ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea finanțării nerambursabile a programului sportiv
„Openul Internaţional de Şah România 100” al Federaţiei Române de Şah,
aferent anului 2018

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna august 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea finanțării
nerambursabile a programului sportiv: „Openul Internaţional de Şah România 100” al
Federaţiei Române de Şah, aferent anului 2018;
- raportul de specialitate nr. 16801/27 august 2018 comun, al Direcției gestionarea
patrimoniului, Direcției dezvoltare și bugete și Direcției juridică și relații publice din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba;
Ținând cont de raportul nr. 16741/VIII/D/4/24 august 2018 întocmit de către Comisia de
verificare a documentaţiei de finanţare depusă de către Federaţia Română de Şah privind
eligibilitatea, completitudinea şi încadrarea cheltuielilor aferente cererii de finanţare în legislaţia
naţională în vigoare şi în Regulamentul privind condiţiile, criteriile şi procedura de finanţare a
programului sportiv, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 117/2018;
Analizând:
- cererea de finanțare nr. 477/2018 depusă de către Federaţia Română de Şah
înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 16335/2018;
Luând în considerare prevederile:
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 34/2018 privind aprobarea bugetului general
al judeţului Alba, bugetului local al judeţului Alba, a bugetelor 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;
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 117/2018 pentru modificarea şi completarea
Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a programului sportiv și a
contractului - cadru încheiat cu beneficiarii finanțării;
Având în vedere prevederile:
- Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- H.G. nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a
dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000;
- H.G. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă,
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 finanțarea programului sportiv „Openul Internaţional de Şah România
100” al Federaţiei Române de Şah, aferent anului 2018 în sumă de 31.900 lei, conform anexei parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean 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 Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Federaţiei
Române de Şah, Direcției juridică și relații publice, Direcţiei gestionarea patrimoniului şi
Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
CONSILIERI JUDEŢENI:
RADU Călin
CHERECHEŞ Dan Ioan

Înregistrat cu nr. 236
Alba Iulia, 27 august 2018

AVIZAT,
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

Anexa la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 236 din 27 august 2018

Categoriile de cheltuieli și cuantumul acestora, pentru programul sportiv
„Openul Internaţional de Şah România 100” al Federaţiei Române de Şah, aferent anului 2018

Activități
1.Turneul Internaţional de Şah
România 100

Participanți

Categoriile de cheltuieli*

100 participanţi din 5-15 ţări
(estimat)

Indemnizaţii sportive, prime şi
alte drepturi – Fond de
premiere (31 premii conform
Regulamentului Openului
Internaţional de Şah România
100)

TOTAL

Valoare
a totală
Obiectiv/obiective
- LEI 31.900 Ridicarea nivelului de
performanţă al tinerilor
jucători de perspectivă

31.900
CONSILIERII JUDEŢENI:
RADU Călin
CHERECHEŞ Dan Ioan

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea finanțării nerambursabile
a programului sportiv „Openul Internaţional de Şah România 100”
al Federaţiei Române de Şah, aferent anului 2018

Proiectul de act administrativ inițiat vizează stabilirea condițiilor, criteriilor și procedurii
de finanțare a programului sportiv „Openul Internaţional de Şah România 100” al Federaţiei
Române de Şah, aferent anului 2018.
Potrivit Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările si completările
ulterioare, prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale se pot aloca
sume din bugetul local pentru finanțarea programului sportiv ale cluburilor de drept public și
privat înființate pe raza unităţii administrativ-teritoriale. De asemenea, prin hotărâre a
autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale se pot aloca sume din bugetul local
pentru finanțarea programelor sportive desfășurate în raza județului Alba, de către asociațiile
județene pe ramură de sport, federațiile sportive naționale, Direcția Județeană pentru Sport și
Tineret Alba și Inspectoratul Școlar Județean Alba. Tot prin hotărâre a autorităţilor deliberative
ale administraţiei publice locale se stabilesc condiţiile, criteriile şi procedura, precum şi
cuantumul pe fiecare categorie de cheltuieli, respectiv fiecare categorie de participanţi la
activităţile sportive pentru care se solicită finanţare.
Strategia Națională pentru Sport 2016-2032 aprobată de către Ministerul Tineretului și
Sportului prevede că „O politică coerentă de organizare și susținere a sportului de masă și
performanță în România trebuie să reprezinte o prioritate la nivelul tuturor autorităților...”.
Urmare a publicării Regulamentului privind condiţiile, criteriile și procedura de finanțare
a programelor sportive și a contractului - cadru încheiat cu beneficiarii finanțării, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 117/2018, a fost depusă şi cererea de finanţare pentru
programul sportiv „Openul Internaţional de Şah România 100” al Federaţiei Române de Şah,
aferent anului 2018, înregistrată la registratura Consiliului Judetean Alba cu nr. 16335/2018.
Faţă de cele expuse mai sus, în temeiul 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, propunem proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 236 din 27
august 2018.
CONSILIERI JUDEŢENI,
RADU Călin
CHERECHEŞ Dan Ioan

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcția Gestionarea Patrimoniului
Direcția Dezvoltare și Bugete
Direcţia Juridică şi Relaţii Publice
Nr. 16801/27.08.2018

Raport de specialitate
cu privire la aprobarea finanțării nerambursabile a programului sportiv
„Openul Internaţional de Şah România 100” al Federaţiei Române de Şah,
aferent anului 2018
Potrivit prevederilor art. 3 alin. 1 din Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu
modificările si completările ulterioare, autorităţile administraţiei publice sprijină sportul pentru
toţi şi sportul de performanță şi asigură condiţiile organizatorice şi materiale de practicare a
educaţiei fizice şi sportului în comunităţile locale.
De asemenea, art. 69 din același act normativ prevede la alin. 1 că ”Structurile sportive
fără scop patrimonial în condiţiile prezentei legi, pot beneficia de sume de la bugetul de stat şi
de la bugetele locale pentru finanţarea de programe sportive. Aceste sume se asigură pe bază de
contracte încheiate între structurile sportive respective şi organele administraţiei publice
centrale sau locale, după caz”.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 117/2018 a fost aprobată modificarea şi
completarea Regulamentului privind condiţiile, criteriile și procedura de finanțare a programelor
sportive și contractul-cadru încheiat cu beneficiarii finanțării, denumit în continuare
Regulamentul.
Astfel, a fost depusă cererea de finanţare pentru programul sportiv „Openul Internaţional
de Şah România 100” al Federaţiei Române de Şah, aferent anului 2018, înregistrată la
registratura Consiliului Judetean Alba cu nr. 16335/2018.
Cererea de finanţare, verificată de către Comisia constituită prin Dispoziția Președintelui
Consiliului Județean Alba nr. 128/2018, a îndeplinit criteriile privind eligibilitatea,
completitudinea și încadrarea cheltuielilor în legislația națională în vigoare și în Regulamentul
privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a programelor sportive aprobat prin
hotărârea mai sus menţionată, propunându-se alocarea din bugetul local al Judeţului Alba a
sumei de 31.900 lei pentru finanțarea nerambursabilă a programului sportiv „Openul
Internaţional de Şah România 100” al Federaţiei Române de Şah, aferent anului 2018.
Faţă de cele expuse mai sus, considerăm că Proiectul de hotărâre propus conține cerințele
de legalitate și oportunitate pentru a fi inițiat, conform art. 44 alin. 1 din Regulamentul de
organizare și funcționare a Consiliului Județean Alba

