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JUDETUL ALBA  
CONSILIUL JUDETEAN  

 
 

 
HOTARARE 

privind stabilirea bugetului general al jude�ului Alba, aprobarea bugetului propriu al jude�ului Alba 
si aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale institu�iilor si serviciilor publice de interes 

jude�ean finan�ate din subven�ii si din venituri proprii pe anul 2007  
 
 

Consiliul jude�ean Alba întrunit in sedinta ordinara in  data de 11 ianuarie 2007; 
Luand in dezbatere : 
- Expunerea de motive la proiectul de hot�râre cu privire la stabilirea bugetului general al 

jude�ului Alba, aprobarea bugetului propriu al jude�ului Alba si aprobarea bugetelor de 
venituri si cheltuieli ale institu�iilor si serviciilor publice de interes jude�ean finan�ate din 
subven�ii si din venituri proprii pe anul 2007; 

-  Proiectul de hot�râre cu privire la stabilirea bugetului general al jude�ului Alba, 
aprobarea bugetului propriu al jude�ului Alba si aprobarea bugetelor de venituri si 
cheltuieli ale institu�iilor si serviciilor publice de interes jude�ean finan�ate din subven�ii 
si din venituri proprii pe anul 2007, initiat de domnul presedinte Ion Dumitrel; 

- Raportul de specialitate comun al Directiei de Dezvoltare si Bugete si a Biroului resurse 
umane si gestiunea functiilor publice  nr. 72/2007, cu privire la proiectul de hotarare 
inregistrat sub nr. 3 din 4 ianuarie 2007 

- Avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr1078096/27.12.2006 pentru 
utilizarea unor functii publice. 

Vazand:  
                Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1–“Economica si administrarea                                                                                                                                                     
domeniului public si privat” cu amendamentul prezentat in sedinta publica. 

Având in vedere prevederile : 
- Legii 500/2002 privind finan�ele publice;  
- Legea nr.273/2006 privind finan�ele publice locale; 
- Legii nr.486/2006 privind bugetul de stat pe anul 2007; 
- Art.90 din Legea privind Statutul functionarilor publici  nr.188/1999, republicata; 
- art.104-(1), litera “a” si alin. (2) litera „c” din Legea privind administra�ia public� local� 

nr.215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare; 
In temeiul art.109 si art.120^ 7 lil.”c” din Legea administra�iei publice locale 

nr.215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, adopta prezenta: 
 

HOTARARE 
 

 Art.1 –  Bugetul general al jude�ului Alba, pe anul 2007, se stabile�te in suma de 
164.404,44  mii lei,  in structura prev�zuta in anexa nr.1 – parte integranta a prezentei hot�râri”. 

 Art.2 - Se aproba bugetul propriu al jude�ului Alba, pe anul 2007, in suma de 107.293,70 
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”. 
 Art.3 – (1) Se aproba bugetul imprumuturilor externe pe anul 2007, in suma de 48.805,68 
mii lei, in structura prezentata in anexa nr.3, parte integranta a prezentei hotarari. 
  (2) Se aproba Programul de lucrari finantate din creditul bridge loan, potrivit anexei 
nr.3 „a”.  
 Art.4 Se aproba bugetul fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2007, in suma de 
4.481,56 mii lei, in structura prezentata in anexa nr.4,  parte integranta a prezentei hotarari 



  Art.5 Se aproba bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri 
proprii, pe anul 2007, in suma de 3.767,00 mii lei, in structura prezentata in anexa nr.5, parte 
integranta a prezentei hotarari 
   Art.6   Se aproba bugetul veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local, pe 
anul 2006, in suma de  140,00 mii lei, in structura prezentata in anexa nr.6, parte integranta a 
prezentei hotarari. 
  Art.7 – (1). Cheltuielile pentru Consiliul jude�ean Alba se stabilesc in suma de 13.099,00 
mii lei, in structura prev�zuta in anexa nr.7 – parte integranta a prezentei hot�râri. 
                         (2) Cotiza�iile la organismele interna�ionale la care Consiliul jude�ean Alba a aderat 
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) Cotiza�iile la asociatiile nationale sau judetene sunt: 

- 40,00 mii lei la Uniunea Na�ionala a Consiliilor jude�ene din România; 
-   0,20 mii lei la Asocia�ia secretarilor generali de jude�e din România; 
-   0,20 mii lei la Asocia�ia Directorilor Economici din cadrul Consiliilor jude�ene din 
România; 
-  0,20 mii lei la Asocia�ia Arhitec�ilor �efi din cadrul Consiliilor jude�ene din 
România; 
-    3,83 mii lei la Asocia�ia localitatilor si zonelor istorice si de arta din România; 
- 212,24 mii lei la Agen�ia de Dezvoltare Regionala „Centru”. 
- 120,00 mii lei la Asociatia „Centrul de cultura Alba”; 
-     6,00 mii lei la Asociatia „Alba – Manche Impreuna”; 
-   22,00 mii lei la Asociatia „Congresul Spiritualitatii Romanesti”; 
- 150,00 mii lei la Asociatia „Tara Vinului”; 
-   30,00 mii lei la Asocia�ia „Solidaritatea Sociala” Alba. 

