cjalba.ro/texte1/An2011/hotarari-2011/Anexa2H87.pdf
http://www.cjalba.ro/texte1/An2011/hotarari-2011/Anexa2aH87.pdf
http://www.cjalba.ro/texte1/An2011/hotarari-2011/Anexa4H87.pdf
http://www.cjalba.ro/texte1/An2011/hotarari-2011/Anexa5H87.pdf
http://www.cjalba.ro/texte1/An2011/hotarari-2011/Anexa6H87.pdf
http://www.cjalba.ro/texte1/An2011/hotarari-2011/Anexa10H87.pdf
http://www.cjalba.ro/texte1/An2011/hotarari-2011/Anexa12H87.pdf


„Art.14– (1). Cheltuielile rectificate pentru Biblioteca judeţeana „Lucian Blaga” pe anul 
2011 se stabilesc în sumă de 1.331,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr.13 – parte 
integrantă a prezentei hotărâri.” 

9. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 23 - Cheltuielile rectificate pentru „Acţiuni generale economice”, pe anul 2011 se 
stabilesc în sumă de 12.629,54 mii lei în structura prevăzută în anexa nr.20 – parte integrantă a 
prezentei hotărâri.” 

10. La articolul 24 alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

 „Art.24 – (1) Cheltuielile rectificate pentru activitatea „Transporturi” se stabilesc în sumă 
de 52.314,10 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr.21 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                  (2) Se aproba Programul lucrărilor in domeniul transporturilor, potrivit anexei 
21 „a”, rectificata,  parte integrantă a prezentei hotărâri.” 

11. La articolul 27 alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art.27 –– (1) Se aprobă bugetul rectificat pe anul 2011 pentru Direcţia Publică 
Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba în sumă de 866,40 mii lei, în structura prevăzută în 
anexa nr.24 – parte integrantă a prezentei hotărâri.” 

12. La articolul 28 alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:  

„Art.28 - (1) Se aprobă bugetul rectificat pe anul 2011, al Muzeului Naţional al Unirii 
Alba Iulia, în sumă de 2.351,87 mii lei în structura prevăzută în anexa nr.25 – parte integrantă a 
prezentei hotărâri. 

                (3) Se aprobă Programul activităţilor pe anul 2011, rectificat, potrivit anexei 
nr.25 „c”, parte integrantă a prezentei hotărâri.” 

13. La articolul 32 după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), iar 
alineatul (1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:  

„Art.32 - (1) Se aprobă bugetul rectificat  pe anul 2011, pentru Direcţia Judeţeană de 
Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Alba, în sumă de 2.026,00 mii lei, în structura prevăzută în 
anexa nr.29 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                          (3) Se aprobă „Lista de investiţii” şi poziţia grupată „Alte cheltuieli de 
investiţii”, în structura prevăzută în anexele nr.29 „c” si 29 „d” – parţi integrante ale prezentei 
hotărâri.” 

14. Articolul 33 se modifică şi se completează cu un nou alineat, alineatul (2) şi va avea 
următorul cuprins:  

„Art.33 – (1) Se aprobă bugetul rectificat pe anul 2011 pentru Spitalul Jude�ean de 
Urgen�ă Alba, în sumă de 63.671,24 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 30 – parte 
integrantă a prezentei hotărâri. 

                   (2) Se aprobă „Lista de investiţii” şi poziţia grupată „Alte cheltuieli de investiţii”, în 
structura prevăzută în anexele nr.30 „a” si 30 „b” – parţi integrante ale prezentei hotărâri.” 

15. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art.34 - Se aprobă bugetul rectificat  pe anul 2011, pentru Spitalul de Pneumoftiziologie 
Aiud, în sumă de 4.577,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr.31 – parte integrantă a 
prezentei hotărâri”. 

16. Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art.36 – Se aproba „Lista obiectivelor de investiţii” şi poziţia grupată „Alte cheltuieli 
de investiţii”, pe anul 2011cu finanţare integrală sau parţială de la bugetul local repartizate 
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pentru Judeţul Alba, în structura prevăzută în anexele nr. 33”a” si 33”b” părţi integrante ale 
prezentei hotărâri.” 

17. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art.37 Se aprobă „Lista  obiectivelor de investiţii” pe anul 2011 cu finanţare integrală 
sau parţială din bugetul local propriu al judeţului Alba, potrivit anexei nr.34 ”a” şi „Lista 
obiectivelor de investiţii” pe anul 2011 cu finanţare integrală sau parţială din venituri  proprii, 
potrivit anexei 34 „b” părţi integrante ale prezentei hotărâri.” 

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

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

comunică: 
- Instituţiei prefectului – judetul Alba; 
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Alba; 
- Trezoreriei municipiului Alba Iulia; 
- Ordonatorilor terţiari de credite in extras; 
- Direcţiilor din aparatul propriu de specialitate al Consiliului judeţean Alba.  
 

PREŞEDINTE, 
Ion Dumitrel 
 
                                                                           CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                    SECRETARUL  JUDEŢULUI, 
                                                                             Marian Hurbean 
 
 

Alba Iulia, 24.03.2011  
Nr. 87 
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