
 

ROMANIA 

JUDETUL ALBA 

CONSILIUL JUDETEAN  

 

 

HOTARARE 

 

privind actualizarea Hotararii nr.223/2004 a Consiliului judetean Alba, referitoare la stabilirea 

bugetului general al judeţului Alba, aprobarea bugetului propriu al judeţului Alba si aprobarea 

bugetelor de venituri si cheltuieli ale instituţiilor si serviciilor publice de interes judeţean 

finanţate prin subvenţii si din venituri proprii pe anul 2005 

 

 

 Consiliul judeţean Alba întrunit in sedinta extraordinara in data de 28 iunie 2005. 

 Vazand: 

- proiect de hotarare privind actualizarea Hotararii nr.223/2004 a Consiliului judetean 

Alba, referitoare la stabilirea bugetului general al judeţului Alba, aprobarea bugetului 

propriu al judeţului Alba si aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale 

instituţiilor si serviciilor publice de interes judeţean finanţate prin subvenţii si din 

venituri proprii pe anul 2005, nr.160, initiat de presedintele consiliului judetean Alba, 

domnul Ion Dumitrel; 

- Expunerea  de motive la proiectul de hotărâre cu privire la actualizarea Hotararii 

nr.223/2004 a Consiliului judetean Alba, referitoare la stabilirea bugetului general al 

judeţului Alba, aprobarea bugetului propriu al judeţului Alba si aprobarea bugetelor 

de venituri si cheltuieli ale instituţiilor si serviciilor publice de interes judeţean 

finanţate prin subvenţii si din venituri proprii pe anul 2005  

- Raportul nr. 6360 al Direcţiei de Dezvoltare si Bugete, cu privire la necesitatea si 

oportunitate actualizării Hotărârii nr.223/2004; 

- Adresa nr.202851/2005, a Directiei Generale a Finantelor Publice Alba, privind 

diminuarea sumelor defalcate din T.V.A pentru institutiile de invatamant 

preuniversitar de stat, crese, centre judetene si locale de consultanta agricola precum 

si pentru sustinerea sistemului de protectie a copilului, pe anul 2005. 

- Avand in vedere avizul favorabil al Comisiei nr.1- “Economica si administrarea 

domeniului public si privat” si amendamentul prezentat in sedinta publica 

 Având in vedere prevederile: 

- Legii nr.500/2002 privind finanţele publice; 

- Legii nr.511/2004 privind bugetul de stat pe anul 2005; 

- Art.15 din Ordonanţa de Urgenta nr.45/2003, privind finanţele publice locale, 

aprobata prin Legea nr. 108/2004, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Art.104-(1) litera „e” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala. 

In temeiul art.109 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu modificarile si 

completarile ulterioare, adopta prezenta: 

 

 

HOTARARE 

 

 

 I Hotărârea nr.223/2004 privind stabilirea bugetului general al judeţului Alba, aprobarea 

bugetului propriu al judeţului Alba si aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale instituţiilor 



si serviciilor publice de interes judeţean finanţate prin subvenţii si din venituri proprii pe anul 

2005, se actualizează, după cum urmează: 

 1.Art.1 aliniatul (1) va avea următorul cuprins: 

 „Art.1-(1). Bugetul general al judeţului Alba pe anul 2005, se stabileşte in suma de 

744.821.102 mii lei in structura actualizata, prezentata in anexa nr.1 – parte integranta a 

prezentei hotărâri”. 

 2. Art.2 , se introduc aliniatele (3), (4) si (5) cu  următorul cuprins: 

 „Art.2-(1). Se aproba bugetul propriu al judeţului Alba, pe anul 2005, in suma de 

713.706.915 mii lei, atât la partea de venituri, cit si la partea de cheltuieli, in structura, 

actualizata, prezentata in anexa nr.2 – parte integranta a prezentei hotărâri”. 

          (2) Structura detaliata a veniturilor aferente bugetului propriu al judetului Alba este 

stabilita potrivit anexei nr. 2"a", parte integranta a acestei hotarari.  

           (3) Se aproba bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii 

de la bugetul local, pe anul 2005, in suma de 30.550.000 mii lei, in structura prezentata in anexa 

nr.2 “b”, parte integranta a prezentei hotarari. 