           (4) Se aproba statul de func�ii si organigrama, potrivit in anexelor nr.7 „a” si 7 „b” – 
parte integranta a prezentei hot�râri. 

Art.8 - (1) Cheltuielile pentru Serviciul public jude�ean „Salvamont” Alba, finantat din 
bugetul propriu, se stabilesc in suma de 600,00 mii lei, in structura prev�zuta in anexa nr.8 – parte 
integranta a prezentei hot�râri. 

                (2) Se aproba statul de func�ii si  organigrama, potrivit  anexelor nr.8 „a” si 8 „b” – 
par�i integrante a prezentei hot�râri. 

                (3) Se aproba Programul activitatilor pe anul 2007, potrivit anexei nr.8 „c”, parte 
integranta a prezentei hotarari. 

                (4) Se aproba pozi�ia grupata „Alte cheltuieli de investi�ii” potrivit anexei nr.8 „d”, 
parte integranta a prezentei hot�râri. 

Art.9 - (1) Cheltuielile pentru Centrul militar al jude�ului Alba se stabilesc in suma de 
450,00 mii lei, in structura prev�zuta in anexa nr.9 – parte integranta a prezentei hot�râri. 

               (2) Se aproba pozi�ia grupata „Alte cheltuieli de investi�ii” potrivit anexei nr.9 „a”, 
parte integranta a prezentei hot�râri. 

Art.10 – Cheltuielille pentru activitatea „Ordine publica si siguranta nationala” se stabilesc 
in suma 150,00 mii lei, , in structura prev�zuta in anexa nr.10 – parte integranta a prezentei hot�râri 

Art.11 - (1). Cheltuielile pentru activitatea „Invatamantul preuniversitar de stat – 
invatamantul special”, se stabilesc in suma de 4.849,00 mii lei,  in structura prev�zuta in anexa 
nr.11 – parte integranta a prezentei hot�râri. 

              (2) Se mandateaz� pre�edintele consiliului jude�ean, ordonator principal de credite, 
sa procedeze la redistribuiri de fonduri, in situa�ii extreme din punct de vedere financiar, intre 
institu�iile de invatamant special, inclusiv clasele integrate. Modific�rile respective se vor prezenta 
spre aprobare de c�tre consiliul jude�ean, in prima sedinta a acestuia. 

Art.12 Pentru Programului social „Produse lactate si de panifica�ie”, pe anul 2007 se 
stabileste  suma de 4.639,00 mii lei. 



Art.13 .- (1). Cheltuielile pentru activitatea „S�n�tate” se stabilesc in suma de 420,00 mii 
lei, in structura prev�zuta in anexa nr.12 – parte integranta a prezentei hot�râri. 

               (2) Repartizarea sumei de 420,00 mii lei pe unitati de s�n�tate publica este 
urm�toarea: 

 
- Spitalului de pneumoftiziologie Aiud                        220,00 mii lei  
- Serviciul de Ambulanta al 
Jude�ului Alba.                                                                  200,00 mii lei 
Art.14– (1). Cheltuielile pentru Biblioteca jude�eana „Lucian Blaga” se stabilesc in suma de 

890,00 mii lei, in structura prev�zuta in anexa nr.13 – parte integranta a prezentei hot�râri. 
               (2) Se aproba statul de func�ii si  organigrama, potrivit  anexelor nr.13 „a” si 13 „b” 
– par�i integrante a prezentei hot�râri. 
   (3) Se aproba Programul activitatilor pe anul 2007, potrivit anexei nr.13 „c”, parte 
integranta a prezentei hot�râri. 
 Art.15 – (1) Cheltuielile pentru Centrul judetean pentru conservarea si promovarea culturii 

traditionale Alba, se stabilesc in suma de 884,00 mii lei, in structura prev�zuta in anexa nr.14 – 
parte integranta a prezentei hot�râri. 