Director executiv,
Ioan BODEA
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza
Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Consolidare
corp drum județean DJ 107 K: Galda de Jos-Mesentea-Benic-Întregalde, Județul Alba,
km 17+700 – 23+700” , în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional
Regional 2014-2020, Axa Prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță
regională, Prioritatea de investiții 6.1. Stimularea mobilității regionale prin conectarea
nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna august 2018;
Luând în dezbatere :
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnicoeconomice faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
„Consolidare corp drum județean DJ 107 K: Galda de Jos-Mesentea-Benic-Întregalde, Județul
Alba, km 17+700 – 23+700”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional
Regional 2014-2020, Axa Prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță
regională, Prioritatea de investiții 6.1. Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor
secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale;
- raportul de specialitate comun nr. 16898 din 28 august 2018 comun, al Direcției
dezvoltare și bugete și al Direcției gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate
al Consiliului Județean Alba;
Ținând cont de prevederile:
- Strategiei de dezvoltare a Judeţului Alba pe perioada 2014-2020;
- Ghidului solicitantului - condiţii generale pentru accesarea fondurilor, POR 2014-2020,
cu modificările şi completările ulterioare;
- Ghidului solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor, POR 2014-2020,
Axa prioritară 6, Prioritatea de investiţii 6.1., aprobat prin Ordinul Ministrului nr.
3161/06.12.2016, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ghidului solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor, POR 2014-2020,
Axa prioritară 6, Prioritatea de investiţii 6.1., Apel de proiecte nefinalizate POR 2018/6/6.1/6,
aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 5259/2018;
Având în vedere prevederile:
- art. 14, art. 91 alin. 1 lit. b, art. 91 alin. 1 lit. e și art. 91 alin. 3 lit. f din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 20, art. 44 și art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice și
a normativelor specifice în vigoare;
- Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 40/2015 privind
gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
aprobate prin H.G. nr. 93/18.02.2016;
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 prezenta

HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă documentația tehnico-economică a investiției, faza Studiu de
Fezabilitate pentru obiectivul „Consolidare corp drum județean DJ 107 K: Galda de JosMesentea-Benic-Întregalde, Județul Alba, km 17+700 – 23+700”, având indicatorii tehnicoeconomici prevăzuți în anexa 1- parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Se aprobă devizul general al investiției actualizat„Consolidare corp drum
județean DJ 107 K: Galda de Jos-Mesentea-Benic-Întregalde, Județul Alba, km 17+700 –
23+700”, stadiu Studiu de fezabilitate, la valoarea totală de 8.309.360,18 lei (inclusiv TVA), din
care C+M 7.347.467,46 lei (inclusiv TVA) prezentat în anexa nr. 2 - parte integrantă a prezentei
hotărâri.
Art. 3. Se asumă faptul că la momentul recepției lucrărilor implementate prin Proiectul
„Consolidare corp drum județean DJ 107 K: Galda de Jos-Mesentea-Benic-Întregalde,
Județul Alba, km 17+700 – 23+700”, finanțat prin POR 2014-2020, întregul traseu aferent
proiectului va fi funcțional, în integralitatea sa, asigurându-se conectarea la rețeaua TEN-T.
Art. 4. La data aprobării prezentei hotărâri, îşi încetează aplicabilitatea prevederile
Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 59/16 martie 2018 privind aprobarea documentației
tehnico-eonomice faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului
„Consolidare corp drum județean DJ 107 K: Galda de Jos-Mesentea-Benic-Întregalde,
Județul Alba, km 17+700 – 23+700”,
Art. 5. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei gestionarea
patrimoniului și Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 6. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se
comunică: Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției juridică
și relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului si Direcției dezvoltare si bugete din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Înregistrat cu nr. 237
Alba Iulia, 28 august 2018

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 237/28 august 2018

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI
„Consolidare corp drum județean DJ 107 K:
Galda de Jos - Mesentea - Benic - Întregalde, Județul Alba, km 17+700 – 23+700”

Beneficiar: UAT JUDEŢUL ALBA
Proiectant: S.C. CAPITAL VISION S.R.L.
1. Indicatori economici:
- valoarea totală a investiţiei 6.983.740,02 lei, la care se adaugă TVA în valoare de
1.325.620,17 lei, cu un total de 8.309.360,18 lei (inclusiv TVA):
o din care C+M 6.174.342,40 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 1.173.125,06
lei, cu un total de 7.347.467,46 lei (inclusiv TVA).
- durata de execuție estimată: 9 luni.
2. Indicatori tehnici:
- Categoria funcțională a drumului: Drum județean;
- Categoria de importanță: C;
- Clasa tehnică: IV;
- Viteza de proiectare: 25 km/h;
- Lungimea totală a traseului amenajat: 6000 m;
- Lățimea părții carosabile: 4,00 - 5,00 m;
- Lățimea acostamentelor: 0 - 0,50 m;
- Lățimea platformei: 5,00 - 6,00 m;
- Panta unică de 2,5% și pantă de acoperiș de 2,5%.
- Structura rutieră adoptată:
 Structură rutieră nouă:
o strat de bază din piatră spartă în grosime de 25 cm după compactare;
o
strat de legătură din mixtură asfaltică de tip BAD 20 în grosime de 6 cm
conform AND 605-2014);
o
strat de uzură din beton asfaltic de tip BA 16 în grosime de 4 cm conform
AND 605-2014);
- Pentru scurgerea şi evacuarea apelor pluviale s-a prevăzut executarea următoarelor
amenajări:
o rigole carosabile – 792,60 ml;
o rigole de pământ – 5207,40 ml;
- Descărcarea apelor din dispozitivele de colectare a apelor se va face la podeţele
proiectate:
o Poduri existente reparate/înlocuite – 4 buc.;
o Podețe traversare noi DN1000 – 9 buc.;
- Lucrări de consolidare – gabioane: 443 ml;
- Parapet metalic: 443 ml;

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza
Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Consolidare
corp drum județean DJ 107 K: Galda de Jos - Mesentea - Benic - Întregalde, Județul Alba,
km 17+700 – 23+700” , în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional
Regional 2014-2020, Axa Prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță
regională, Prioritatea de investiții 6.1. Stimularea mobilității regionale prin conectarea
nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale
Pentru economia generală a unei societăți, căile de comunicații reprezintă unul din factorii
principali care favorizează dezvoltarea tuturor sectoarelor de activitate, ele mijlocind mobilitatea
oamenilor și a bunurilor materiale, înlesnind accesul pentru exploatarea bogățiilor naturale,
schimbul de mărfuri, etc.
Drumul județean DJ 107 K: Galda de Jos (DJ 107 H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107 I (Bîrleşti) traversează
localităţile Galda de Jos, Mesentea, Galda de Sus, Măgura, Poiana Galdei, Modoleşti, Întregalde,
Ivăniş, Ghioncani și Bîrleşti, asigurând legătura cu drumul județean DJ 107H și drumul național
DN1, una dintre principalele artere de circulație care străbate teritoriul județului Alba. Are
lungimea totală de 37,5 km iar lățimea platformei drumului județean este cuprinsă între 5,00 6,00 m, cu o lățime a părții carosabile între 4,00 - 5,00 m și acostamente cu lățimi variabile de 0 0,50 m. Din punct de vedere al structurii rutiere drumul este asfaltat între km 0+000 – 17+700,
iar restul de 19,8 km este pietruit.
Tronsonul de drum județean DJ107K poziționat de la km 17+700 - km 23+700, respectiv
în intravilanul și extravilanul comunei Întregalde, prezintă numeroase degradări la nivelul căii de
rulare cât și cedări ale structurii rutiere. Elementele geometrice nu corespund cerințelor de trafic
actual și de perspectivă iar lucrările de colectare și evacuare a apelor sunt nefuncționale și cu
gabarite depășite. Principala problemă a drumului este generată de lipsa unui sistem rutier
adecvat traficului actual și prognozat precum și de scurgerea necontrolată a apelor pluviale către
emisar.
Având în vedere cele prezentate, propunem modernizarea acestui tronson de drum,
întocmindu-se în acest sens documentaţia tehnico-economică faza Studiul de fezabilitate,
documentaţie ce o supunem spre aprobare.
Prin consolidarea drumului, se realizează o cale de comunicaţie care să satisfacă nevoile
actuale şi de perspectivă ale utilizatorilor, reducerea costurilor de transport, creşterea siguranţei
circulaţiei, cu un impact benefic asupra mediului.
Avand in vedere lansarea apelului de proiecte nefinalizate POR 2018/6/6.1/6, destinat
pentru finantarea proiectelor care se afla la stadiul de contract de lucrari semnat sau care se află
în procesul de încheiere a contractului, propunem depunerea spre finanțare a obiectivului de
investiție ,,Consolidare corp drum județean DJ107K:Galda de Jos - Mesentea - Benic Intregalde județul Alba,,
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 hotărâre ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui,
vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de
hotărâre înregistrat cu nr. 237 din 28 august 2018.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcția dezvoltare și bugete
Direcția gestionarea patrimoniului
Nr. 16898 din 28.08.2018

