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HOTARARE 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 2006  

 

 

Consiliul judeţean Alba întrunit in sedinta ordinara in  data de 22 decembrie 2005; 

Luand in dezbatere : 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire 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 2006  

- Proiectul de hotarare privind 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 2006, initiat de presedintele Consiliului 

judetean Alba, Ion Dumitrel;  

- Raportul nr. 13639/2005 al preşedintelui Consiliului judeţean cu privire la necesitatea 

stabilirii 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 

2006; 

- prevederile Hotărârii nr. 274 /2005 cu privire la echilibrarea bugetelor locale ale 

comunelor, oraşelor si municipiilor, precum si a bugetului propriu al judeţului Alba 

pe anul 2006. 

- Avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr.1129/13.12.2005. 

- Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1- “Economica si administrarea 

domeniului public si privat” 

Având in vedere prevederile : 

- Legii 500/2002 privind finanţele publice;  

- Ordonanţei de urgenta nr.45/2003 privind finanţele publice locale, aprobata prin 

hotararea nr.108/2004, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Legii nr.379/2005 privind bugetul de stat pe anul 2006; 

- Art.90 din Legea privind Statutul functionarilor publici  nr.188/1999, republicata; 

- Art.104 – (1), litera “b” din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, 

republicata; 

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

In temeiul art.109  din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, adopta prezenta: 

 

 

HOTARARE 

 

 

 Art.1 – (1). Bugetul general al judeţului Alba, pe anul 2006, se stabileşte in suma de 

89.245,00  mii lei, atât la partea de venituri, cit si la partea de cheltuieli, in structura prevăzuta in 

anexa nr.1 – parte integranta a prezentei hotărâri. 



            (2) Bugetul general al judeţului Alba, pe anul 2006, constituit in condiţiile legii 

este format din: 

a) Bugetul propriu al judeţului Alba; 

b) Bugetele instituţiilor publice de interes judeţean finanţate din venituri proprii 

si subvenţii din bugetul propriu al judeţului Alba; 

c) Bugetele instituţiilor publice de interes judeţean finanţate integral din venituri 

proprii; 

d) Bugetul împrumuturilor interne (datoria publica locala); 

e) Bugetul fondurilor externe nerambursabile; 

f) Veniturile si cheltuielile evidenţiate in afara bugetului propriu al judeţului 

Alba: 

- fondul de rulment; 

- alte fonduri constituite in condiţiile legii. 

            (3) Bugetul general al judeţului Alba se determina prin eliminarea transferurilor 

dintre bugete. 

 Art.2 – (1). Se adopta bugetul propriu al judeţului Alba, pe anul 2006, in suma de 

85.710,00 mii lei, atât la partea de venituri, cit si la partea de cheltuieli, in structura prevăzuta in 

anexa nr.2 – parte integranta a prezentei hotărâri. 

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

este stabilita potrivit anexei nr.2 „a”- parte integranta a prezentei hotărâri. 

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

de la bugetul local, pe anul 2006, in suma de 4.545,00 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 2006, in suma de 350,00 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, 

pe anul 2006, in suma de  2.700,00 mii lei, in structura prezentata in anexa nr.2 “d”, parte 

integranta a prezentei hotarari. 

 Art.3 – (1). Cheltuielile pentru Consiliul judeţean Alba se stabilesc in suma de 10.403,00 

mii lei, in structura prevăzuta in anexa nr.3 – parte integranta a prezentei hotărâri. 

                        (2) Cotizaţiile la organismele internaţionale la care Consiliul judeţean Alba este 

membru cu drepturi depline sunt: 

  - 3200 EURO la Ansamblul  Regiunilor Europene (A.R.E) 

  - 2000 EURO la Ansamblul Regiunilor Europene Viticole (A.R.E.V.) 

  - 1500 EURO la Asociatia Internationala a Regiunilor Francofone (A.I.R.F.) 

