
ROMANIA 

JUDETUL ALBA 

CONSILIUL JUDETEAN 

 

HOTARARE 

 

privind rectificarea bugetului general al judeţului Alba, a bugetului propriu al judeţului Alba si a 

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

finanţate prin transferuri si din venituri proprii pe anul 2006 

 

 

Consiliul judeţean Alba întrunit in sedinta  ordinara in data de 30 martie 2006. 

Luand in dezbatere: 

- Proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului general al judeţului Alba, a 

bugetului propriu al judeţului Alba si a bugetelor de venituri si cheltuieli ale 

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

venituri proprii pe anul 2006 

- Expunerea  de motive la proiectul de hotărâre  privind privind rectificarea bugetului 

general al judeţului Alba, a bugetului propriu al judeţului Alba si a bugetelor de 

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

prin transferuri si din venituri proprii pe anul 2006; 

- Raportul nr. 2723/2006  al Direcţiei de Dezvoltare si Bugete, cu privire la proiectul de 

hotarare inregistrat sub nr.56/10.02.2006; 

             Vazand: 

- Hotararea Guvernului nr.295/2006, privind modificarea si completarea Hotararii 

Guvernului nr.1277/2005 pentru nominalizarea unitatilor scolare afectate de 

inundatiile din perioada aprilie – mai si iulie – august 2005; 

- Hotararea Guvernului nr.183/09.02.2006, privind alocarea unor sume din fondul de 

rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2006, 

pentru unele consilii judetene; 

- Adresa nr.1481/2006 a Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, 

Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap. 

- 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 

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

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

- Hotararii Guvernului nr.532/1999 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a 

nivelului contributiei de intretinere in institutiile de asistenta sociala, datorata de 

persoanele asistate sau de sustinatorii legali ai acestora, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- art.104  litera „e” din Legea nr.215/2001  

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

modificarile si completarile ulterioare, adopta prezenta: 

 

 

HOTARARE 

 

Art. I Hotărârea nr.275/2005 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 transferuri si din venituri 

proprii pe anul 2006, se rectifica, după cum urmează: 

 1. Articolul 1 alin.(1) va avea urmatorul cuprins: 

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

suma de 89.428,74mii 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. Articolul 2 alin.(1), (2), (4) si (6) vor avea urmatorul cuprins: 

 “Art.2 – (1). Se aproba bugetul propriu al judeţului Alba, rectificat, pe anul 2006, in 

suma de 84.393,70 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”. 

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

2006, in suma de 0,30 mii lei, in structura prezentata in anexa nr.2 “c”, parte integranta a 

prezentei hotarari. 

  (6) Se aproba bugetul fondurilor externe nerambursabile,  pe anul 2006, in suma 

de  1.819,74 mii lei, in structura prezentata in anexa nr.2 “e”, parte integranta a prezentei 

hotarari”. 

            3. Articolul 3 alin. (1) si (4) vor avea urmatorul cuprins: 

 “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. 

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

- 30,00 mii lei la Asociaţia „Solidaritatea Sociala” Alba. 

4. Articolui 6 alin.(1) va avea urmatorul cuprins: 

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

suma de 430,00 mii lei, in structura prevăzuta in anexa nr.6 – parte integranta a prezentei 

hotărâri”. 

5. Articolui 8 va avea urmatorul cuprins: 

“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”. 

6. Articolui 15 alin. (1)  va avea urmatorul cuprins: 

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

populare Alba, se stabilesc in suma de 950,00 mii lei, in structura prevăzuta in anexa 

nr.13 – parte integranta a prezentei hotărâri.” 

7. Articolul 18 alin.(1) va avea urmatorul cuprins: 

“ 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”. 

8. La articolul 21 se introduce alineatul (3) cu urmatorul cuprins: 

“Art.21 – (3) Cheltuielile pentru actiuni privind cultura – programe de finantare 

nerambursabile in conditiile Legii 350/2005 alocate pentru activitati non profit de interes 

general - pe anul 2006, se stabilesc in suma de 200,00 mii lei.  

9. Articolul 22 alin.(1), (2) si (4) vor avea urmatorul cuprins: 

“Art.22 – (1).  Cheltuielile, rectificate, pentru Direcţia Generala de Asistenta Sociala si 

Protectia  Copilului Alba, se stabilesc in suma de 26.643,70 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.                       14.125,00 mii lei. 

                 - din bugetul propriu  

                  al judeţului Alba                                             998,00 mii lei. 



       - venituri proprii                                             349,70 mii lei. 

                  (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”. 

10. Articolul 24  va avea urmatorul cuprins: 

“ Art.24 – Cheltuielile, actualizate, pentru „Alte acţiuni economice”, pe anul 2006 se 

stabilesc in suma de 731,00 mii lei in structura prevăzuta in anexa nr.20 – parte integranta 

a prezentei hotărâri”. 

11.“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”, parte integranta a 

prezentei hotarari”. 

Art. II Prezenta hotărâre se publica in Monitorul Oficial al judeţului Alba, se înaintează si se 

comunica: 

- Institutiei 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.  

 

 

 

 

   PRESEDINTE, 

    Ion Dumitrel                     

                                                                                          CONTRASEMNEAZA 

                                                                                                 SECRETAR  GENERAL 
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