Raport de specialitate
la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza
Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Consolidare
corp drum județean DJ 107 K: Galda de Jos - Mesentea - Benic – Întregalde, Județul Alba,
km 17+700 – 23+700”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional
Regional 2014-2020, Axa Prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță
regională, Prioritatea de investiții 6.1. Stimularea mobilității regionale prin conectarea
nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale

Conform art. 91 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean asigură potrivit competenţelor sale şi
în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind
inclusiv infrastructura alcătuită din podurile şi drumurile publice. Aceste atribuţii ale Consiliului
Judeţean intră în sfera privind dezvoltarea economico-socială a judeţului.
Potrivit OUG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, drumurile de interes judeţean fac parte din proprietatea publică a
judeţului şi cuprind drumurile judeţene, care asigură legătura între:
a) reşedinţele de judeţ cu municipiile, cu oraşele, cu reşedinţele de comună, cu staţiunile
balneoclimaterice şi turistice, cu porturile şi aeroporturile, cu obiectivele importante
legate de apărarea ţării şi cu obiectivele istorice importante;
b) oraşe şi municipii, precum şi între acestea şi reşedinţele de comună;
c) reşedinţe de comună.
Drumul judetean "DJ 107 K: Galda de Jos (DJ 107 H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura
- Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107 I (Bârleşti)" se află
cuprins în domeniul public al județului Alba, conform Inventarului bunurilor care aparţin
domeniului public al judeţului Alba la poziție cu nr. crt. 55, având lungimea de 37,5 km.
Tronsonul de drum judeţean DJ107K propus modernizării este poziţionat de la km 17+700
la km 23+700 respectiv în intravilanul și extravilanul comunei Intregalde, având durata de
exploatare depășită, prezentând numeroase degradări la nivelul căii de rulare cât și cedări ale
structurii rutiere. Elementele geometrice nu corespund cerințelor de trafic actual și de perspectivă
iar lucrările de colectare și evacuare a apelor sunt nefuncționale și cu gabarite depășite.
Fiind un drum pietruit nu asigură desfăşurarea circulaţiei în condiţii normale de siguranţă
şi confort. Structura rutieră este neconformă cu necesităţile şi perspectivele de dezvoltare
economică, socială şi turistică, precum şi cu cerinţele actuale ale utilizatorilor.
Prin soluția de proiectare adoptată în Studiul de fezabilitate s-a propus modernizarea
sectorului de drum cuprins între km 17+700 - 23+700, realizarea unei structuri rutiere elastice
din mixturi asfaltice, colectarea și dirijarea apelor de suprafață prin realizarea de rigole, șanțuri și
podețe precum și semnalizarea corespunzătoare.
În urma studiilor geotehnice elaborate și a datelor de trafic, a fost adoptată următoarea
structură rutieră elastică:
- Structura rutieră adoptată:
o strat de bază din piatră spartă în grosime de 25 cm după compactare;
o strat de legătură din mixtură asfaltică de tip BAD 20 în grosime de 6 cm conform
AND 605-2014);
o strat de uzură din beton asfaltic de tip BA 16 în grosime de 4 cm conform AND
605-2014);
Elementele geometrice ale profilului transversal sunt următoarele:

o
o
o
o

l=4,00-5,00 m,
panta 2,5% in acoperis,
acostamente st/dr de l=0,5 m cu panta 4%,
rigolă de pământ de l=1,00 m şi rigolă carosabilă din beton simplu pe
partea dreaptă.
În urma analizei documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate s-a
constatat că aceasta este întocmită în conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 907/2016 privind
etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice și a normativelor specifice în
vigoare. Conform devizului general actualizat, valoarea totală a investiției este de 8.309.360,18
lei (inclusiv TVA), din care C+M 7.347.467,46 lei (inclusiv TVA). Durata de realizare a
investiției este estimată la 9 luni, având indicatorii tehnico-economici prezentați în anexă.
Conform art. 91, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean îndeplineşte atribuţii
privind dezvoltarea economico-socială a judeţului. În exercitarea atribuţiilor privind dezvoltarea
economico-socială a judeţului, conform art. 91, alin. 3, lit. f, consiliul judeţean aprobă
documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes judeţean, în limitele şi
în condiţiile legii.
Conform art. 7, alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de
elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/
proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice ”Studiul de fezabilitate se aprobă potrivit
competenţelor stabilite prin Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi
Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare”. Art. 44, alin (1) din Legea nr.
273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările şi completările ulterioare prevede că
”Documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi, a căror finanţare se
asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum şi ale celor finanţate din
împrumuturi interne şi externe, contractate direct sau garantate de autorităţile administraţiei
publice locale, se aprobă de către autorităţile deliberative”. Documentaţia are avizul favorabil
al comisiei de avizare a documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi
şi/sau lucrărilor de intervenţii la construcţii existente, aflate în competenţa de aprobare a
Consiliului Judeţean Alba sau a preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, numită prin dispoziția
președintelui Consiliului Județean Alba nr. 196/2017.
Avand in vedere lansarea apelului de proiecte nefinalizate POR 2018/6/6.1/6, destinat
pentru finantarea proiectelor care se afla la stadiul de contract de lucrari semnat sau care se află
în procesul de încheiere a contractului, propunem depunerea spre finanțare a obiectivului de
investiție ,, Consolidare corp drum județean DJ107K:Galda de Jos –Mesentea – Benic Intregalde județul Alba,,
Față de cele de mai sus și în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele
publice locale cu modificările şi completările ulterioare, se propune aprobarea documentației
tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului
"Consolidare corp drum județean DJ 107 K: Galda de Jos - Mesentea - Benic – Întregalde,
Județul Alba, km 17+700 – 23+700".

Director executiv adjunct,
Elena OPRUȚA
Şef serviciu,
ing. Floare PERŢA
Întocmit: Paraschiva HORVAT

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Proiectului
„Consolidare corp drum județean DJ 107 K: Galda de Jos-Mesentea-Benic-Întregalde,
Județul Alba, km 17+700 – 23+700” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului
Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere
de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1. Stimularea mobilității regionale prin
conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor
multimodale

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna august 2018;
Luând în dezbatere :
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Proiectului
„Consolidare corp drum județean DJ 107 K: Galda de Jos-Mesentea-Benic-Întregalde, Județul
Alba, km 17+700 – 23+700” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional
Regional 2014-2020, Axa Prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță
regională, Prioritatea de investiții 6.1. Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor
secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale; Cod apel
POR/373/6/1, POR 2018/6/6.1/6 Apel proiecte nefinalizate pentru regiunile mai puțin dezvoltate;
- raportul de specialitate nr. 16900/28 august 2018 comun, al Direcţiei dezvoltare şi
bugete și al Direcției gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Alba;
Ținând cont de prevederile:
- Strategiei de dezvoltare a Judeţului Alba pe perioada 2014-2020;
- Ghidului solicitantului - condiţii generale pentru accesarea fondurilor, POR 20142020, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ghidului solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor, POR 2014-2020,
Axa prioritară 6, Prioritatea de investiţii 6.1., aprobat prin Ordinul Ministrului nr.
3161/06.12.2016, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ghidului solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor, POR 2014-2020,
Axa prioritară 6, Prioritatea de investiţii 6.1., Apel de proiecte nefinalizate POR 2018/6/6.1/6,
aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 5259/6 iulie
2018;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. b şi lit. e, alin. 3 lit. a, lit. d şi lit. f din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările şi
completările ulterioare;
- Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de
programare 2014-2020 aprobate prin H.G. nr. 93/2016;
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 Proiectul „Consolidare corp drum județean DJ 107 K: Galda de JosMesentea-Benic-Întregalde, Județul Alba, km 17+700 – 23+700” în vederea finanțării acestuia
în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 6: Îmbunătățirea
infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1. Stimularea mobilității
regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a
nodurilor multimodale; nr. apelului de proiecte POR/373/6/1.
Art. 2. Se aprobă valoarea totală a Proiectului „Consolidare corp drum județean DJ 107
K: Galda de Jos-Mesentea-Benic-Întregalde, Județul Alba, km 17+700 – 23+700” în cuantum
de 8.309.360,18 (inclusiv T.V.A.).
Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Județului Alba, reprezentând achitarea
tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a
proiectului, în cuantum de 166.187,20 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Consolidare
corp drum județean DJ 107 K: Galda de Jos-Mesentea-Benic-Întregalde, Județul Alba, km
17+700 – 23+700”.
Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării
Proiectului „Consolidare corp drum județean DJ 107 K: Galda de Jos-Mesentea-BenicÎntregalde, Județul Alba, km 17+700 – 23+700”, pentru implementarea proiectului în condiții
optime, se vor asigura din bugetul local al Judeţului Alba.
Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în
condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
Art. 6. Sumele reprezentând cheltuieli de mentenanță, întreținere ale Proiectului
„Consolidare corp drum județean DJ 107 K: Galda de Jos-Mesentea-Benic-Întregalde,
Județul Alba, km 17+700 – 23+700” pe întreaga perioadă de durabilitate a acestuia se vor
suporta de către UAT - Județul Alba din bugetul local al Judeţului Alba.
Art. 7. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Alba, domnul Ion Dumitrel, să
semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele UAT - Județul Alba.
Art. 8. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul Județului Alba în vederea
ducerii sale la îndeplinire Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei dezvoltare și bugete
și Direcției gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Alba, se înaintează și se comunică Prefectului Judeţului Alba și Agenției pentru Dezvoltare
Regională Centru.
Art. 9. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin publicare în Monitorul
Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro .
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Înregistrat cu nr. 238
Alba Iulia, 28 august 2018