                     (4) Se aproba bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii de la, pe 

anul 2005, in suma de 12.112.000 mii lei, in structura prezentata in anexa nr.2 “c”, parte 

integranta a prezentei hotarari. 

            (5) Se aproba bugetul veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului 

local,actualizat, pe anul 2005, in suma de  16.152.187 mii lei, in structura prezentata in anexa 

nr.2 “d”, parte integranta a prezentei hotarari. 

 3. Art.3 aliniatul (1) si (6) vor avea următorul cuprins: 

Art.3 – (1). Cheltuielile pentru Consiliul judetean Alba se stabilesc in suma de 

75.951.305 mii lei, in structura, actualizata, prezentata in anexa nr.3 – parte integranta a 

prezentei hotărâri. 

             (6) Se aproba "Lista de investitii" si pozitia grupata "Alte cheltuieli de investitii" 

in structura prevazuta in anexele 3 "c" si 3 "d" parti integrante ale prezentei hotarari. 

4. Art. 6  alin (1), (2) si (3) vor avea următorul cuprins: 

   Art.6 – (1). Cheltuielile, actualizate, pentru activitatea “Sanatate” se stabilesc in suma 

de 10.000.000 mii lei, in structura prevazuta in anexa nr.5 – parte integranta a prezentei hotarari. 

                 (2) Suportul financiar se asigura din: 

- Subventii din bugetul propriu al judetului Alba. 

        (3) Repartizarea sumei de 10.000.000 mii lei pe unitati de sanatate publica este 

urmatoarea: 

- Spitalul judetean Alba                         7.000.000 mii lei 

- Sanatorul T.B.C Aiud                         2.000.000 mii lei 

- Serviciul de Ambulanta al 

Judetului Alba                                        1.000.000 mii lei. 

5. Art.8 alin.(1) va avea urmatorul cuprins: 

Art.8 – (1). Cheltuielile, actualizate, pentru Biblioteca judeteana “Lucian Blaga” se 

stabilesc in suma de 8.300.000 mii lei, in structura prevazuta in anexa nr.6 – parte integranta a 

prezentei hotarari. 

6. Art.9 , alin.(1) va avea urmatorul cuprins: 

Art.9 – (1). Cheltuielile, actualizate, pentru Centrul de conservare si valorificare a 

traditiilor si creatiei populare Alba se stabilesc in suma de 6.532.165 mii lei, in structura 

prevazuta in anexa nr.7 – parte integranta a prezentei hotarari. 

7. Art.11 alin. (1) si (4) vor avea urmatorul cuprins: 

Art.11- (1). Sprijinul financiar pentru construirea, reabilitarea si repararea lacasurilor de 

cult, pe anul 2005, actualizata, se stabileste in suma de 2.500.000 mii lei. 



  (4) Cheltuielile, actualizate, pentru actiuni privind cultura, pe anul 2005, se stabilesc in 

suma de 1.000.000 mii lei. 

8. Art.15, alin (1) si (2) vor avea urmatorul cuprins: 

Art.15 – (1) Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli, actualizat, pe anul 2005, al 

Directiei pentru protectia plantelor Alba, in suma de 30.000.000 mii lei, in structura prezentata in 

anexa nr.11 – parte integranta a prezentei hotarari. 

     (2) Echilibrarea bugetului de venituri si cheltuieli se realizeaza pe seama: 

                    - Venituri proprii   25.000.000 mii lei 

                    - Subventii de la bugetul propriu al judetului Alba 5.000.000 mii lei. 

9. Art.16 alin (1), va avea urmatorul cuprins: 

Art.16 – (1) Cheltuielile, actualizate, pentru Centrul judetean de Consultanta Agricola 

Alba, se stabilesc in suma de 2.031.610 mii lei, in structura prevazuta in anexa nr.12 – parte 

integranta a prezentei hotarari. 

10. . Art.17 alin.(1) si (2) vor avea urmatorul cuprins: 

Art.17 – (1). Cheltuielile, actualizate, pentru activitatea “Transporturi” se stabilesc in 

suma de 136.729.000 mii lei, in structura prevazuta in anexa nr.13 – parte integranta a prezentei 

hotarari. 

                 (2) Suportul financiar se asigura din: 

               - Subventii din bugetul propriu al judetului Alba     66.729.000 mii lei 

                - Sume defalcate din T.V.A.                                     70.000.000 mii lei. 

