
  

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Statului de funcții  

al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna septembrie 2018;  

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de 

funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- raportul de specialitate nr. 18020/12 septembrie 2018 al Biroului resurse umane din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. a și art. 91 alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administrației 

publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 64 alin. 2 şi art. 107 alin. 2 lit. b din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 

funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 31 alin. 2 şi art. 31 alin. 4 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit.. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al 

Consiliul Judeţean Alba, urmând să aibă structura prevăzută în anexa  - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

 Art. 2. Prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 64/28 martie 2018 își 

încetează aplicabilitatea începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

 Art. 3. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Biroului resurse umane 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 Art. 4. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, direcţiilor, 

serviciilor şi birourilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

       AVIZAT 

PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                  ION DUMITREL                  Vasile BUMBU          

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 252 

Alba Iulia, 12 septembrie 2018 



  

Anexa la Proiectul de hotărâre al  

Consiliului Județean Alba nr. 252/12 septembrie 2018 

 

STATUL DE FUNCȚII  

AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN ALBA 

 

Nr. crt. Denumirea funcţiei Număr posturi 

APARATUL DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN ALBA 

1 Preşedinte 1 

2-3 Vicepreşedinte 2 

4 Secretar al judeţului 1 

5 Administrator public 1 

CABINETUL PREȘEDINTELUI 

6-9 Consilier 4 

RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI COMUNICARE 

10 Consilier, grad profesional superior 1 

11 Consilier, grad profesional principal 1 

12 Inspector, grad profesional asistent 1 

BIROUL RESURSE UMANE 

13 Şef birou  1 

14-18 Consilier, grad profesional superior 5 

19 Inspector, grad profesional superior 1 

BIROUL AUDIT PUBLIC INTERN 

20 Șef birou  1 

21-25 Auditor, grad profesional superior 5 

AUTORITATEA JUDEȚEANĂ DE TRANSPORT 

26 Consilier, grad profesional superior 1 

27 Consilier, grad profesional asistent 1 

UNITĂȚI DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ, SOCIALĂ, ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL 

28-29 Consilier, grad profesional superior 2 

SISTEM DE CONTROL INTERN MANAGERIAL 

30 Consilier juridic, grad profesional superior 1 

31-32 Consilier, grad profesional superior 2 

SERVICIUL ADMINISTRATIV 

33 Şef serviciu 1 

34 Inspector de specialitate gradul I A 1 

35 Inspector de specialitate gradul II  1 

36 Referent IA 1 

37-39 Îngrijitor  3 

40 Îngrijitor (Sîncrai) 1 

41-49 Şofer I 9,5 

50 Muncitor calificat I 1 

51 Muncitor calificat II (Sîncrai) 1 

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI RELAȚII PUBLICE 

52 Director executiv  1 

SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS 

53 Şef serviciu 1 

54-58 Consilier juridic, grad profesional superior  5 

59 Consilier juridic, grad profesional principal  1 

60 Consilier juridic, grad profesional asistent  1 



  

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, RELAȚII PUBLICE, ATOP  

ȘI TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ 

61-66 Consilier, grad profesional superior 6 

REGISTRATURĂ, ARHIVĂ,  

MONITORUL OFICIAL 

67 Consilier, grad profesional superior 1 

68 Inspector de specialitate gradul IA 1 

DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 

69 Director executiv  1 

70 Director executiv adjunct  1 

SERVICIUL DEZVOLTARE, PROGRAME ȘI 

 GUVERNANȚA CORPORATIVĂ A ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE 

71 Şef serviciu 1 

Dezvoltare economică și programe 

72-73 Consilier, grad profesional superior 2 

74 Inspector, grad profesional superior 1 

75 Consilier, grad profesional principal 1 

Dezvoltare rurală 

76-77 Consilier, grad profesional superior 2 

Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și monitorizare asociații de dezvoltare 

78 Consilier, grad profesional superior 1 

SERVICIUL ACCESARE ȘI COORDONARE PROIECTE 

79 Şef serviciu  1 

Accesare proiecte 

80-82 Consilier, grad profesional superior 3 

Monitorizare şi sustenabilitate proiecte 

83 Consilier, grad profesional superior 1 

84-85 Inspector de specialitate gradul IA 2 

86 Inspector de specialitate gradul I 1 

SERVICIUL BUGET-VENITURI 

87 Şef serviciu  1 

Buget 

88-90 Consilier, grad profesional superior 3 

Urmărire, încasare venituri şi executare silită 

91-93 Consilier, grad profesional superior 3 

94 Consilier juridic, grad profesional principal 1 

Contabilitate-financiar 

95-100 Consilier, grad profesional superior 6 

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE  

ȘI MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII CONTRACTELOR 

101 Şef serviciu  1 

102-107 Consilier, grad profesional superior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              6 

108 Consilier, grad profesional principal 1 

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

109 Director executiv  1 

SERVICIUL PROGRAME, LUCRĂRI,  

ÎNTREȚINERE DRUMURI 

110 Şef serviciu 1 

111-117 Consilier, grad profesional superior 7 

118-119 Referent IA 2 



  