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea
„Consolidare corp drum județean DJ 107 K: Galda de Jos-Mesentea-Benic-Întregalde,
Județul Alba, km 17+700 – 23+700”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului
Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere
de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1. Stimularea mobilității regionale prin
conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor
multimodale

În cuprinsul Strategiei de dezvoltare a Județului Alba pentru perioada 2014-2020, unul
dintre obiectivele prioritare este asigurarea accesibilității și mobilității, iar una din politicile de
realizare a acestui obiectiv îl constituie dezvoltarea integrată a infrastructurii de transport. În
acest sens s-a prevăzut în cuprinsul Strategiei de dezvoltare a Județului Alba creșterea
accesibilității teritoriului județean către coridoarele de transport europene și naționale realizată
prin modernizarea și reabilitarea drumurilor județene ce asigură conectarea cu rețeaua TEN-T.
Rețeaua urmează să conecteze pe teritoriul Uniunii Europene infrastructura de transport,
telecomunicații și energie a statelor membre.
Strategia de dezvoltare a Județului Alba, în secțiunea Sistemul conectării, prevede
principalele lucrări propuse spre realizare în îndeplinirea obiectivului prioritar Asigurarea
accesibilității și creșterea mobilității, suport al dezvoltării policentrice a județului în context
regional și național în condiții de protecție a mediului.
În vederea accesării fondurilor disponibile prin intermediul Axei prioritare 6, Consiliul
Județean Alba a propus modificarea listei proiectelor prioritare finanțate în cadrul Programului
Operațional Regional 2014-2020, prin actualizarea listei de proiecte prioritare, la nivelul
județului Alba. În baza propunerilor avute, Consiliul pentru Dezvoltare Regională Centru a
aprobat revizuirea listei de proiecte regionale de infrastructură rutieră, care va fi parte
componentă a Planului Regional de Dezvoltare Centru aferent perioadei 2014-2020.
Axa prioritară 6 – prioritatea de investiții 6.1. din Programul Operațional Regional 20142020, sprijinită modernizarea rețelei de drumuri județene care asigură conectivitatea directă sau
indirectă cu rețeaua TEN-T, fiind o oportunitate de finanțare care se pliază pe obiectivele și
politicile de dezvoltare a județului. Prin obiectivului menționat se urmărește creșterea gradului
de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T. În urma
revizuirii Planului Regional de Dezvoltare Centru , cu lista proiectelor prioritare, propunem
depunerea spre finanțare a proiectului cu titlul :,,Consolidare corp drum județean DJ 107K:
Galda de Jos-Mesentea- Benic-Întregalde, judeúl Alba’’
În conformitate cu Ghidul solicitantului care cuprinde condițiile specifice de accesare a
fondurilor în cadrul Axei prioritare 6 din Programul Operațional Regional 2014-2020, apelul de
proiecte POR 2018/6/6.1 dedicat proiectelor nefinalizate, definite ca fiind proiecte finanțate de
la bugetul de stat, bugete locale sau împrumuturi, se adresează regiunilor mai puțin dezvoltate.
Conform cadrului fixat prin modelul oferit de Ghidul solicitantului, pe lângă aprobarea
proiectului se impune totodată aprobarea valorii totale a proiectului, aprobarea contribuției
proprii a Județului Alba în proiect, în ceea ce privește cheltuielile neeligibile dar și contribuție
procentuală din valoarea eligibilă a proiectului, reprezentând cofinanțarea.
In acest context se prevede aprobarea cheltuielilor conexe ce pot apărea pe durata
implementării proiectului, asigurarea resurselor financiare necesare implementării proiectului în
condițiile unor rambursări sau decontări ulterioare din instrumente structurale. De asemenea se
impune aprobarea cheltuielilor de mentenanță și întreținere a proiectului precum și desemnarea
președintelui Consiliului Județean Alba pentru semnarea contractului de finanțare și a tuturor
documentelor necesare.

Luând în considerare aspectele prezentate mai sus, în temeiul art. 41 alin. 1 din
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Alba inițiez proiectul de
hotărâre înregistrat cu nr. 238/28 august 2018.
Preşedinte,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcţia dezvoltare şi bugete
Direcția gestionarea patrimoniului
Nr. 16.900/28.08.2018

Raport de specialitate
la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului
„Consolidare corp drum județean DJ 107 K: Galda de Jos-Mesentea-Benic–Întregalde,
Județul Alba, km 17+700 – 23+700”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului
Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere
de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1. Stimularea mobilității regionale prin
conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor
multimodale

Consiliul Județean Alba, autoritate a administrației publice locale definită ca atare prin
Legea administrației publice locale nr. 215/2001, îndeplinește atribuții privind dezvoltarea
economică a Județului Alba, sens în care a fost elaborată și ulterior aprobată prin Hotărârea nr.
130/31 iulie 2014, Strategia de dezvoltare a Județului Alba pentru perioada 2014-2020.
Strategia de dezvoltare este structurată pe principalele obiective strategice propuse, fiecare
din cele 4 obiective strategice având la rândul lor în subsidiar obiective prioritare, propuse a fi
realizate prin politici specifice fiecărui obiectiv prioritar.
Obiectivul strategic nr. 2 intitulat Conectivitate, Atractivitate, Siguranță conține un
obiectiv prioritar 2.1. intitulat Asigurarea accesibilității și creșterea mobilității, suport al
dezvoltării policentrice a județului în context regional și național în condiții de protecție a
mediului iar una din politicile de realizare a acestui obiectiv îl constituie dezvoltarea integrată a
infrastructurii de transport.
În secțiunea din cuprinsul Strategiei de dezvoltare intitulată Sistemul conectării sunt
enumerate principalele lucrări propuse spre realizare pentru îndeplinirea obiectivului prioritar
privind creșterea accesibilității teritoriului județean către coridoarele de transport europene și
naționale realizată prin modernizarea și reabilitarea drumurilor județene ce asigură conectarea cu
rețeaua TEN-T*.
Pentru accesarea fondurilor disponibile Consiliul Județean Alba a propus modificarea listei
proiectelor prioritare finanțate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, prin
actualizarea listei de proiecte prioritare, la nivelul județului Alba. În baza propunerilor avute,
Consiliul pentru Dezvoltare Regională Centru a aprobat revizuirea listei de proiecte regionale de
infrastructură rutieră, care va fi parte componentă a Planului Regional de Dezvoltare Centru
aferent perioadei 2014-2020.
Lista revizuită a proiectelor prioritare la nivel regional cuprinde și obiectivul de investiție,
Consolidare corp drum județean DJ107K: Galda de Jos – Mesentea- Benic- Intregalde, județul
Alba.
Axa prioritară 6 – prioritatea de investiții 6.1. din Programul Operațional Regional 20142020, sprijinită modernizarea rețelei de drumuri județene care asigură conectivitatea directă sau
indirectă cu rețeaua TEN-T, fiind o oportunitate de finanțare care se pliază pe obiectivele și
politicile de dezvoltare a județului. Obiectivul specific al acestei priorități îl reprezintă creșterea
gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T.
În conformitate cu Ghidul solicitantului care cuprinde condițiile specifice de accesare a
fondurilor în cadrul Axei prioritare 6 din Programul Operațional Regional 2014-2020, apelul de
proiecte POR 2018/6/6.1 dedicat proiectelor nefinalizate, definite ca fiind proiecte finanțate de
la bugetul de stat, bugete locale sau împrumuturi, se adresează regiunilor mai puțin dezvoltate.
Conform cadrului fixat prin modelul oferit de Ghidul solicitantului, pe lângă aprobarea
proiectului se impune totodată aprobarea valorii totale a proiectului, aprobarea contribuției