11. Art.18 va avea urmatorul cuprins: 

Art.18 Cheltuielile, actualizate, pentru “Alte actiuni economice” se stabilesc in suma de 

1.506.000 mii lei, in structura prezentata in anexa nr.14 – parte integranta a prezentei hotarari. 

12. Art.19  alin (1) si (2), vor  avea urmatorul cuprins: 

Art.19 – (1) Cheltuielile, actualizate, pentru Centrul militar al judetului  Alba, se stabilesc 

in suma de 5.500.000 mii lei, in structura prevazuta in anexa nr.15 – parte integranta a prezentei 

hotarari. 

               (2) Se aproba pozitia grupata “Alte cheltuieli de investitii” potrivit anexei nr.15 

“a”, parte integranta a prezentei hotarari. 

13. Art.20, alin (1) va avea urmatorul cuprins: 

Art.20- (1) Cheltuielile, actualizate, pentru Inspectoratul judetean de Protectie Civila 

Alba, se stabilesc in suma de 3.500.000 mii lei, in structura prevazuta in anexa nr.16 – parte 

integranta a prezentei hotarari. 

14. Art.21 alin (1) si (2) vor avea urmatorul cuprins: 

Art.21 – (1). Cheltuielile actualizate, pentru Serviciul public judetean “Salvamont” se 

stabilesc in suma de 1.600.000 mii lei, in structura prezentata in anexa nr.17 – parte integranta a 

prezentei hotarari. 

     (2)  Se aproba pozitia grupata “Alte cheltuieli de investitii” potrivit anexei nr.17 

“c”, parte integranta a prezentei hotarari. 

15. Art.22  alin (1), va  avea urmatorul cuprins: 

Art.22 – (1) Cheltuielile, actualizate, pentru Directia publica comunitara de evidenta a 

persoanelor Alba, se stabilesc in suma de 11.500.000 mii lei, in structura prevazuta in anexa 

nr.18 – parte integranta a prezentei hotarari. 

16. Art.24 alin (6) va avea urmatorul cuprins: 

Art.24 – (6) Se aproba "Lista de investitii" si pozitia grupata "Alte cheltuieli de investitii" 

in structura prevazuta in anexele 20 "d" si 20 "e" parti integrante ale prezentei hotarari. 

17. Art.25 alin (6) va avea urmatorul cuprins: 

Art.25 – (6) Se aproba "Lista de investitii" si pozitia grupata "Alte cheltuieli de investitii" 

in structura prevazuta in anexele 21 "d" si 21 "e" parti integrante ale prezentei hotarari 

18. Art.26 alin (6) va avea urmatorul cuprins: 



Art.26 – (6) Se aproba "Lista de investitii" si pozitia grupata "Alte cheltuieli de investitii" 

in structura prevazuta in anexele 22 "d" si 22 "e" parti integrante ale prezentei hotarari 

19. Art.27 Se aproba lista obiectivelor de investiţii pe anul 2005, cu finanţare din venituri 

proprii si subventii din bugetul general al judeţului Alba, potrivit anexei nr.23 “a” si lista 

obiectivelor de investitii pe anul 2005 cu finantare integrala din bugetul propriu al judetului 

Alba, potrivit anexei nr.23 “b”, parte integranta a prezentei hotărâri. 

20.Art.28, alin (1) va avea urmatorul cuprins: 

Art. 28- (1). Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli, pe anul 2005, actualizat,preluat de 

la Corpul Gardienilor Publici, dupa infiintarea Politiei Comunitare, in suma de 3.100.000 mii lei, 

in structura prezentata in anexa nr.24, parte integranta a prezentei hotarari. 

II Direcţia de dezvoltare si bugete va duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri. 

III Prezenta hotărâre se publica in Monitorul Oficial al judeţului Alba, se înaintează si se 

comunica: 

- Institutia Prefectului -  judetului Alba; 

- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Alba; 

- Trezoreriei Alba Iulia; 

- Ordonatorilor secundari si terţiari de credite in extras; 

- Direcţiilor din aparatul propriu de specialitate al Consiliului judeţean Alba.  

 

 

 

                   Presedinte, 

                  Ion Dumitrel                     

 

          

                                                                                           Contrasemneaza, 

                                                                                           Secretar  General 

                                                                                           Mariana Hurbean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alba Iulia, 28 iunie 2005 

Nr. 153 

 

 

 

 