SERVICIUL ADMINISTRAREA TERENURILOR, CLĂDIRILOR, REȚELELOR DE 

ALIMENTARE CU APĂ 

120 Şef serviciu 1 

121-125 Consilier, grad profesional superior 5 

126 Referent de specialitate, grad profesional superior  1 

127 Expert gradul IA 1 

Informatică 

128-130 Consilier, grad profesional superior 3 

SERVICIUL TURISM, CULTURĂ, TINERET, SPORT ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT 

131 Şef serviciu 1 

132-134 Consilier, grad profesional superior 3 

135 Consilier, grad profesional superior (Cîmpeni) 1 

136 Inspector, grad profesional superior 1 

137 Inspector de specialitate gradul IA 1 

138 Referent IA 1 

SERVICIUL PENTRU IMPLEMENTAREA  

PROGRAMULUI ALBA - ROMÂNIA 100 

139 Șef serviciu 1 

140-146 Consilier, grad profesional superior 7 

147 Inspector, grad profesional superior 1 

148 Consilier, grad profesional principal 1 

DIRECȚIA AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM 

149 Arhitect şef  1 

Amenajarea teritoriului, cadastru, monitorizare și control 

150-152 Consilier, grad profesional superior 3 

Urbanism, avizare, autorizare 

153-155 Consilier, grad profesional superior 3 

156 Consilier, grad profesional asistent 1 

Arii protejate 

157 Consilier, grad profesional principal 1 

158 Inspector de specialitate gradul I 1 

159 Inspector de specialitate gradul II 1 

160 Referent II (sit Frumoasa) 0,5 

BIROUL PROGRAME ȘI PROIECTE MEDIU 

161 Șef birou  1 

162-163 Consilier, grad profesional superior 2 

164 Consilier, grad profesional principal 1 

165 Inspector, grad profesional asistent 1 

166 Consilier, grad profesional asistent 1 

 TOTAL 166 

MANAGEMENTUL UNITĂȚILOR DE CULTURĂ 

1-3 Director–manager gradul II 3 

4 Director general–manager gradul II 1 

  TOTAL 4 

  TOTAL GENERAL 170 

                     

               AVIZAT, 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL               Vasile BUMBU   

 

 



  

ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții  

al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba 

 

 

 

Statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba a fost aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 64 din 28 martie 2018. Numărul de posturi aprobat 

este de 170 posturi, din care 166 posturi pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean 

Alba și 4 pentru managerii instituțiilor publice de cultură din subordinea consiliului județean. 

Prin proiectul de hotărâre se propune modificarea statului de funcţii în sensul 

transformării a două funcții publice ocupate ca urmare a promovării în grad profesional a 

titularilor acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul 

funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 

611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor 

publici cu modificările și completările ulterioare. 

De asemenea, prin proiectul de hotărâre se propune şi transformarea unor funcţii publice 

vacante, pentru o mai mare adresabilitate în momentul scoaterii la concurs dar și pentru a putea 

acoperi deficitul de personal din Serviciul achiziții publice și monitorizarea implementării 

contractelor prin mutarea unui funcționar public din cadrul aparatului de specialitate.  

Având în vedere cele prezentate mai sus, în conformitate cu prevederile art. 91 alin 2 lit. 

c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, ce prevede faptul că organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de 

organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate se aprobă prin hotărâre a consiliului 

judeţean, și ale prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean 

Alba, am iniţiat, proiectul de hotărâre, înregistrat cu nr. 252 din 12 septembrie 2018. 

 

 

PREȘEDINTE 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

Biroul resurse umane  

Nr. 18020/12.09.2018  

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii al 

 aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba 

 

 

Conform art. 91 alin. 1 lit. a și art. 91 alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul județean are 

“atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, 

ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor 

autonome de interes judeţean”, respectiv “aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a 

consiliului judeţean, organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare 

ale aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean 

şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean”. 

 

Prin Proiectul de hotărâre înregistrat sub numărul 252 din 12 septembrie2018 s-au propus 

modificări la statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, astfel: 

 

I. Transformarea a două funcții publice de execuţie ca urmare a susținerii şi promovării 

examenului de promovare în grad profesional imediat superior, a unor funcţionari publici din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, examen organizat în conformitate 

cu prevederile art. 125 și art. 126 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea 

normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi 

completările ulterioare. Transformările se referă la: 

 - funcția publică de execuţie de consilier, gradul profesional principal de la Biroul 

resurse umane se transformă în funcția publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul 

profesional superior. 

- funcţie publică de execuţie de consilier juridic, gradul profesional asistent de la 

Compartimentul urmărire încasare venituri şi executare silită din cadrul Direcţiei dezvoltare şi 

bugete se transformă în funcţia publică de execuţie de consilier juridic, grad profesional 

principal. 

 

Potrivit prevederilor art. 64 alin 2 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor 

publici, republicată cu modificările și completările ulterioare: ”Promovarea în funcţia publică de 

execuţie în gradul profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarul public se face prin 

concurs sau examen, organizat semestrial de către autorităţile şi instituţiile publice, prin 

transformarea postului ocupat de funcţionarul public ca urmare a promovării concursului sau 

examenului”. 

  Articolul 31 alin. 4 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precizează faptul că: ”În situaţia în 

care nu există un post vacant, promovarea personalului plătit din fonduri publice în funcţii, 

grade sau trepte profesionale se va face prin transformarea postului din statul de funcţii în care 

acesta este încadrat într-unul de nivel imediat superior.”. 