  (3) Cotizaţiile interne sunt: 

- 38,30 mii lei la Uniunea Naţionala a Consiliilor judeţene din România; 

- 0,20 mii lei la Asociaţia secretarilor generali de judeţe din România; 

- 0,20 mii lei la Asociaţia Directorilor Economici din cadrul Consiliilor judeţene 

din România; 

- 0,20 mii lei la Asociaţia Arhitecţilor şefi din cadrul Consiliilor judeţene din 

România; 

- 2,00 mii lei la Asociaţia localitatilor si zonelor istorice si de arta din România; 

- 192,76 mii lei la Agenţia de Dezvoltare Regionala „Centru”. 

(4) Contribuţiile Consiliului judeţean Alba la alte asociaţii sau fonduri sunt: 

- 24,00 mii lei la Asociaţia „Solidaritatea Sociala” Alba. 

           (5) Se aproba statul de funcţii, organigrama si numărul de posturi , in structura 

prevăzuta in anexele nr.3 „a” si 3 „b” – parte integranta a prezentei hotărâri. 

          (6) Se aproba „Lista de investiţii” si poziţia grupata „Alte cheltuieli de investiţii”, 

in structura prevăzuta in anexele nr.3 „c” si 3 „d” – parte integranta a prezentei hotărâri. 



Art.4 –– (1) Cheltuielile pentru Directia publica comunitara de evidenta a persoanelor 

Alba  se stabilesc in suma de 860,00 mii lei, in structura prevăzuta in anexa nr.4 – parte 

integranta a prezentei hotărâri 

    (2) Se aproba statul de funcţii, organigrama si numărul de posturi , in structura 

prevăzuta in anexele nr.4 „a” si 4 „b” – parte integranta a prezentei hotărâri. 

   (3) Se aproba „Lista de investiţii” si poziţia grupata „Alte cheltuieli de 

investiţii”, in structura prevăzuta in anexele nr.4 „c” si 4 „d” – parte integranta a prezentei 

hotărâri. 

Art.5 -  (1) Cheltuielile pentru activitatea „Alte acţiuni” (Pompieri, Politia) se stabilesc in 

suma de 20,00 mii lei, in structura prevăzuta in anexa nr.5 – parte integranta a prezentei hotărâri 

Art.6 - (1) Cheltuielile pentru Serviciul public judeţean „Salvamont” Alba se stabilesc in 

suma de 400,00 mii lei, in structura prevăzuta in anexa nr.6 – parte integranta a prezentei 

hotărâri. 

                (2) Se aproba statul de funcţii, organigrama si numărul de posturi , in structura 

prevăzuta in anexele nr.6 „a” si 6 „b” – parţi integrante a prezentei hotărâri. 

                (3) Se aproba poziţia grupata „Alte cheltuieli de investiţii” potrivit anexei nr.6 

„c”, parte integranta a prezentei hotărâri. 

Art.7 - (1) Cheltuielile pentru Centrul militar al judeţului Alba se stabilesc in suma de 

450,00 mii lei, in structura prevăzuta in anexa nr.7 – parte integranta a prezentei hotărâri. 

               (2) Se aproba poziţia grupata „Alte cheltuieli de investiţii” potrivit anexei nr.7 

„a”, parte integranta a prezentei hotărâri. 

Art.8. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli, pe anul 2006, preluat de la Corpul 

Gardienilor Publici, dupa infiintarea Politiei Comunitare, in suma de 1,00 mii lei, in structura 

prezentata in anexa nr.8, parte integranta a prezentei hotarari. 

Art.9 - (1) Cheltuielile pentru Inspectoratul judeţean pentru situatii de urgenta “Unirea” 

Alba se stabilesc in suma de 200,00 mii lei, in structura prevăzuta in anexa nr.9 – parte 

integranta a prezentei hotărâri. 

               (2) Se aproba poziţia grupata „Alte cheltuieli de investiţii”, in structura 

prevăzuta in anexa nr.9 „a” – parte integranta a prezentei hotărâri. 

Art.10-  (1). Cheltuielile pentru activitatea „Invatamantul preuniversitar de stat – 

invatamantul special”, se stabilesc in suma de 3.900,00 mii lei,  in structura prevăzuta in anexa 

nr.10 – parte integranta a prezentei hotărâri. 

