
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 25 august 2011; 
Luând în dezbatere : 
- Expunerea de motive la 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 

- 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 Dezvoltare si Bugete  nr. 10544/17.08.2011, cu 
privire la proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 169 din 17 august 2011. 

Văzând: 
- Hotărârea Guvernului României nr.649/2011 și rectificarea din data de 1 august 2011, 

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, 
prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru plata unor arierate, a unor cheltuieli 
curente și de capital, precum și pentru finanțarea unor obiective de investiții ale 
unităților administrativ-teritoriale 

- Ordonanța Guvernului nr. 10/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 
2011 și unele măsuri financiare 

- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 – „Dezvoltare economică, bugete, 
strategii şi cooperare inter – instituţională”  

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 și a bugetului instituţiilor publice  şi activităţilor finanţate integral sau parţial 
din venituri  proprii si in consecinţă Hotărârea nr.33/2011, 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, rectificat, pe anul 2011, se stabileşte în sumă 

de 291.741,29  mii lei,  în structura prevăzută în anexa nr.1 – parte integrantă a prezentei 
hotărâri.” 

2. La articolul 2 alineatele (1), (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
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 „Art.2 – (1) Se aprobă bugetul propriu al judeţului Alba, rectificat, pe anul 2011, în 
sumă de 193.055,98 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 154.116,88 mii lei. 

                   (3)  Bugetul propriu al judeţului Alba - secţiunea de dezvoltare pe anul 2011, se 
stabileşte în sumă de 38.939,10 mii lei. 

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 77.724,31 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 
74.061,36 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 
3.662,95 mii lei.” 

4. La articolul 5 alineatele (1) si (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
    „Art.5 – (1) Cheltuielile rectificate pentru „Autorităţi executive”  pe anul 2011 se 
stabilesc în sumă de 13.560,21 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr.5 – parte integrantă a 
prezentei hotărâri. 

                   (2) Cotizaţiile Judeţului Alba pe anul 2011,  se stabilesc conform  anexei nr. 5 
„a” parte integranta a prezentei hotărâri”. 

5. 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 6.170,00 mii lei,  în structura prevăzută în anexa 
nr.10 – parte integrantă a prezentei hotărâri.” 

6. 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 3.042,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr.12 – parte integrantă a 
prezentei hotărâri. 

               (2)  Repartizarea sumei de 3.042,00 mii lei pe unităţi de sănătate publică este 
următoarea: 

 -  Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba                   2.914,00 mii lei 
-  Serviciul de Ambulanţă al judeţului Alba            108,00 mii lei 
- Spitalul de Pneumoftiologie Aiud                           20,00 mii lei                                                 

7. La articolul 19 alineatul (1)  se modifică şi va avea următorul cuprins: 
”Art.19 – (1). Cheltuielile rectificate pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia  Copilului Alba, pe anul 2011 se stabilesc în sumă de 77.509,00 mii lei, în structura 
prevăzută în anexa nr.16 – parte integrantă a prezentei hotărâri.” 

8. La articolul 28 alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:  
„Art.28 - (1) Se aprobă bugetul rectificat pe anul 2011, al Muzeului Naţional al Unirii 

Alba Iulia, în sumă de 2.486,87 mii lei în structura prevăzută în anexa nr.25 – parte integrantă a 
prezentei hotărâri. 
             9. La articolul 33 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  

„Art.33 – (1) Se aprobă bugetul rectificat pe anul 2011 pentru Spitalul Județean de 
Urgență Alba, în sumă de 63.282,36 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 30 – parte 
integrantă a prezentei hotărâri. 

10. Articolul 34 se modifică și se completează cu un nou alineat şi va avea următorul 
cuprins: 

„Art.34 – (1) Se aprobă bugetul rectificat  pe anul 2011, pentru Spitalul de 
Pneumoftiziologie Aiud, în sumă de 4.535,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr.31 – 
parte integrantă a prezentei hotărâri. 
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                   (2) Se aprobă „Lista de investiţii” şi poziţia grupată „Alte cheltuieli de 
investiţii”, în structura prevăzută în anexele nr.31 „a” şi 31 „b” – părţi integrante ale prezentei 
hotărâri.”. 

11. La articolul 37 se modifică anexa 34 „b” „Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2011 
cu finanţare integrală sau parţială din venituri  proprii” și va avea cuprinsul prevăzut în structura 
prezentată, parte integrantă a prezentei hotărâri, urmând ca articolul 37 să se modifice 
corespunzător. 

 
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 
                                                                   p SECRETARUL  JUDEŢULUI, 
                                                                                   Liliana Negruț  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Alba Iulia, 25.08.2011 
Nr.156 
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