 

II. Transformarea unor funcţii publice de execuţie vacante, după cum urmează: 

- La Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor din cadrul 

Direcţiei dezvoltare şi bugete o funcţie publică vacantă de consilier, grad profesional principal se 

transformă în consilier, grad profesional superior. 

- La Serviciul administrarea terenurilor, clădirilor, reţelelor de alimentare cu apă din 

cadrul Direcţiei gestionarea patrimoniului o funcţie publică de execuţie de consilier, gradul 

profesional superior se transformă în referent de specialitate, grad profesional superior. 

 



  

Potrivit art. 104 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, președintele consiliului județean 

”întocmeşte şi supune spre aprobare consiliului judeţean regulamentul de organizare şi 

funcţionare a acestuia, organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi 

funcţionare a aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de 

interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean”. 

Articolul 107 alin. 2 lit. b din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare prevede faptul că „autorităţile şi instituţiile 

publice au obligaţia de a înştiinţa, în termen de 10 zile lucrătoare, Agenţia Naţională a 

Funcţionarilor Publici, în [..] situaţia transformării unei funcţii publice vacante într-o funcţie 

publică cu o altă denumire sau într-o funcţie publică de nivel inferior ori superior, cu 

încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru autoritatea sau instituţia publică şi în 

fondurile bugetare anuale alocate”, astfel în această situaţie nu este necesar avizul Agenţiei 

Naţionale a Funcţionarilor Publici. 

 

III. Mutarea unei funcții publice ocupate în cadrul aparatului de specialitate 

Funcţia publică de consilier, grad profesional superior de la Compartimentul 

Administrație publică, relații publice, ATOP și transparență decizională din cadrul Direcției 

juridică și relații publice se mută la Compartimentul Sistem de control intern managerial, urmare 

a mutării unui funcționar public prin dispoziția președintelui, cu repartizarea postului 

corespunzător funcţiei deţinute. 

Conform art. 91 alin. 2 lit. a din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor 

publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, mutarea definitivă poate avea loc 

”a) când se dispune de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi 

desfăşoară activitatea funcţionarul public pe o funcţie publică vacantă echivalentă, de aceeaşi 

categorie, clasă şi, după caz, de acelaşi grad profesional, … mutarea se poate dispune motivat 

de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, cu repartizarea postului corespunzător 

funcţiei deţinute de funcţionarul public. …” 

 

Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul 

raport de specialitate, propun aprobarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării 

Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

 

Şef birou, 

Horațiu Zaharia SUCIU 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

VICEPREŞEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 privind modificarea şi completarea Regulamentului de acordare a premiilor  

elevilor olimpici și cadrelor didactice, care au obținut rezultate de excepție  

 

 

 

Consiliul Județean Alba, convocat în ședința ordinară din luna septembrie 2018; 

 Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea 

Regulamentului de acordare a premiilor elevilor olimpici și cadrelor didactice, care au obţinut 

rezultate de excepţie;  

- raportul de specialitate nr. 18185/13 septembrie 2018 comun, al Direcţiei dezvoltare 

şi bugete și Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba; 

  Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 357/2017 privind aprobarea Regulamentului 

de acordare a premiilor elevilor olimpici și cadrelor didactice, care au obţinut rezultate de 

excepţie;  

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 34/1 februarie 2018 privind aprobarea 

bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, bugetului fondurilor 

externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri  proprii  pe anul 2018, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Având în vedere prevederile : 

- art. 10 şi art. 91 alin. 5 lit. a pct. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 7 din Normele metodologice privind cheltuielile cu organizarea şi desfăşurarea 

competiţiilor şcolare, extraşcolare şi extracurriculare, cuantumul stimulentelor financiare 

acordate elevilor premiaţi şi unităţilor şcolare de provenienţă a premianţilor, aprobate prin 

H.G. nr. 536/2016 privind stimularea performanţei şcolare înalte din învăţământul 

preuniversitar; 

În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

 Art. I. Se aprobă modificarea şi completarea Regulamentului de acordare a premiilor 

elevilor olimpici și cadrelor didactice, care au obţinut rezultate de excepţie, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 357/29 noiembrie 2017, după cum urmează: 

Art. 7 al Regulamentului de acordare a premiilor elevilor olimpici și cadrelor didactice, 

care au obţinut rezultate de excepţie se modifică şi se completează, urmând a avea următorul 

conţinut: 

 „Art. 7. (1) Acordarea premiilor elevilor olimpici și cadrelor didactice, care au obţinut 

rezultate de excepţie, va avea loc de regulă la Alba Iulia, în cadrul manifestării festive „Gala 

Performerilor”,  în luna decembrie a fiecărui an.  

   (2) Prin excepţie se pot organiza aceste premieri şi la o altă dată şi locaţie de 

pe raza judeţului Alba.” 



Art. II. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 

bugete și Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului  de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. III.  Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Inspectoratului 

Şcolar Judeţean Alba, Direcției juridică și relații publice, Direcţiei dezvoltare şi bugete și 

Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului  de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba. 