            (2) Suportul financiar se asigura din: 

             - sume defalcate din T.V.A : 3.400,00 mii lei; 

            -  subvenţii din bugetul propriu al judeţului Alba 500,00 mii lei. 

            (3) Se mandatează preşedintele consiliului judeţean, ordonator principal de 

credite, sa procedeze la redistribuiri de fonduri, in situaţii extreme din punct de vedere financiar, 

intre instituţiile de invatamant special, inclusiv clasele integrate ce sunt organizate si 

functioneaza la alte scoli din judeţul Alba. Modificările respective se vor prezenta spre aprobare 

de către consiliul judeţean, in prima sedinta a acestuia. 

Art.11 Suma defalcata din T.V.A.: 4.100,00 mii lei este destinata Programului social 

„Produse lactate si de panificaţie”, pe anul 2006. 

Art.12 .- (1). Cheltuielile pentru activitatea „Sănătate” se stabilesc in suma de 1.400,00 

mii lei, in structura prevăzuta in anexa nr.11 – parte integranta a prezentei hotărâri. 

             (2). Suportul financiar se asigura din: 

                 - subvenţii din bugetul propriu al judeţului Alba. 

             (3). Repartizarea sumei de 1.400,00 mii lei pe unitati de sănătate publica este 

următoarea: 

- Spitalul judeţean Alba                                             1.000,00 mii lei 

- Spitalului de pneumoftiziologie Aiud                        100,00 mii lei  

- Serviciul de Ambulanta al 

Judeţului Alba.                                                                  300,00 mii lei 



Art.13. Pentru echilibrarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2006, ale instituţiilor 

publice de interes judeţean, se aproba subvenţiile din bugetul propriu al judeţului Alba, după 

cum urmează: 

a) Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia:           900,00 mii lei 

b) Teatrul de papusi „Prichindel” Alba Iulia:    700,00 mii lei 

c) Şcoala de arte si meserii Alba Iulia :             210,00 mii lei 

d) Directia publica comunitara de evidenta  

A populatiei Alba                                                850,00 mii lei  

Art.14 – (1). Cheltuielile pentru Biblioteca judeţeana „Lucian Blaga” se stabilesc in suma 

de 835,00 mii lei, in structura prevăzuta in anexa nr.12 – parte integranta a prezentei hotărâri. 

               (2) Se aproba statul de funcţii, organigrama si numărul de posturi , in structura 

prevăzuta in anexele nr.12 „a” si 12 „b” – parţi integrante a prezentei hotărâri. 

   (3) Se aproba Programul manifestărilor cultural-artistice pe anul 2006, potrivit 

anexei nr.12 „c”, parte integranta a prezentei hotărâri. 

 Art.15 – (1) Cheltuielile pentru Centrul de conservare si valorificare a tradiţiilor si 

creaţiei populare Alba, se stabilesc in suma de 1.150,00 mii lei, in structura prevăzuta in 

anexa nr.13 – parte integranta a prezentei hotărâri. 

             (2) Se aproba statul de funcţii, organigrama si numărul de posturi , in structura 

prevăzuta in anexele nr.13 „a” si 13 „b” – parţi integrante a prezentei hotărâri. 

             (3) Se aproba Programul manifestărilor cultural-artistice pe anul 2006, potrivit 

anexei nr.13 „c”, parte integranta a prezentei hotărâri. 

             (4) Se aproba „Lista de investiţii” si poziţia grupata „Alte cheltuieli de investiţii”, 

in structura prevăzuta in anexele nr.13„d” si 13 „e” – parţi integrante a prezentei hotărâri. 

Art.16 - (1) Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli, pe anul 2006, al Muzeului 

Naţional al Unirii Alba Iulia, in suma de 1.265,00 mii lei atât la partea de venituri , cat si la 

partea de cheltuieli, in structura prevăzuta in anexa nr.14 – parte integranta a prezentei hotărâri. 

                 (2) Subvenţia alocata de la bugetul propriu al judeţului Alba in suma de 900,00 

mii lei este destinata echilibrării bugetului de venituri si cheltuieli al instituţiei. 