proprii a Județului Alba în proiect, în ceea ce privește cheltuielile neeligibile dar și contribuție
procentuală din valoarea eligibilă a proiectului, reprezentând cofinanțarea.
Alte categorii de cheltuieli, necesare a fi aprobate prin proiectul de hotărâre ce va fi inițiat,
sunt cheltuielile conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului, mai exact în ceea ce
privește sursa acestor cheltuieli. De asemenea este necesar a fi prevăzute și aprobate resursele
financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a
cheltuielilor din instrumente structurale.
O ultimă categorie de cheltuieli ce se impun a fi aprobate, sunt cheltuielile de mentenanță
şi întreținere a proiectului.
Față de cele arătate mai sus, propunem spre aprobare proiectul „Consolidare corp drum
județean DJ 107 K: Galda de Jos-Mesentea-Benic–Întregalde, Județul Alba, km 17+700 –
23+700”, în vederea finanțării în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa
prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de
investiție 6.1.: Stimularea moibilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare
la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, Apel de proiecte nefinalizate POR
2018/6/6.1/6.

Director executiv adjunct,
Elena OPRUȚA
Şef serviciu,
ing. Floare PERŢA

Întocmit,
Paraschiva HORVAT

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea articolului 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.
32/1 februarie 2018 privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local şi a
bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii,
în anul 2018, cu modificările şi completările ulterioare

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă ordinară în luna august 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea
articolului 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 32/1 februarie 2018 privind constituirea
şi utilizarea excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2018, cu modificările şi completările
ulterioare;
- raportul de specialitate nr. 16889/28 august 2018 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 32/1 februarie
2018 privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor
publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2018, cu
modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. b, alin. 3 lit. a şi lit. d din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si
completările ulterioare;
- art. 3 din O.U.G. nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru
completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
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. Articolul 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 32/1 februarie 2018
privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor publice
şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2018, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică și se completează, urmând a avea următorul cuprins:
„Art. 2. Se aprobă utilizarea în anul 2018 a sumei de 118.398,36 mii lei din excedentul
bugetului local, rezultat la 31 decembrie 2017, astfel:
a.) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele dintre
veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul 2018, suma de 225,80
mii lei (ca sursa de finanţare a cheltuielilor secţiunii de funcţionare);
b.) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, în anul 2018, suma de
114.797,53 mii lei, conform anexei la prezenta hotărâre”.
c.) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de funcţionare, în anul 2018, suma de
3.375,03 mii lei, pentru Direcția Generala de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba.
Art. II. Preşedintele Consiliului Judeţean 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, Spitalului Judetean de
Urgenta Alba Iulia, Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, Muzeului Național al Unirii Alba Iulia
și Teatrului de Păpuși Prichindel Alba Iulia, direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Înregistrat cu nr. 239
Alba Iulia, 28august 2018

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

Anexa la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 239/28 august 2018
Programul obiectivelor de investiţii de interes judeţean
finanţate din excedentul bugetului local, pe anul 2018

mii lei
Nr.
Crt.
0

I
1
2
3
4
5
6
II
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
I
1
II

Denumirea obiectivului
A
TOTAL, din care:
Capitolul 51.02 Autorităţi publice şi acţiuni externe
Obiective de investiţii:
Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediul Consiliului Județean
Alba cu extindere
Valorificarea vestigiilor arheologice descoperite la obiectivul de investiţii
Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Județean
Alba cu extindere
Reabilitare și refuncționalizare Muzeul Național al Unirii și Sala Unirii
Alba Iulia - Sala Unirii
Reabilitare şi refuncționalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii
Alba Iulia - Muzeul Național al Unirii
Instalație de iluminat arhitectural și video mapping Sala Unirii
Amenajare depozit ceramică veche
Alte cheltuieli de investiții:
Arc GIS Receptor GNSS GS143.75G&uhf Performance cu module
GSM/UMTS si UHF integrate și cu accesorii pentru configurațiile
Rover/referința RTK Radio și Rover RTK GSM/GPRS
Tehnică de calcul și echipamente de comunicații
Simeza exterioară Sala Unirii
Infochioșc (inclusiv soft)
Led screen (inclusiv soft)
Software, programe informatice, aplicații (software personal - salarizare,
software proiectare, sistem integrat management, licențe, aplicații,etc.)
Restaurare zid estic Bastion Sf. Mihail și caponiera - DALI, studii,
expertize, avize acorduri
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii
Alba Iulia - Muzeul Naţional al Unirii - Studiu de parament și stratigrafic
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii
Alba Iulia - Sala Unirii - branșamente utilități, studii, avize, acorduri
Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediul Consiliului Județean
Alba cu extindere - branșamente utilități, studii, avize, acorduri etc.
Actualizare PUZ Bastion Sfântul Mihail
Amenajare depozit ceramică veche - DALI, studii, expertize, avize,
acorduri
Studiu privind realizarea conceptului și instalației de iluminat arhitectural
și video mapping Sala Unirii
Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale
Obiective de investiţii:
Reabilitare, refuncționalizare clădire centrală termică pentru sediu
Salvamont - Salvaspeo Alba - cu extindere
Alte cheltuieli de investiții:
Dotări independente Direcția Publică Comunitară de Evidență a
Persoanelor Alba

Buget 2018
1
114,797.53
17,564.45
16,820.00
11,950.00
30.00
3,220.00
20.00
600.00
1,000.00
744.45
77.35
160.65
60.00
17.85
30.10
155.00
30.00
3.50
30.00
50.00
50.00
30.00
50.00
809.00
800.00
800.00
9.00
9.00

I
1
II
1
2

I
1
2

I
1
2
II
1

5

III
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
IV

I
1
2
3

CAPITOL 60.02 - Apărare Națională
Obiective de investiţii:
Mansardare corp C1 al imobilului situat în Alba Iulia, str. Regina Maria,
nr. 6, Proiect tehnic, detaliile de execuție, Caiete de sarcini, Documentaţie
tehnică DTAC și DTOS, pentru autorizarea executării lucrărilor de
construcții, scenariul de securitate la incendiu, avize, acorduri
Alte cheltuieli de investiţii:
Autoutilitară 1 buc
Mansardare corp C1 al imobilului situat in Alba Iulia, str. Regina Maria,
nr. 6, Expertiza tehnică, documentație de aprobare a lucrărilor de
intervenție asupra clădirii existente, Expertiza si audit energetic
CAPITOL 65.02 – Învățământ
Alte cheltuieli de investiţii:
Consolidare clădire Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia DALI, studii, expertize, avize, acorduri
Platformă de evaluare a dezvoltării 6/7 – 19 ani - Centrul Județean de
Resurse și Asistență Educațională Alba
Capitolul 66.00 Sănătate
Obiective de investiţii:
Construire Secţia de Psihiatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
Extindere și dotare Unitatea de Primiri Urgență a Spitalului Județean de
Urgență Alba Iulia
Alte cheltuieli de investiţii:
Extindere și dotare Unitatea de Primiri Urgență a Spitalului Județean de
Urgență Alba Iulia (studiu de fezabilitate, Expertiza Tehnică la Cerința A1,
Studiu Geotehnic)
Extindere, modernizare şi dotare în vederea relocării Ambulatoriului
integrat al Spitalului Județean de Urgenţă Alba Iulia (SF mixt inclusiv
acord mediu, actualizare audit energetic, expertiza tehnică de rezistenţa la
cerința A1 şi studiu geotehnic)
Dotări independente Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
Dotări independente Spital de Pneumoftiziologie Aiud
Reparaţii capitale:
RK Secția Gastroenterologie
RK Centru Multifuncțional de Sănătate Ocna Mureș
RK Farmacie
RK Instalație încălzire și alimentare cu apă rece și caldă menajeră în
Dispensarul TBC
RK Secțiile Cardiologie, Medicină Internă
RK Mansardare Corpuri C+D
RK Secția recuperare, medicină fizică și balneologie
RK Bloc operator
RK Secția Pediatrie, Oftalmologie
RK Secțiile Obstetrică - Ginecologie, Neonatologie
RK Secția Pneumoftiziologie II-aripa estica
RK Retea de canalizare Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud
RK Reabilitare clădire Spital de Pneumoftiziologie Aiud , expertize, avize,
acorduri
Proiect Reabilitare energetică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba
Iulia
Proiect Reabilitare energetică Spitalul Pneumoftiziologie Aiud
Capitolul 67.00 Cultură, recreere şi religie
Obiective de investiţii:
Reabilitare Monument istoric „Ansamblul Câmpia Libertǎții Blaj”
Amenajare și împrejmuire curte Castel Sîncrai
Lucrări de intervenţie asupra clădirii pentru reabilitare şi extindere a