 

                        AVIZAT 

     VICEPREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

        Marius Nicolae HAŢEGAN                             Vasile BUMBU   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 254 

Alba Iulia, 13 septembrie 2018 

http://www.cjalba.ro/


ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

VICEPREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 la proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea  

Regulamentului de acordare a premiilor  

elevilor olimpici și cadrelor didactice, care au obținut rezultate de excepție  

 

 

       
 

 Pentru sprijinirea copiilor şi a tinerilor capabili de performanţe înalte, Ministerul 

Educaţiei Naţionale organizează competiţii şcolare, extraşcolare şi extracurriculare, tabere de 

profil, simpozioane şi alte activităţi specifice şi acordă burse şi alte forme de sprijin material şi 

financiar.  

 Normele metodologice privind cheltuielile cu organizarea şi desfăşurarea competiţiilor 

şcolare, extraşcolare şi extracurriculare, cuantumul stimulentelor financiare acordate elevilor 

premiaţi, profesorilor care i-au pregătit şi unităţilor şcolare de provenienţă a premianţilor au 

fost aprobate prin H.G. nr. 536/2016 privind stimularea performanţei şcolare înalte din 

învăţământul preuniversitar. 

 În conformitate cu prevederile art. 7 din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 

536/2016 „cuantumurile stimulentelor financiare acordate elevilor care au obţinut distincţii la 

etapele judeţeană şi interjudeţeană/regională ale competiţiile şcolare sunt stabilite de către 

autorităţile administraţiei publice locale şi finanţate din bugetele acestoraˮ. 

 În vederea reducerii cheltuielilor de deplasare ocazionate de deplasarea în municipiul 

Alba a tuturor participanţilor considerăm a fi oportună organizarea unor manifestări festive şi în 

alte locaţii de pe raza judeţului Alba în funcţie de numărul premianţilor din zona respectivă  

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit 

căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului 

judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul 

la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui, 

vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, propun modificarea şi 

completarea Regulamentului de acordare a premiilor elevilor olimpici și cadrelor didactice, 

care au obţinut rezultate de excepţie şi aprobarea proiectului de hotărâre înregistrat cu nr. 254 

din 13 septembrie 2018 

 

VICEPREŞEDINTE, 

Marius Nicolae HAŢEGAN 
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Nr. 18185/13.09.2018 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind modificarea şi completarea Regulamentului de acordare a premiilor  

elevilor olimpici și cadrelor didactice, care au obținut rezultate de excepție  

 

 

  

Prezentul proiect de hotărâre are drept scop recunoaşterea şi premierea elevilor şi 

cadrelor didactice care au realizat performanţe în cadrul Olimpiadelor Naţionale Şcolare. 

Rezultatele de excepţie obţinute de către aceştia contribuie la îmbunătăţirea calităţii în educaţie, 

ridicând judeţul Alba pe cele mai înalte trepte ale podiumului educaţiei din România. 

În actualul context socio-economic, considerăm că este din ce în ce mai oportună 

recunoaşterea valorilor, precum şi recompensarea şi motivarea acestora. Pornind de la premisa 

că Educaţia este baza unei societăţi, şi văzând rezultatele de excepţie pe care elevii judeţului, 

îndrumaţi de cadrele didactice ale acestora, le-au obţinut la Olimpiadele Şcolare Naţionale, 

Consiliul Judeţean Alba răsplăteşte efortul acestora prin acordarea de premii în cadrul 

manifestării „Gala Performerilor”.   

Astfel, având în vedere prevederile art. 7 din Normele metodologice aprobate prin H.G. 

nr. 536/2016 prin care „cuantumurile stimulentelor financiare acordate elevilor care au obţinut 

distincţii la etapele judeţeană şi interjudeţeană/regională ale competiţiile şcolare sunt stabilite 

de către autorităţile administraţiei publice locale şi finanţate din bugetele acestoraˮ, precum şi 

posibilitatea ca Unităţile Administrativ Teritoriale din Judeţul Alba să organizeze premierea 

elevilor şi cadrelor didactice de la unităţile şcolare de pe raza teritorială a acestora, se propune 

modificarea şi completarea Regulamentului de acordare a premiilor elevilor olimpici şi cadrelor 

didactice, care au obţinut rezultate de excepţie, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 

Alba nr. 357/29 noiembrie 2017.  

Prezenta propunere de proiect se încadrează în prevederile art. 10 şi art. 91 alin. 5 lit. a 

pct. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 Ţinând cont de cele prezentate, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind 

modificarea şi completarea Regulamentului de acordare a premiilor elevilor olimpici și 

cadrelor didactice, care au obţinut rezultate de excepţie în forma prezentată. 

 

 

. 

       Director executiv,          Director executiv,  

                  Ioan BODEA                                                                           Marian Florin AITAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit,  

Sorina Oprean 
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PREȘEDINTE  

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea unor cheltuieli care vor fi efectuate  

cu ocazia Sărbătorilor de iarnă 2018 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna septembrie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor cheltuieli care vor 

fi efectuate cu ocazia Sărbătorilor de iarnă 2018;  

- raportul de specialitate nr. 18189/13 septembrie 2018 comun, al Direcţiei gestionarea 

patrimoniului și al Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 34/1 

februarie 2018 privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al 

Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2018, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 3 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 40000 lei din bugetul local al Județului Alba, pentru 

cheltuieli cu cadourile care vor fi oferite colindătorilor și urătorilor, care vor participa la 

activitățile tradiționale de colindat și urat, la sediul Consiliului Județean Alba, în luna decembrie 

2018. 