             (2) Se aproba statul de func�ii si  organigrama, potrivit anexelor nr.14 „a” si 14 „b” – 
par�i integrante a prezentei hot�râri. 
             (3) Se aproba Programul activitatilor pe anul 2007, potrivit anexei nr.14 „c”, parte 
integranta a prezentei hot�râri; 
             (4) Se aproba „Lista de investi�ii” si pozi�ia grupata „Alte cheltuieli de investi�ii”, in 

structura prev�zuta in anexele nr.14„d” si 14 „e” – par�i integrante a prezentei hot�râri; 
Art.16 - (1). Contribu�iile pentru personalul neclerical si repartizarea, pe culte religioase a 

sumei de : 3.447,00 mii lei , se stabile�te potrivit anexei nr.15, parte integranta a prezentei hot�râri. 
Art.17 – (1). Sprijinul financiar pentru construirea, reabilitarea si repararea lacasurilor de 

cult, pentru anul 2007, se stabile�te in suma de 1.500,00  mii lei. 
               (2) Repartizarea sumei de 1.500,00 mii lei se aproba prin hot�rârea consiliului 

jude�ean, pe baza solicit�rilor, întocmite in condi�iile legii, de cultele religioase. 
                (3) Decontarea se va face pe baza situa�iilor de lucr�ri depuse de beneficiarii 

sprijinului financiar, cu încadrarea in nivelurile aprobate. 
Art.18 – 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 350,00  mii lei. 
Art.19 – (1) Sprijinul financiar pentru alte actiuni in domeniul culturii, recreerii si religiei, 

se stabilesc in suma de 387,00 , in structura prezentata in anexa nr. 16, parte integranta a prezentei 
hotarari. 

                 (2) Se aproba Programul activitatilor in domeniul culturii, recreerii si religiei pe 
anul 2007,potrivit anexei nr.16 „a”, parte integranta a prezentei hotarari. 

Art.20 – (1).  Cheltuielile pentru Direc�ia Generala de Asistenta Sociala si Protectia  
Copilului Alba, se stabilesc in suma de 37.328,00 mii lei, in structura prev�zuta in anexa nr.17 – 
parte integranta a prezentei hot�râri. 

                (2) Se aproba statul de func�ii si organigrama, potrivit anexelor nr.17 „a” si 17 „b” 
– par�i integrante a prezentei hot�râri. 
                (3) Se aproba „Lista de investi�ii” si pozi�ia grupata „Alte cheltuieli de investi�ii”, 

in structura prev�zuta in anexele nr.17 „c” si 17 „d” – par�i integrante a prezentei hot�râri. 
                (4) Se aproba costul mediu pe un copil in suma de 21,95 mii  lei si cosrtul mediu 

pe un adult in suma de 21,99 mii lei. 
Art.21– (1) Cheltuielile pentru activitatea „Servicii si dezvoltare publica si locuin�e” se 

stabilesc in suma de 3.212,70 mii lei, in structura prev�zuta in anexa nr.18 – parte integranta a 
prezentei hot�râri. 

Art.22 – (1) Cheltuielile pentru activitatea „Protectia mediului” se stabilesc in suma de 
640,00, in structura prev�zuta in anexa nr.19 – parte integranta a prezentei hot�râri. 

     (2) Se aproba Programul activitatilor in domeniul protectiei mediului  pe anul 2007, 
potrivit anexei nr.19 „a”, parte integranta a prezentei hotarari. 



Art. 23 - Cheltuielile pentru „Ac�iuni generale economice”, pe anul 2007 se stabilesc in 
suma de 5.097,50 mii lei in structura prev�zuta in anexa nr.20 – parte integranta a prezentei 
hot�râri”. 

Art.24 – (1) Se aproba bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii pe 
anul 2007, in suma de 3.133,50 mii lei in structura prezentata in anexa nr.21 – parte integranta a 
prezentei hotarari”. 

              (2)  Se aproba statul de func�ii si organigrama, potrivit anexelor nr.21 „a” si 21 „b” 
– par�i integrante a prezentei hot�râri. 

 Art.25 – (1) Cheltuielile pentru activitatea „Transporturi” se stabilesc in suma de 23.393,60 
mii lei, in structura prev�zuta in anexa nr.22 – parte integranta a prezentei hot�râri. 

                  (2) Se aproba Programul studiilor de fezabilitate si a lucrarilor finantate din 
bugetul propriu, sume defalcate din taxa pe valoare adaugata, potrivit anexelor 22 „a”, 22 „b” si 22 
„c”, parti integrante ale prezentei hotarari. 

Art.26 – (1) Cheltuielile pentru activiatea „Turism” se stabilesc in suma de 1.167,90 mii lei, 
in structura prevazuta in anexa nr.23, parte integranta a prezentei hotarari.. 

