
ROMANIA
JUDETUL ALBA
CONSILIUL JUDETEAN

HOTARARE
privind rectificarea bugetului general al jude ului Alba, a bugetului propriu al jude ului Alba si a

bugetelor de venituri si cheltuieli ale institu iilor si serviciilor publice de interes jude ean finan ate
prin transferuri si din venituri proprii pe anul 2006

Consiliul jude ean Alba întrunit in sedinta  extraordinara in data de 7 septembrie 2006.
Luand in dezbatere:

- Proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului general al jude ului Alba, a bugetului
propriu al jude ului Alba si a bugetelor de venituri si cheltuieli ale institu iilor si
serviciilor publice de interes jude ean finan ate prin transferuri si din venituri proprii pe
anul 2006;

- Expunerea  de motive la proiectul de hot râre  privind rectificarea bugetului general al
jude ului Alba, a bugetului propriu al jude ului Alba si a bugetelor de venituri si
cheltuieli ale institu iilor si serviciilor publice de interes jude ean finan ate prin
transferuri si din venituri proprii pe anul 2006;

- Raportul nr. 10163/2006  al Direc iei Dezvoltare si Bugete, cu privire la proiectul de
hotarare inregistrat sub nr.197/04.09.2006;

  Vazand:
Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1–“Economica si administrarea

domeniului public si privat”.
Având in vedere prevederile :
- Ordonanta Guvernului nr.46/2006 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2006.
- Legii 500/2002 privind finan ele publice;
- Art.15 din Ordonan a de Urgenta nr.45/2003, privind finan ele publice locale, aprobata

prin Legea nr. 108/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legii nr.379/2005 privind bugetul de stat pe anul 2006;

In temeiul art.109 din Legea administra iei publice locale nr.215/2001, cu modificarile si
completarile ulterioare, adopta prezenta:

HOTARARE

Art. I Se aproba rectificarea bugetului general al jude ului Alba, bugetului propriu al
jude ului Alba si a bugetelor de venituri si cheltuieli ale institu iilor si serviciilor publice de interes
jude ean finan ate prin transferuri si din venituri proprii pe anul 2006 si in consecinta Hotararea
nr.275/2005 se modifica dup  cum urmeaz :

 1. Articolul 1 alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
“ Art.1 – (1). Bugetul general al jude ului Alba, rectificat, pe anul 2006, se stabile te in suma

de 105.292,44 mii  lei, atât la partea de venituri, cit si la partea de cheltuieli, in structura prev zuta
in anexa nr.1 – parte integranta a prezentei hot râri”.
 2. Articolul 2 alineatele (1), (2) si (3) vor avea urmatorul cuprins:

 “Art.2 – (1). Se aproba bugetul propriu al jude ului Alba, rectificat, pe anul 2006, in suma
de 94.708,00 mii lei, atât la partea de venituri, cit si la partea de cheltuieli, in structura prev zuta in
anexa nr.2 – parte integranta a prezentei hot râri.

                  (2) Structura detaliata a veniturilor aferente bugetului propriu al jude ului Alba
este stabilita potrivit anexei nr.2 „a”- parte integranta a prezentei hot râri.



                  (3) Se aproba bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si
subventii de la bugetul local, pe anul 2006, in suma de 4.017,00 mii lei, in structura prezentata in
anexa nr.2 “b”, parte integranta a prezentei hotarari.

3. Articolul 3 alineatele (1) si (6) vor avea urmatorul cuprins:
“Art.3 – (1). Cheltuielile, pentru Consiliul jude ean Alba se stabilesc in suma de 10.803,00

mii lei, in structura prev zuta in anexa nr.3 – parte integranta a prezentei hot râri.
              (6) Se aproba „Lista de investi ii” si pozitia grupata “Alte cheltuieli de investitii”, in

structura prev zuta in anexele nr.3 „c” si 3 “d”– parti integrante ale prezentei hot râri”.
4. Articolul 4 alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
“ Art.4 –– (1) Cheltuielile,  pentru Directia publica comunitara de evidenta a persoanelor

Alba  se stabilesc in suma de 860,00 mii lei, in structura prev zuta in anexa nr.4 – parte integranta a
prezentei hot râri.

 5. Articolui 6 alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
“Art.6 - (1) Cheltuielile, pentru Serviciul public jude ean „Salvamont” Alba se stabilesc in

suma de 480,00 mii lei, in structura prev zuta in anexa nr.6 – parte integranta a prezentei hot râri.
6. Articolul  10 alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
 “Art.10 -  (1). Cheltuielile, rectificate, pentru activitatea „Invatamantul preuniversitar de stat

– invatamantul special”, se stabilesc in suma de 4.120,00 mii lei,  in structura prev zuta in anexa
nr.10 – parte integranta a prezentei hot râri”.