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei gestionarea 

patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției juridică 

și relații publice, Direcţiei gestionarea patrimoniului, Direcției dezvoltare și bugete și Serviciului 

administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

  

                      AVIZAT 

                  PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                          Ion DUMITREL                Vasile BUMBU     

 

    

 

Înregistrat cu nr. 255 

Alba Iulia, 13 septembrie 2018 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea unor cheltuieli  

care vor fi efectuate cu ocazia Sărbătorilor de iarnă 2018 

 

  

 

Tradițiile și obiceiurile Sfintei sărbători a Nașterii Domnului și a Anului Nou, ale 

colindatului și ale uratului, păstrate și practicate și în Județul Alba, sunt cunoscute și răspândite 

în toată România. Sărbătorile creștine ale Nașterii Domnului și Anului Nou au, în viața 

credincioșilor sunt momente de mare bucurie și au o semnificație aparte. Ele trezesc rezonanțe 

afective de înaltă sensibilitate și de puternică intensitate, creând o atmosferă de bucurie și un 

farmec cu totul specifice în trăirea religioasă. 

Colindatul este unul dintre obiceiurile de Crăciun care se păstrează cel mai bine şi în 

satele româneşti. An de an, la ușa Consiliului Județean Alba sunt aduse tradiționalele Colinde și 

urări de Anul Nou, oferite de colindători din toate zonele județului.  

 Colinda, zestre fără seamăn a simțirii bunătății și omeniei noastre, simbol al Sfântului 

Crăciun, a intrat an de an în Consiliul Județean Alba prin vocile copiilor colindători, și a celor 

mai puțin copii, unii adolescenți, alții seniori, care ne-au adresat întrebarea: Primiți cu Colinda? 

 Tradiţiile contemporane despre sfântul Crăciun, despre Moşul darnic şi bun, încărcat cu 

daruri multe pot fi și un motiv de bucurie pentru copii care își găsesc alintarea sufletească în case 

de tip familial sau pentru copii cu dizabilități.  

 Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit 

căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului 

judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul 

la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui, 

vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr. 255 din 13 septembrie 2018.  

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.crestinortodox.ro/biserica-in-lume/67488-biserica-nasterii-domnului
http://www.crestinortodox.ro/postul-pastelui/71107-postul-si-rolul-lui-in-viata-credinciosilor
http://www.crestinortodox.ro/postul-pastelui/71107-postul-si-rolul-lui-in-viata-credinciosilor


ROMÂNIA 
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Direcţia gestionarea patrimoniului  

Direcția dezvoltare și bugete 

Nr. 18189/13 septembrie 2018 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea unor cheltuieli  

care vor fi efectuate cu ocazia Sărbătorilor de iarnă 2018 

  

 

 Ca parte integrantă a folclorului religios, colindele prezintă o valoare neprețuită prin 

originea și, mai ales, prin vechimea lor. Colindele reprezintă cântecul nostru strămoșesc și una 

dintre cele mai vechi forme de manifestare a folclorului religios românesc. Ele sunt foarte vechi, 

formându-se odată cu poporul român și cu răspândirea creștinismului pe meleagurile noastre.  

 Colindele, minunate creații populare, s-au păstrat din generație în generație și au răsunat 

în fiecare an, fără întrerupere, în casele creștinilor, în noaptea Sfântă a Nașterii Domnului, în 

seara de Anul Nou și la alte sărbători, raspândindu-se și fiind nelipsite din manifestările 

religioase ale poporului român. 

 În zilele noastre, colindele se situează, prin valoarea lor literară și muzicală, în constelația 

artistică europeană. Colindele noastre românești sunt valoroase și pentru ideile patriotice pe care 

le exprimă. Originea, viața, graiul și obiceiurile poporului român, dragostea pentru țară și 

jertfirea pentru ea, frumusețile patriei, vitejia și eroismul poporului, rămân doar câteva din aceste 

idei care se oglindesc în colinde.  

Pentru desfășurarea corespunzătoare a activităților specifice Sărbătorilor de iarnă, 

respectiv primirea colindătorilor și a urătorilor, resursele financiare necesare sunt în sumă de 

40000 lei și se vor aloca din bugetul local al Județului Alba aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Alba nr. 34/1 februarie 2018 privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, 

bugetului local al Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor 

instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 

2018, cu modificarile și completarile ulterioare, de la cap. 51.02 – Autorități publice și acțiuni 

externe, titlul II – Bunuri și servicii. 

În conformitate cu prevederile art. 91 alin. 3 lit. a din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare în 

exercitarea atribuţiilor privind dezvoltarea economico-socială a judeţului, consiliul judeţean 

aprobă, la propunerea președintelui, bugetul propriu al judeţului, virările de credite, modul de 

utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar. 