                  (3) Veniturile proprii se stabilesc in suma de 365,00 mii lei. 

                  (4)  Se aproba statul de funcţii, organigrama si numărul de posturi , in 

structura prevăzuta in anexele nr.14 „a” si 14 „b” – parţi integrante a prezentei hotărâri. 

                   (5) Se aproba Programul manifestărilor artistice pe anul 2006, potrivit anexei 

nr.14 „c”, parte integranta a prezentei hotărâri. 

                    (6) Se aproba „Lista de investiţii” si poziţia grupata „Alte cheltuieli de 

investiţii”, in structura prevăzuta in anexele nr.14 „d” si 14 „e” – parţi integrante a prezentei 

hotărâri. 

Art.17- (1) Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli, pe anul 2006, al Teatrului de 

papusi  „Prichindel” Alba Iulia, in suma de 750,00 mii lei atât la partea de venituri , cat si la 

partea de cheltuieli, in structura prevăzuta in anexa nr.15 – parte integranta a prezentei hotărâri. 

                 (2) Subvenţia alocata de la bugetul propriu al judeţului Alba in suma de 700,00 

mii lei este destinata echilibrării bugetului de venituri si cheltuieli al instituţiei. 

                 (3) Veniturile proprii se stabilesc in suma de 50,00 mii lei. 

                (4) Se aproba statul de funcţii, organigrama si numărul de posturi , in structura 

prevăzuta in anexele nr.15 „a” si 15 „b” – parţi integrante a prezentei hotărâri. 

                  (5) Se aproba Programul manifestărilor artistice pe anul 2006, potrivit anexei 

nr.15 „c”, parte integranta a prezentei hotărâri. 

                  (6) Se aproba „Lista de investiţii” si poziţia grupata „Alte cheltuieli de 

investiţii”, in structura prevăzuta in anexele nr.15 „d” si 15 „e” – parţi integrante a prezentei 

hotărâri. 

Art.18 - (1) Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli, pe anul 2006, al Scolii de arte si 

meserii  Alba Iulia, in suma de 270,00 mii lei atât la partea de venituri , cat si la partea de 

cheltuieli, in structura prevăzuta in anexa nr.16 – parte integranta a prezentei hotărâri. 



                 (2) Subvenţia alocata de la bugetul propriu al judeţului Alba in suma de 210,00 

mii lei este destinata echilibrării bugetului de venituri si cheltuieli al instituţiei. 

                  (3) Veniturile proprii se stabilesc in suma de 60,00 mii lei. 

                  (4)  Se aproba statul de funcţii, organigrama si numărul de posturi , in 

structura prevăzuta in anexele nr.16 „a” si 16 „b” – parţi integrante a prezentei hotărâri. 

                   (5) Se aproba Programul manifestărilor artistice pe anul 2006, potrivit anexei 

nr.16 „c”, parte integranta a prezentei hotărâri. 

Art.19 - (1). Repartizarea, pe culte religioase a sumei defalcate din taxa pe valoarea 

adaugata: 3.608,00, reprezentând contribuţiile pentru personalul neclerical, se stabileşte potrivit 

anexei nr.17, parte integranta a prezentei hotărâri. 

Art.20 – (1). Sprijinul financiar pentru construirea, reabilitarea si repararea lacasurilor de 

cult, pentru anul 2006, se stabileşte in suma de 1.200,00 mii lei. 

               (2) Repartizarea sumei de 1.200,00 mii lei se aproba prin hotărârea consiliului 

judeţean, pe baza solicitărilor, întocmite in condiţiile legii, de cultele religioase si prin 

consultarea autoritarilor administraţiei publice locale. 

                (3) Decontarea se va face pe baza situaţiilor de lucrări depuse de beneficiarii 

sprijinului financiar, cu încadrarea in nivelurile aprobate. 

Art.21 – (1) Sprijinul financiar pentru acţiunile culturale sau desfasurate de cultele 

religioase, precum si pentru activitati educativ – stintifice si sportive, se stabileşte in suma de 

450,00 mii lei. 