               (2) Se aproba Programul activitatilor in domeniul turismului pe anul 2007,  potrivit 
anexei nr.23 „a”, parte integranta a prezentei hotarari 
Art.27 – Se aproba „Lista de investitii” si pozitia grupata „Alte cheltuieli de investitii”, 

finantata de Consiliul judetean Alba, in structura prezentata in anexele nr. 24”a” si 24”b” parti 
integrante ale prezentei hotarari. 

Art.28 – Se aproba Planul de perfectionare profesionala a personalului din cadrul aparatului 
de specialitate al Consiliului judetean Alba, in structura prezentata in anexa nr.25, parte integranta a 
prezentei hotarari. 

 Art.29 –– (1) Cheltuielile pentru Directia publica comunitara de evidenta a persoanelor 
Alba  se stabilesc in suma de 670,00 mii lei, in structura prev�zuta in anexa nr.26 – parte integranta 
a prezentei hot�râri 

    (2) Se aproba statul de func�ii si organigrama, potrivit anexelor nr.26 „a” si 26 „b” – parte 
integranta a prezentei hot�râri. 

Art.30 - (1) Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli, pe anul 2007, al Muzeului Na�ional 
al Unirii Alba Iulia, in suma de 1.670,00 mii lei atât la partea de venituri , cat si la partea de 
cheltuieli, in structura prev�zuta in anexa nr.27 – parte integranta a prezentei hot�râri. 

               (2)  Se aproba statul de func�ii si  organigrama, potrivit anexelor nr.27 „a” si 27 „b” 
– par�i integrante a prezentei hot�râri. 
               (3) Se aproba Programul activitatilor pe anul 2007, potrivit anexei nr.27 „c”, parte 
integranta a prezentei hot�râri. 
                (4) Se aproba „Lista de investi�ii” si pozi�ia grupata „Alte cheltuieli de investi�ii”, 

in structura prev�zuta in anexele nr.27 „d” si 27 „e” – par�i integrante a prezentei hot�râri. 
Art.31- (1) Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli, pe anul 2007, al Teatrului de papusi  

„Prichindel” Alba Iulia, in suma de 1.000,00 mii lei atât la partea de venituri , cat si la partea de 
cheltuieli, in structura prev�zuta in anexa nr.28 – parte integranta a prezentei hot�râri. 

                (2) Se aproba statul de func�ii si organigrama, potrivit anexelor nr.28 „a” si 28 „b” 
– par�i integrante a prezentei hot�râri. 
                 (3) Se aproba Programul activitatilor pe anul 2007, potrivit anexei nr.28 „c”, parte 
integranta a prezentei hot�râri. 
                 (4) Se aproba „Lista de investi�ii” si pozi�ia grupata „Alte cheltuieli de investi�ii”, 

in structura prev�zuta in anexele nr.28 „d” si 28 „e” – par�i integrante a prezentei hot�râri. 
Art.32 - (1) Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli, pe anul 2007, al Scolii  Populare de 

arte si meserii  Alba Iulia, in suma de 427,00 mii lei atât la partea de venituri , cat si la partea de 
cheltuieli, in structura prev�zuta in anexa nr.29 – parte integranta a prezentei hot�râri. 
                           (2)  Se aproba statul de func�ii si organigrama, potrivit anexelor nr.29 „a” si 29 „b” 
– par�i integrante a prezentei hot�râri. 

                (3) Se aproba Programul activitatilor, pe anul 2007, potrivit anexei nr.29 „c”, parte 
integranta a prezentei hot�râri. 



Art.33 – Cheltuielile pentru Serviciul public jude�ean „Salvamont” Alba, finantat din taxa 
speciala „Salvamont”, se stabilesc in suma de 40,00 mii lei, in structura prezentata in anexa nr.30, 
parte integranta a prezentei hotarari. 

Art.34 Se aproba lista  obiectivelor de investitii pe anul 2007 cu finantare integrala sau 
partiala din bugetul propriu al judetului Alba, potrivit anexei nr.31 ”a”si lista obiectelor de investitii 
pe anul 2007 din venituri proprii si subventii, potrivit anexei 31 „b” parti integrante a prezentei 
hotarari. 

Presedintele Consiliului judetean Alba prin Directia Dezvoltare si bugete va duce la 
indeplinire prevederile prezentei hotarari  

Prezenta hot�râre se publica in Monitorul Oficial al jude�ului Alba, se inanteaza si se 
comunica: 

- Institutia prefectului – judetul Alba; 
- Direc�iei Generale a Finan�elor Publice Alba; 
- Trezoreriei Alba Iulia; 
- Ordonatorilor 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 

 
 
 
 
Cetatea de Balta, 11 ianuarie 2007 
Nr. 10 

 