Unităţile administrativ-teritoriale pot aproba pentru activitatea proprie, pentru instituţiile 

din subordine, după caz, şi alte normative de cheltuieli şi/sau limite maxime de cheltuieli pentru 

acţiuni de protocol cu caracter deosebit, precum şi alte măsuri necesare în vederea desfăşurării 

normale şi eficiente a acţiunilor de protocol în ţară şi în străinătate, prin hotărâre a consiliului 

local al comunei, oraşului, municipiului, sectoarelor municipiului Bucureşti, a consiliului 

judeţean şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti,în conformitate cu prevederile O.G. 

nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile publice, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia gestionarea patrimoniului 

și Direcţia dezvoltare şi bugete propun aprobarea proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

  

                    Director executiv,                                                      Director executiv, 

                       Ioan BODEA                                                       Marian Florin AITAI 
 

 

 

 

 

Redactat: Ioana MIRCA 

http://www.crestinortodox.ro/diverse/69362-sfantul-vasile-cel-mare-in-colindele-religioase-romanesti
http://www.crestinortodox.ro/diverse/69731-lucrarea-bisericii-in-viata-poporului-roman-cuvantul-pf-daniel
http://www.crestinortodox.ro/valeriu-gafencu/71411-valeriu-gafencu-in-noaptea-sfanta


ROMÂNIA 
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PREȘEDINTE 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local al Judeţului Alba  

şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  

proprii  pe anul 2018 

 

 

 Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna septembrie 2018; 

 Luând în dezbatere: 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al 

Judeţului Alba, a bugetului local al Judeţului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2018;  

 - raportul de specialitate nr. 18157/13 septembrie 2018 al Direcţiei dezvoltare şi bugete 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 - adresa nr. 465432/11 septembrie 2018 a Ministerului Finanțelor Publice cu privire la 

sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugată alocate Județului Alba prin O.U.G. nr.78/2018. 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 34/1 februarie 

2018 privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, 

bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2018, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. b și alin. 3 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 - Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018; 

 - O.U.G.  nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018; 

 În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. I. Se aprobă rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local al 

Județului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri  proprii  pe anul 2018 și în consecință Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 34/1 

februarie 2018 privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al 

Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2018, cu modificările şi 

completările ulterioare se rectifică, după cum urmează: 

1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 „Art. 1. Bugetul general al Judeţului Alba, rectificat pe anul 2018, se stabileşte în sumă 

de 570.941,67 mii lei,  în structura prevăzută în anexa nr. 1 - parte integrantă a prezentei 

hotărâri”. 

2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 2. (1) Se aprobă bugetul local al Judeţului Alba, rectificat pe anul 2018, în sumă de 

372.131,39 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                   (2)  Bugetul local al Judeţului Alba - secţiunea de funcţionare pe anul 2018, se 

stabileşte în sumă de 245.010,83 mii lei. 

                    (3)  Bugetul local al Judeţului Alba - secţiunea de dezvoltare pe anul 2018, se 

stabileşte în sumă de 127.120,56 mii lei”. 



3. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 4. (1) Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri  proprii, rectificat  pe anul 2018, în sumă de 238.247,76 mii lei, în structura 

prevăzută în anexa nr. 4 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                    (2) Bugetul instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri  proprii pe anul 2018 - secţiunea de funcţionare, se stabileşte în sumă de 211.387,99 mii 

lei. 

                 (3) Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri  proprii pe anul 2018 - secţiunea de dezvoltare, se stabileşte în sumă de 26.859,77  mii 

lei. 

 4. Alineatul 1  al  articolului 5 se modifică și va avea următorul cuprins: 

  „Art. 5. (1) Cheltuielile pentru „Autorităţi executive”, rectificate pe anul 2018, se 

stabilesc în sumă de 44.065,38  mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 5 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri”. 

5. La articolul 9, alineatul 1 și anexa 9„a” a  alineatului 2 se modifică și vor avea 

următorul cuprins: 

„Art. 9. (1) Cheltuielile pentru activitatea „Învăţământul preuniversitar de stat - 

învăţământul special”, rectificate pe anul 2018, se stabilesc în sumă de 2.437,13 mii lei, în 

structura prevăzută în anexa nr. 9 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                  (2)    Cheltuielile rectificate pentru Centrul  Școlar de Educație Incluzivă Alba,  

suma de  1.318,63 mii lei, conform anexei nr. 9„a” - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

6. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:        

„Art. 10. Cheltuielile pentru „Programul pentru școli al României”, pe anul 2018, se 

stabilesc  în sumă de 8.418,00 mii lei, iar creditele de angajament se stabilesc în suma de 

17.186,00 mii leiˮ. 

7. Alineatul 3 al articolului 12 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 12. (3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative, rectificat pe anul 2018, 

pentru Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba Iulia, potrivit anexei nr. 10„a” - parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

8. Alineatul 1 al articolului 16 se modifică, și va avea următorul cuprins: 

„Art. 16. (1) Sprijinul financiar pentru „Alte acţiuni în domeniul culturii, recreerii şi 

religiei”, pe anul 2018, se stabilește în sumă de 3.542,00 mii lei , în structura prevăzută în anexa 

nr. 12 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

9. Alineatul 1  al  articolului 17 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 17. (1) Cheltuielile rectificate pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia  Copilului Alba, pe anul 2018, se stabilesc în sumă de 155.407,03 mii lei, în structura 

prevăzută în anexele nr. 13„aˮ și nr. 13„bˮ - părți integrante ale prezentei hotărâri”. 