                 (2) Repartizarea sumei de 450,00 mii lei se aproba prin hotărârea consiliului 

judeţean, pe baza programelor, proiectelor sau acţiunile, promovate in aceste domenii, inclusiv 

pe baza „Regulamentului de premiere” aprobat, prin hotărâre, de Consiliul judeţean Alba.  

Art.22 – (1).  Cheltuielile pentru Direcţia Generala de Asistenta Sociala si Protectia  

Copilului Alba, se stabilesc in suma de 26.221,00 mii lei, in structura prevăzuta in anexa nr.18 – 

parte integranta a prezentei hotărâri. 

              (2) Suportul financiar se asigura din: 

                 - transferuri de la bugetul de stat (Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si 

Familiei)                                                                                  11.171,00 mii lei. 

                 - sume defalcate din T.V.A.                       14.052,00 mii lei. 

                 - Subvenţii din bugetul propriu  

                  al judeţului Alba                                             998,00 mii lei. 

  

              (3) Se aproba statul de funcţii, organigrama si numărul de posturi , in structura 

prevăzuta in anexele nr.18 „a” si 18 „b” – parţi integrante a prezentei hotărâri. 

              (4) Se aproba „Lista de investiţii” si poziţia grupata „Alte cheltuieli de 

investiţii”, in structura prevăzuta in anexele nr.18 „c” si 18 „d” – parţi integrante a prezentei 

hotărâri. 

              (5) Costul mediu pe un copil se stabileşte la 9,09 mii  lei. 

Art.23 – (1) Cheltuielile pentru activitatea „Servicii si dezvoltare publica si locuinţe” se 

stabilesc in suma de 2.700,00mii lei, in structura prevăzuta in anexa nr.19 – parte integranta a 

prezentei hotărâri. 

               (2) Se aproba „Lista de investiţii”, potrivit anexei nr.19 „a”, parte integranta a 

prezentei hotărâri. 

Art.24 - Cheltuielile pentru „Alte acţiuni economice”, pe anul 2006 se stabilesc in suma 

de 2.500,00 mii lei in structura prevăzuta in anexa nr.20 – parte integranta a prezentei hotărâri. 

Art.25- (1). Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli, pe anul 2006, al Direcţiei pentru 

protecţia plantelor Alba, in suma de 3.512,00 mii lei, in structura prevăzuta in anexa nr.21 – 

parte integranta a prezentei hotărâri. 

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

- veniturilor proprii 3.232,00 mii lei; 

- alocatii de la bugetul propriu al judeţului Alba  280,00 mii lei. 



              (3)  Se aproba statul de funcţii, organigrama si numărul de posturi , in structura 

prevăzuta in anexele nr.21 „a” si 21 „b” – parţi integrante a prezentei hotărâri. 

   (4) Se aproba „Lista de investiţii” si poziţia grupata „Alte cheltuieli de 

investiţii”, in structura prevăzuta in anexele nr.21 „c” si 21 „d” – parţi integrante a prezentei 

hotărâri. 

Art.26 – (1) Cheltuielile pentru activitatea „Transporturi” se stabilesc in suma de 

20.000,00 mii lei, in structura prevăzuta in anexa nr.22 – parte integranta a prezentei hotărâri. 

               (2) Suportul financiar se asigura din: 

                - subvenţii din bugetul propriu al judeţului Alba        8.500,00 mii lei 

     - sume defalcate din T.V.A.        11.500,00 mii lei 

               (3) Programul fizic de lucrări, pe anul 2006, se va supune aprobării Consiliului 

judeţean Alba, in luna ianuarie 2006. 

Art.27 Se aproba lista  obiectivelor de investitii pe anul 2006 cu finantare integrala sau 

partiala din bugetul propriu al judetului Alba, potrivit anexei nr.23 “a” si lista obiectelor de 

investitii pe anul 2006 din venituri proprii si subventii, potrivit anexei 23 “b”, parti integrante a 

prezentei hotarari. 

Art.28 Direcţia de dezvoltare si bugete va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

Hotărâri. 

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

comunica: 

- Institutia prefectului – judetul 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.  
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