132.00
24.00
24.00
108.00
78.00
30.00
22.00
22.00
15.00
7.00
21,870.45
794.39
533.94
260.45
153.00
60.00

93.00
5,938.32
315.57
14,648.06
645.00
695.00
351.00
18.00
2,250.00
5,210.00
2,569.06
100.00
1,000.00
1,600.00
110.00
50.00
50.00
13.68
7.43
21,084.90
19,318.00
685.00
900.00
1,949.00

4
II
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
II
1
2
3
4
5
6
1
2
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Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia
Sala Polivalentă de sport cu capacitate 1800-2000 locuri Blaj
Alte cheltuieli de investiţii:
Busturi pentru sărbătorirea Centenarului - 3 buc
Busturi miniaturi – 5 buc
Plăci omagiale - 78 buc
Mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, jardiniere etc), sisteme de
expunere, etc.
Realizare/creare site Centenar
Plăci comemorative Marea Unire
Licențe Microsoft Office 2016 - Biblioteca Județeană „Lucian Blagaˮ Alba
Dotări Museikon: rafturi metalice depozitare icoane, sisteme culisante
depozitare carte
Realizare PUZ(PUD) pentru reamplasarea monumentelor de for public şi
reconfigurarea spaţiilor existente privind ansamblul monumentelor de for
public amplasate în zona Salii Unirii
Expertiza tehnică la incendiu Castel Sîncrai
Execuţia a două elemente decorative la partea superioara a frontalului de
vest a Sălii Unirii - concept şi executie
Servicii de proiectare si documentatie tehnica de specialitate pentru
realizarea expozitiei de baza la obiectiv Sala Unirii
Lucrări de pictură Sala Unirii: portretul lui T. Vladimirescu, 3 portrete
personalităţi Şcoala Ardeleană şi Stema României - Muzeul Naţional
Dotări independente Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia
Dotări independente Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba Iulia
Dotări independente Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
Capitolul 68.02 Asigurări și asistență socială
Obiective de investiţii:
Centru de Îngrijire și Asistență pentru persoane cu Handicap Psihic și
Mental Ocna Mureş
Centru de Îngrijire și Asistenţă pentru persoane cu Handicap Psihic și
Mental Ocna Mureș - PT
Proiect extindere, modernizare și autorizare PSI CIA Abrud
Extindere și modernizare CIA Abrud
Extindere și reautorizare PSI CIA Gîrbova PT
Execuție extindere CIA Gîrbova
Extindere și reautorizare PSI LP 13 Gîrbova – PT
Extindere LP 13 Gîrbova
Instalație stingere incendiu sediu DGASPC
Documentație tehnică obținere autorizație PSI sediu DGASPC Alba
Proiect și execuție înlocuire instalație termică CTF Stremț
Alte cheltuieli de investiţii:
Autoturism 3 buc
Centrale termice
Uscător rufe centrifuga CRRN Galda de Jos
Maşina tăiat varza CRRN Glda de Jos
Programe informatice software
Centru de Îngrijire și Asistență pentru persoane cu Handicap Psihic și
Mental Ocna Mureş – DALI
Capitolul 70.02 - Servicii și dezvoltare publică
Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în Județul Alba
Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de
atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și
apă uzată în Județul Alba
Obiective de investiţii:
Amenajare bază de tratament și agrement în orașul Ocna Mureș

15.895.00
858.00
100.00
20.00
250.00
150.00
5.00
100.00
6.00
43.00
30.00
10.00
70.00
50.00
24.00
177.10
163.00
457.80
7,708.00
7,248.00
3,800.00
150.00
129.00
2,500.00
25.00
150.00
15.00
50.00
250.00
29.00
150.00
460.00
300.00
30.00
25.00
6.00
50.00
49.00
10,936.64
958.00
49.00
9,929.64
9,929.64

I
1
2
II
1
2
III

I
1
2
3
4
5
6
7
8
II
1
2

3

4
5
6
III
1
2
3
4

Capitolul 74.02 Protecţia Mediului
Obiective de investiţii:
Împrejmuire centru de vizitare de la Poarta Raiului - (proiect tehnic, detalii
de execuţie, asistenţă tehnică din partea proiectantului avize, acorduri etc)
Execuție împrejmuire centru de vizitare de la Poarta Raiului
Alte cheltuieli de investiţii:
Plan Județean de Gestionare a Deșeurilor în Județul Alba
Studiu și asistență tehnică pentru realizarea Planului de menținere a
calității aerului în Județul Alba
Fazarea Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în
Judeţul Alba”
Capitolul 84.02 Transporturi
Lucrări de drumuri și poduri propuse pe anul 2018, în continuare:
Modernizare drum județean DJ107A: Alba Iulia - Pârâu lui Mihai - Vurpăr
- Cîmpu Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - Sărăcsău - limită
județul Hunedoara
Modernizare drum județean DJ107G: DJ 107D (Ocna Mureş) - Noșlac Căptălan - Copand - Stîna de Mureș - Găbud - limită județul Mureş
Modernizare drum județean DJ107Z: Ciumbrud (DJ 107E) - Păgida Gîmbaş - Aiud (DN 1)
Consolidare corp drum județean DJ107K: Galda de Jos - Mesentea - Benic
- Intregalde, județul Alba km. 17+700 - km. 23+700
Consolidare pod pe DJ705B peste râul Mureș, km. 3+949, localitatea Vințu
de Jos, județul Alba
Modernizare drum județean DJ704K:Vinerea (DJ704) - Săliștea (DJ705E)
Modernizare drum județean DJ103E: DN1 - Gîrbova de Jos – Gîrbovița Gîrbova de Sus
Consolidare Pod pe DJ107C, km. 9+223 peste pârâul Dumbrăvița, în
localitatea Limba, județul Alba
Lucrări noi:
Consolidare Pod pe drumul județean DJ106E peste Râul Sebeș, km.
52+150, Dobra, județul Alba - PT+DDE
Consolidarea și asigurarea stabilității versanților pe drumul județean
DJ106E: limită Județul Sibiu - Dobra – Șugag - PT+DDE
Reabilitare și consolidare drum județean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel - Cergău Mare - Veza Blaj - Sîncel - Lunca Tîrnavei - Șona - Jidvei - Sîntămărie - Cetatea de
Balta - limită județul Mureș - faza PT
Modernizare drum județean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) - Sîncrai Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş
(DN 14 B) – faza PT
Reabilitare drum județean DJ 705: limită județul Hunedoara - Almaşu de
Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN 74) - faza PT
Reabilitare si consolidare drum Galda de Jos (intersecţie cu DJ 107H drum acces Centru Management Integrat al Deşeurilor Galda de Jos)
Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a
documentației de prefezabilitate, a documentației de avizare a lucrărilor
de investiții, studii de fezabilitate, aferente obiectivului:
Consolidare Pod pe DJ705B peste Râul Mureș, km. 3+949, localitatea
Vințu de Jos, județul Alba - faza DALI
Modernizare drum județean DJ103E: DN1 - Gîrbova de Jos - Gîrbovița Gîrbova de Sus, județul Alba - faza SF
Consolidare corp drum județean DJ107K: Galda de Jos - Mesentea - Benic
- Intregalde, județul Alba, km. 17+700 - km. 23+700 - faza SF
Modernizare drum județean DJ704K: Vinerea (DJ704) - Săliștea (DJ705E)
- faza SF

3,051.55
131.55
7.20
124.35
70.00
50.00
20.00
2,850.00
31,598.54
27,681.14
4,064.99
3,520.05
2,587.78
3,163.57
6,631.18
3,082.58
4,055.39
575.60
380.00
45.00
45.00