10. La articolul 21,  alineatul 1 și anexa nr. 16 „a” a alineatului 2, se modifică, urmând a 

avea următorul cuprins: 

 „Art. 21. (1) Cheltuielile rectificate pentru activitatea „Transporturi” pe anul 2018, se 

stabilesc în sumă de 54.946,53  mii lei. Cheltuielile rectificate si creditele de angajament, sunt 

prevăzute în anexa nr. 16 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                  (2) Se aprobă Programul lucrărilor pe drumuri și poduri județene finanțat din 

bugetul local al Județului Alba, rectificat, potrivit anexei nr. 16„a” - parte integrantă a prezentei 

hotărâri”. 

11. Articolul 24 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 24. Se aprobă Agenda evenimentelor Județului Alba pe anul 2018, rectificată în 

structura prevăzută în anexa nr. 19 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

12. Alineatul 1 al articolului 26 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 26. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Direcţia 

Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba, rectificat pe anul 2018,  în sumă de 

1.770,59 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 21 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

13. Alineatul 1 al articolului 27 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 27. (1) Se aprobă bugetul  de venituri și cheltuieli rectificat, pe anul 2018, pentru 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, în sumă de 207.934,83 mii lei,  în structura prevăzută în 

anexa nr. 22 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

14. Alineatul 1 al articolului 28 se modifică și va avea următorul cuprins: 



„Art. 28. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018, pentru Spitalul de 

Pneumoftiziologie Aiud, în sumă de 9.977,01 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 23 - 

parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

15. Alineatele 1 și 3 ale articolului 29 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„Art. 29. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, rectificat pe anul 2018, pentru 

Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, în sumă de 7.794,46 mii lei,  în structura prevăzută în 

anexa nr. 24 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

    (3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative al Muzeului Național 

al Unirii Alba Iulia, rectificat pe anul 2018, potrivit anexei nr. 24„a” - parte integrantă a 

prezentei hotărâri”. 

16. Alineatul 1 al articolului 30 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 30. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, rectificat pe anul 2018, pentru 

Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia, în sumă de 4.500,77 mii lei, în structura prevăzută în 

anexa nr. 25 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

17. Alineatele 1 și 3 ale articolului 31 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„Art. 31. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, rectificat pe anul 2018, pentru 

Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, în sumă de 4.855,00 mii lei, în structura prevăzută în 

anexa nr. 26 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                (3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative  al Centrului de Cultură 

„Augustin Bena” Alba, rectificat pe anul 2018, potrivit anexei nr. 26„a”- parte integrantă a 

prezentei hotărâri”. 

18. Alineatul 1 al articolului 32 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 32. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018, pentru Direcţia 

Judeţeană de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Alba, în sumă de 1.415,10 mii lei, în structura 

prevăzută în anexa nr. 27 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

19. Articolul 33 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 33. Se aprobă Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de 

finanțare și a creditelor de angajament, rectificat  pe anul 2018, în structura prevăzută în anexa 

nr. 28 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

20. După articolul 36 se introduce un nou articol, articolul 37 care va avea următorul 

cuprins: 

„Art. 37 Se aprobă suma de 50,00 mii lei pentru implementarea în anul 2018 a 

următoarelor proiecte cu finanțare externă nerambursabilă “TECHNIC- TECHnicalpartNership 

towards INNOVATION and Cooperation for VET și Proiect Simpla planificare durabila 

multisectoriala integrata”. 

 

Art. II. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

Art. III. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Administrației 

Județene a Finanţelor Publice Alba, Trezoreriei Municipiului Alba Iulia; Ordonatorilor terțiari de 

credite în extras și Direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

     

                                                             AVIZAT 

                PREŞEDINTE,                           SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                   VASILE BUMBU          

 

    

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 253 

Alba Iulia, 13 septembrie 2018 



ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a 

bugetului local al Judeţului Alba  şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2018 

 

 

 

Autorităţile deliberative pe parcursul exerciţiului bugetar, pot aproba rectificarea 

bugetelor locale si a celorlalte bugete urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor 

principali de credite și rectificării bugetului de stat. 

Având în vedere sumele alocate Județului Alba prin ordonanța de urgență de  rectificare a 

bugetului de stat pe anul 2018, precum și fundamentările unor compartimente din cadrul 

Consiliului Judeţean Alba și a  unora dintre ordonatorii terţiari de credite, se impune rectificarea 

bugetului Județului Alba pe anul 2018 cu sumele astfel alocate, cuprinderea sumelor 

reprezentând  sponsorizări, atât  la  partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, rectificare 

fiind realizată pentru Consiliului Județean Alba, bugetul pentru activitatea „Învăţământul 

preuniversitar de stat - învăţământul special”, bugetul pentru Programul pentru școli al 

României, bugetul pentru Alte acțiuni în domeniul culturii, recreerii și religiei, bugetul 

Bibliotecii Județene Lucian Blaga Alba Iulia, bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului, bugetul pentru activitatea „Transporturi” și de asemenea se rectifică bugetul 

Direcției Publice Comunitare  de Evidență a Persoanelor Alba, Spitalului Județean de Urgență 

Alba Iulia, Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, 

Teatrului de Păpuși „Prichindelˮ Alba Iulia, Centrului de Cultură „Augustin Benaˮ Alba Iulia, 

Direcției Judetene de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Alba și implicit bugetul instituţiilor 

publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2018.  