7. Articolul 12 alineatele (1), (2) si (3) vor avea urmatorul cuprins:
Art.12 .- (1). Cheltuielile, rectificate pentru activitatea „S tate” se stabilesc in suma de

1.450,00 mii lei, in structura prev zuta in anexa nr.11 – parte integranta a prezentei hot râri.
             (2). Suportul financiar se asigura din:
                 - transferuri din bugetul propriu al jude ului Alba.
             (3). Repartizarea sumei de 1.450,00 mii lei pe unitati de s tate publica este

urm toarea:
- Spitalul jude ean Alba                                             1.150,00 mii lei
- Spitalului de pneumoftiziologie Aiud                        100,00 mii lei
- Serviciul de Ambulanta al
Jude ului Alba.                                                                  200,00 mii lei

8. Articolui 15 alineatul (1)  va avea urmatorul cuprins:
“Art.15 – (1) Cheltuielile, rectificate,  pentru Centrul de conservare si valorificare a

tradi iilor si crea iei populare Alba, se stabilesc in suma de 1.100,00 mii lei, in structura prev zuta
in anexa nr.13 – parte integranta a prezentei hot râri.”

9. Articolul 18 alinineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
“ Art.18 - (1) Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli, rectificat,  pe anul 2006, al Scolii de

arte si meserii  Alba Iulia, in suma de 330,00 mii lei atât la partea de venituri , cat si la partea de
cheltuieli, in structura prev zuta in anexa nr.16 – parte integranta a prezentei hot râri”.

10. Articolul 21 alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
“Art.21 – (1) Sprijinul financiar pentru ac iunile culturale sau desfasurate de cultele

religioase, precum si pentru activitati educativ – stintifice si sportive, se stabile te in suma de
730,00 mii lei”.

11. Articolul 22 alineatele (1), (2) si (5) vor avea urmatorul cuprins:
“Art.22 – (1).  Cheltuielile, rectificate, pentru Direc ia Generala de Asistenta Sociala si

Protectia  Copilului Alba, se stabilesc in suma de 31.585,00 mii lei, in structura prev zuta in anexa
nr.18 – parte integranta a prezentei hot râri”.

         (2) Suportul financiar se asigura din:
                 - transferuri de la bugetul de stat (Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si

Familiei)                                                                                  13.989,00 mii lei.
                 - sume defalcate din T.V.A.                       16.115,00 mii lei.
                 - din bugetul propriu



                  al jude ului Alba                                             998,00 mii lei
       - venituri proprii                                              483,00 mii lei.
                  (5) Costul mediu pe un copil, rectificat, pe anul 2006 se stabile te la  14,36 mii

lei iar costul mediu pe un adult pe anul 2006 se stabileste la 14,80 mii lei.
12. Art.23 alineatele (1) si (2) vor avea urmatorul cuprins:
Art.23 – (1) Cheltuielile, rectificate pentru activitatea „Servicii si dezvoltare publica si

locuin e” se stabilesc in suma de 3.050,00mii lei, in structura prev zuta in anexa nr.19 – parte
integranta a prezentei hot râri.

               (2) Se aproba „Lista de investi ii”, potrivit anexei nr.19 „a”, parte integranta a
prezentei hot râri.

13. Articolul 25 alineatele(1)  si (2) vor avea urmatorul cuprins:
“Art.25- (1). Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli, rectificat, pe anul 2006, al Direc iei

pentru protec ia plantelor Alba, in suma de 3.512,00 mii lei, in structura prev zuta in anexa nr.21 –
parte integranta a prezentei hot râri”.

    (2) Echilibrarea bugetului de venituri si cheltuieli se realizeaz  pe seama:
- veniturilor proprii 3.132,00 mii lei;
-    alocatii de la bugetul propriu al jude ului Alba  380,00 mii lei.
14. Articolul 26 alineatul (1) si (2) vor avea urmatorul cuprins:
“Art.26 – (1) Cheltuielile rectificate pentru activitatea „Transporturi” se stabilesc in suma de

22.900,00 mii lei, in structura prev zuta in anexa nr.22 – parte integranta a prezentei hot râri.
               (2) Suportul financiar se asigura din:
                - din bugetul propriu al jude ului Alba                        11.400,00 mii lei
                 - sume defalcate din T.V.A.                    11.500,00 mii lei
15. “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 hot râre se publica in Monitorul Oficial al jude ului Alba, se înainteaz  si
se comunica:

- Institutiei Prefectului -  judetul Alba;
- Direc iei Generale a Finan elor Publice Alba;
- Trezoreriei Alba Iulia;
- Ordonatorilor secundari si ter iari de credite in extras;
- Direc iilor din aparatul propriu de specialitate al Consiliului jude ean Alba.

   PRESEDINTE,
    Ion Dumitrel

CONTRASEMNEAZA
                                                                                             Secretarul judetului
                                                                                                Mariana Hurbean
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