70.00

55.00
65.00
100.00
887.40
40.94
44.03
29.64
22.79
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Consolidare Pod pe drumul judeţean DJ106E peste Râul Sebeș, km.5
2+150, Dobra, județul Alba - faza DALI
Consolidarea și asigurarea stabilității versanților pe drumul județean
DJ106E: limită Județul Sibiu – Dobra - Șugag - faza DALI
Reabilitare și consolidare drum județean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel - Cergău Mare - Veza Blaj - Sîncel - Lunca Tîrnavei - Șona - Jidvei - Sîntămărie - Cetatea de
Baltă - limita județul Mureș - faza SF
Modernizare drum județean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) - Sîncrai Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş
(DN 14 B) - faza SF
Reabilitare drum județean DJ 705: limită județul Hunedoara - Almașu de
Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN 74) - faza SF
Expertiza tehnică pod pe DJ106E: limită județul Sibiu – Dobra - Șugag
Expertiza tehnică pod pe DJ141C: DN 14 B (Lunca) - Cenade - Capu
Dealului - limită județul Sibiu
Expertiza tehnică Consolidarea și asigurarea stabilității versanților pe
drumul județean DJ106E: limită Județul Sibiu - Dobra - Șugag
Expertiza tehnică reabilitare și consolidare drum județean DJ 107: Alba
Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel - Cergău
Mare - Veza - Blaj - Sîncel - Lunca Tîrnavei - Șona - Jidvei - Sîntămărie Cetatea de Baltă - limită județul Mureș
Expertiza tehnică modernizare drum județean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107
E) - Sâncrai - Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş Gara Podu Mureş (DN 14 B)
Expertiza tehnica reabilitare drum judeţean DJ 705: limită județul
Hunedoara - Almaşu de Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN 74)
Consolidare corp drum județean DJ750: Gîrda de Sus(DN75) - OrdîncușaGhețar - expertiză tehnică
Expertiza tehnica, studiu geo, studiu topo reabilitare si consolidare drum
Galda de Jos (intersectie cu DJ 107H - drum acces Centru Management
Integrat al Deseurilor Galda de Jos)
Studiu de fezabilitate proiect „Modernizare şi reabilitare sectoare drumuri
judeţene DJ107A, DJ705B și DJ107C”
Expertize tehnice pentru proiectul „Modernizare şi reabilitare sectoare
drumuri judeţene DJ107A, DJ705B și DJ107C”
Studiu de fezabilitate proiect „Modernizare şi reabilitare sectoare drumuri
judeţene DJ107D și DJ107G"
Expertize tehnice pentru proiectul „Modernizare şi reabilitare sectoare
drumuri judeţene DJ107D și DJ107G”
Proiect „Modernizare drum județean DJ 107I: Aiud(DN1) - Aiudul de
Sus - Rîmeț - Brădești - Geogel - Măcărești - Bîrlești Cătun - Cojocani Valea Barnii - Bîrlești - Mogoș - Valea Albă - Ciuciulesti - Bucium –
Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - DN74(Cerbu)ˮ
CAPITOL 87.02 - Alte Acțiuni Economice
Alte cheltuieli de investiţii
Proiectare site web
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

30.00
30.00

70.00

40.00
50.00
20.00
15.00
20.00

50.00

20.00
30.00
130.00
20.00

50.00
36.00
80.00
59.00

2,650.00

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

20.00
20.00
20.00

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea articolului 2 al Hotărârii
Consiliului Judeţean Alba nr. 32/1 februarie 2018 privind constituirea şi utilizarea
excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate
integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2018, cu modificările şi completările
ulterioare

Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare, excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului
bugetar, pe cele două secţiuni, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează în
baza hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel: ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de
dezvoltare, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între
veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent şi pentru
acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare, după caz,
la sfârşitul exerciţiului bugetar.
Prin Hotărârea nr. 32 din 1 februarie 2018 Consiliul Judeţean Alba a aprobat constituirea
şi utilizarea excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2018, iar prin Hotărârile nr. 86/28
martie 2018, nr. 119/26 aprilie 2018, nr. 127/8 mai 2018, nr. 152/31 mai 2018, nr. 188/28 iunie
2018, nr. 196/06 iulie 2018 şi nr. 209/26 iulie 2018, Consiliul Judeţean Alba a aprobat
modificarea si completarea articolului 2 al hotărârii mai sus menționate.
Urmare a fundamentărilor întocmite de Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Spitalul
de Pneumoftiziologie Aiud, Teatrul de Păpuși Prichindel Alba Iulia și Muzeul Naţional al Unirii
Alba Iulia, se impune modificarea și completarea Programului obiectivelor de investiţii de
interes judeţean finanţate din excedentul bugetului local, pe anul 2018, conform anexei la
prezenta hotărâre.
În temeiul art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului
Judeţean Alba, cu modificările şi completările ulterioare, iniţiez prezentul proiect de hotărâre
nr. 239 din 28 august 2018 pentru modificarea şi completarea articolului 2 al Hotărârii
Consiliului Judeţean Alba nr. 32/1 februarie 2018 privind constituirea şi utilizarea excedentului
bugetului local şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din
venituri proprii, în anul 2018.

PREȘEDINTE,
Ion DUMITREL

JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
Nr. 16889/28 august 2018
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea articolului 2 al Hotărârii
Consiliului Judeţean Alba nr. 32/01 februarie 2018 privind constituirea şi utilizarea
excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate
integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2018, cu modificările şi completările
ulterioare
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare, prin art. 58 alin. 1 reglementează utilizarea excedentului astfel: „Excedentul anual al
bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea
regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevăzute la art.
6 lit. a), a celor exceptate la art. 6 lit. b) şi a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete,
precum şi după achitarea plăţilor restante, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se
utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel:
a) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare;
b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între
veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent, în limita
disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a);
c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi
dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar”, iar potrivit art. 58 alin. 1^3 „avansul
acordat promotorilor de proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile care au calitatea de
ordonatori de credite ai bugetului local, rămas neutilizat la finele exerciţiului bugetar, se reflectă
în excedentul bugetului local şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie, în cadrul
secţiunii de dezvoltare”.
Având în vedere:
 prevederile Hotărârii nr. 32 din 01 februarie 2018 a Consiliului Judeţean Alba privind
constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2018, cu
modificările si completările ulterioare;
 Notele de fundamentare nr. 12462/22.08.2018 a Spitalului Județean de Urgență Alba
Iulia, nr. 2338/21.08.2018 a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, nr. 3316/06.08.2018 a
Muzeului Național al Unirii Alba Iulia și nr. 1231/14.08.2018 a Teatrului de Păpuși
Prichindel Alba Iulia, solicită modificarea sumelor aprobate din excedentul bugetului
local pe anul 2018, între obiective de investiții și completarea utilizării excedentului ca
sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare,
excedentul bugetului local, pe anul 2018, în suma de 114,797.53 mii lei, este destinat finanțării
următoarelor obiective:
mii lei
Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul
1
11,950.00
Județean Alba cu extindere
Valorificarea vestigiilor arheologice descoperite la obiectivul de
2 investiții Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu
30.00
Consiliul Județean Alba cu extindere
Reabilitare și refuncționalizare Muzeul Național al Unirii și Sala Unirii
3
3,220.00
Alba Iulia- Sala Unirii
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii
4
20.00
Alba Iulia- Muzeul Naţional al Unirii
5 Instalatie de iluminat arhitectural si video mapping Sala Unirii
600.00
6 Amenajare depozit ceramica veche
1,000.00
7

Arc GIS Receptor GNSS GS143.75G&uhf Performance cu module
GSM/UMTS si UHF integrate si cu accesorii pentru configurațiile

77.35

Rover/referința RTK Radio si Rover RTK GSM/GPRS
Tehnică de calcul și echipamente de comunicații
Simeza exterioara Sala Unirii
Infochioșc (inclusiv soft)
Led screen (inclusiv soft)
Software, programe informatice, aplicatii(software personal -salarizare,
12
software proiectare, sistem integrat management, licente, aplicatii,etc)
8
9
10
11