În temeiul art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 

Judeţean Alba, iniţiez proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 253 din 13 septembrie 2018 

privind rectificarea bugetului general al judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba şi a 

bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe 

anul 2018. 

 

 

PREȘEDINTE 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Direcţia Dezvoltare Bugete 

Nr.18157/13 septembrie 2018 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a 

bugetului local al Judeţului Alba  şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2018 

 

 

 

În conformitate cu  dispoziţiile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, lege ce stabileşte principiile şi procedurile privind 

formarea, administrarea şi utilizarea fondurilor publice locale, a Legii nr.2/2018 privind bugetul 

de stat pe anul 2018 precum şi ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorului 

principal de credite, pe parcursul exerciţiului bugetar se pot efectua modificări ale bugetelor 

componente ale bugetului general. 

Prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului 

de stat pe anul 2018, sumele defalcate din taxa din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea 

cheltuielilor descentralizate la nivelul județului, cotelele defalcate din impozitul pe venit si 

sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit  au fost modificate. Influentele  

repartizate pentru Județul Alba se prezinta astfel: 

 Cote defalcate din impozitul pe venit pentru bugetul judetului suma de +4.334,00 mii 

lei; 

 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 

locale, suma de +1.794,00 mii lei; 

 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată în cuantum de + 3.318,00 mii lei, 

pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului, din care pentru 

finanțarea cheltuielilor cu: 

 Programul pentru școli al României, suma de +3.439,00 mii lei 

 Pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale care 

frecventează învățământul special, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului 

nr.564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerințe 

educaționale speciale scolarizați în sistemul de învățământ preuniversitar, în 

conformitate cu prevederile lit.A din anexa la Hotărârea Guvernului 

nr.904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente 

drepturilor prevăzute de art.129  alin 1 din Legea nr.272/2004 privind 

protecția și promovarea drepturilor copilului, suma de  - 121,00 mii lei 

Ca urmare bugetul local al Județului Alba se rectifică la partea de venituri  cu suma de 

9.446,00 mii lei. 

La partea de cheltuieli propunerea de rectificare, în același cuantum cu partea de venituri, 

are  în vedere prevederile Ordonantei de urgenta nr.78/2018 cu privire la rectificarea bugetului 

de stat, fundamentările compartimentelor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Alba şi a 

ordonatorilor terţiari de credite nr.18101/2018, nr.18042/2018, nr.18108/2018, nr.18010/2018, 

nr.18096/2018, nr.11223/2018, nr.17930/2018, nr.1681/11.09.2018 si este realizată pentru 

activitatea proprie, pentru activitatea „Învăţământul preuniversitar de stat – învăţământul 

special”- Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia, Programul pentru școli al României, 

Alte acţiuni în domeniul culturii, recreerii şi religiei, Directia Generala de Asistenta si Protectia 

Copilului Alba, activitatea Transporturi. 

Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  

proprii pe anul 2018, se rectifică în sensul suplimentarii atât la partea de venituri cât şi la partea 

de cheltuieli cu suma de 1.300,25 mii lei. Rectificarea vizează suplimentarea veniturilor proprii 

(se reflectă în bugetul Direcției  Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Alba conform 

nota fundamentare nr.4660/2018), a veniturilor din contractele încheiate cu casele de asigurări 



sociale de sănătate (se reflectă în bugetul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia conform nota 

fundamentare nr.13515/2018 ) a subvențiilor alocate din bugetul local al județului pentru 

finanțarea cheltuielilor curente si de capital  (se reflectă în bugetul Muzeului National al Unirii 

Alba Iulia – implementarea proiectelor care marchează împlinirea a 130 de ani de la inaugurarea 

Muzeului din Alba Iulia conform nota fundamentare nr.3813/2018; Teatrul de Papusi Prichindel 

Alba Iulia – cheltuieli cu bunuri si servicii conform nota fundamentare nr.1326/2018; Centrul de 

Cultura Augustin Bena Alba Iulia – cheltuieli personal, implementare urmatoarele proiecte noi: 

Concert Traditional de Colinde, Festivalul National de Muzica Folk Ziua de maine, Ziua 

Nationala a Romaniei, Colocviile Nationale de Etnografie si Folclor conform nota fundamentare 

nr.2231/2018) Directia de Dezinsectie si Ecologizare Mediu Alba- cheltuieli cu bunuri si servici 

conform nota fundamentare nr.260/2018;) cuprinderea sponsorizarilor având în vedere 

prevederile art.5 alin 2 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 

completările ulterioare conform cărora  donațiile și sponsorizările se cuprind în bugetul de 

venituri și cheltuieli numai dupa încasare (Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud conform nota 

fundamentare nr.3055/2018), precum și modificarea corespunzatoare la partea de cheltuieli a 

bugetului ordonatorilor terțiari de credite mentionați. 

De asemenea se propun modificări  în programele de activități pe anul 2018 ale Muzeului 

Național al Unirii Alba Iulia,  ale Bibliotecii Județene Lucian Blaga Alba Iulia și ale Centrului de 

Cultura Augustin Bena Alba Iulia. 

 Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia dezvoltare şi bugete 

prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 253 din 13 septembrie 2018. 

 

 

Director executiv, 

Marian Florin Aitai 
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