13
14
15
16
17
18
19
20
21

22

23
24
25
26
27
28
29

30
31
32

Restaurare zid estic Bastion Sf Mihail si caponiera - DALI, studii,
expertize, avize acorduri
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii
Alba Iulia- Muzeul Naţional al Unirii -Studiu de parament si
stratigrafic
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii
Alba Iulia- Sala Unirii - bransamente utilitati , studii, avize, acorduri
Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul
Județean Alba cu extindere - bransamente utilitati, studii, avize,
acorduri etc
Actualizare PUZ Bastion Sfântul Mihail
Amenajare depozit ceramica veche - DALI, studii, expertize, avize,
acorduri
Studiu privind realizarea conceptului si instalatiei de iluminat
arhitectural si video mapping Sala Unirii
Reabilitare, refunctionalizare cladire centrala termica pentru sediu
Salvamont - Salvaspeo Alba - cu extindere
Dotări independente Direcția Publica Comunitara de Evidenta a
Persoanelor Alba
Mansardare corp C1 al imobilului situat in Alba Iulia, str. Regina
Maria, nr. 6, Proiect tehnic, detaliile de execuție, Caiete de sarcini,
Documentaţie tehnică DTAC și DTOS, pentru autorizarea executării
lucrărilor de construcții, scenariul de securitate la incendiu, avize,
acorduri
Autoutilitară 1 buc
Mansardare corp C1 al imobilului situat in Alba Iulia, str. Regina
Maria, nr. 6, Expertiza tehnica, documentație de aprobare a lucrărilor
de intervenție asupra clădirii existente, Expertiza si audit energetic
Consolidare clădire Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia DALI, studii, expertize, avize, acorduri
Platformă de evaluare a dezvoltării 6/7 – 19 ani - Centrul Județean de
Resurse si Asistenta Educaționala Alba
Construire Secţia de Psihiatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba
Iulia
Extindere si dotare Unitatea de Primiri Urgenta a Spitalului Județean de
Urgenta Alba Iulia
Extindere si dotare Unitatea de Primiri Urgenta a Spitalului Județean de
Urgenta Alba Iulia(studiu de fezabilitate, Expertiza Tehnica la Cerința
A1, Studiu Geotehnic)
Extindere, modernizare si dotare in vederea relocării Ambulatoriului
integrat al Spitalului Județean de Urgenta Alba Iulia (SF mixt inclusiv
acord mediu, actualizare audit energetic, expertiza tehnica de rezistenta
la cerinta A1 si studiu geotehnic)
Dotări independente Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
Dotări independente Spital de Pneumoftiziologie Aiud

160.65
60.00
17.85
30.10
155.00
30.00
3.50
30.00
50.00
50.00
30.00
50.00
800.00
9.00

24.00

78.00
30.00
15.00
7.00
533.94
260.45
60.00

93.00
5,938.32
315.57

33 RK Secția Gastroenterologie
34 RK Centru Multifuncțional de Sănătate Ocna Mureș
35 RK Farmacie
RK Instalație încălzire si alimentare cu apa rece si calda menajera in
36
Dispensarul TBC
37 RK Secțiile Cardiologie, Medicina Interna
38 RK Mansardare Corpuri C+D
39 RK Secția recuperare, medicina fizica si balneologie
40 RK Bloc operator
41 RK Secția Pediatrie, Oftalmologie
42 RK Secțiile Obstretică Ginecologie, Neonatologie
43 RK Secția Pneumoftiziologie II – aripa estica
44 RK Retea de canalizare Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud
Reabilitare clădire Spital de Pneumoftiziologie Aiud , Expertize, avize,
45
acorduri
Proiect “Reabilitare energetica a Spitalului Judetean de Urgenta Alba
46
Iulia”
47 Proiect “Reabilitare energetica Spital Pneumoftiziologie Aiud”
48 Reabilitare Monument istoric „Ansamblul Câmpia Libertǎții Blaj”
49 Amenajare și împrejmuire curte Castel Sâncrai
Lucrări de intervenţie asupra clădirii pentru reabilitarea şi extindere a
50
Teatrului de Păpuși “Prichindel” Alba Iulia
51 Sala Polivalenta de sport cu capacitate 1800-2000 locuri Blaj
52 Busturi pentru sărbătorirea Centenarului 3 buc
53 Busturi miniaturi – 5 buc
54 Placi omagiale- 78 buc
Mobilier urban(bănci, coșuri de gunoi, jardiniere etc), sisteme de
55
expunere, etc
56 Realizare/creare site Centenar
57 Placi comemorative Marea Unire
Licențe Microsoft Office 2016 - Biblioteca Județeană "Lucian Blaga"
58
Alba
Dotări Museikon: rafturi metalice depozitare icoane, sisteme culisante
59
depozitare carte
Realizare PUZ(PUD) pentru reamplasarea monumentelor de for public
60 si reconfigurarea spatiilor existente privind ansamblul monumentelor
de for public amplasate in zona Salii Unirii
61 Expertiza tehnica la incendiu Castel Sâncrai
62
63
64
65
66
67
68

Executia a doua elemente decorative la partea superioara a frontalului
de vest a Salii Unirii - concept si executie
Servicii de proiectare si documentatie tehnica de specialitate pentru
realizarea expozitiei de baza la obiectiv Sala Unirii
Lucrari de pictura Sala Unirii: portretul lui T. Vladimirescu, 3 portrete
personalitati Scoala Ardeleana si Stema Romaniei - Muzeul National
Dotări independente Teatrul de Păpuși “Prichindel” Alba Iulia
Dotări independente Centrul de Cultura "Augustin Bena” Alba Iulia
Dotări independente Muzeul National al Unirii Alba Iulia
Centru de îngrijire si Asistenta pentru persoane cu Handicap Psihic si
Mental Ocna Mureș

645.00
695.00
351.00
18.00
2,250.00
5,210.00
2,569.06
100.00
1,000.00
1,600.00
110.00
50.00
50.00
13,68
7.43
685.00
900.00
1,949.00
15,895.00
100.00
20.00
250,00
150.00
5.00
100.00
6.00
43.00
30.00
10.00
70.00
50.00
24.00
177.10
163.00
457.80
3,800.00

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

Centru de îngrijire si Asistenta pentru persoane cu Handicap Psihic si
Mental Ocna Mureș - PT
Proiect extindere, modernizare si autorizare PSI CIA Abrud
Extindere si modernizare CIA Abrud
Extindere se reautorizare PSI CIA Gârbova – PT
Execuție extindere CIA Gârbova
Extindere si reautorizare PSI LP 13 Gârbova – PT
Extindere LP 13 Gârbova
Instalație stingere incendiu sediu DGASPC
Documentație tehnica obținere autorizație PSI sediu DGASPC Alba
Proiect si execuție înlocuire instalație termica CTF Stremț
Autoturism 3 buc
Centrale termice
Uscător rufe centrifuga CRRN Galda
Masina taiat varza CRRN Glda de Jos
Programe informatice software
Centru de îngrijire si Asistenta pentru persoane cu Handicap Psihic si
Mental Ocna Mureș – DALI
Reabilitarea si extinderea sistemelor de apa si apa uzata in județul Alba

Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare si a documentațiilor de
86 atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa
si apa uzata in județul Alba
87 Amenajare bază de tratament și agrement în orașul Ocna Mureș
88 Împrejmuire centru de vizitare de la Poarta Raiului - (proiect tehnic,
detalii de execuție , asistenta tehnica din partea proiectantului avize,
acorduri etc.)
89 Execuție împrejmuire centru de vizitare de la Poarta Raiului
90

Plan Județean de Gestionare a Deșeurilor în Județul Alba

Studiu și asistență tehnică pentru realizarea Planului de menținere a
calității aerului în județul Alba
Fazarea Proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în
92 Judeţul Alba”
91

Modernizare drum județean DJ107A:Alba Iulia - Pârâu lui Mihai 93 Vurpăr - Câmpu Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana Sărăcsău - lim. jud.Hunedoara
Modernizare drum județean DJ107G:DJ 107D(Ocna Mureş) - Noşlac 94
Căptălan - Copand - Stâna de Mureş - Găbud - lim. jud. Mureş
Modernizare drum județean DJ107Z:Ciumbrud (DJ 107E) - Păgida 95
Gâmbaş - Aiud (DN 1)
96

Consolidare corp drum județean DJ107K:Galda de Jos - Mesentea Benic - Intregalde, jud. Alba km.17+700-km.23+700

Consolidare pod pe DJ705B peste raul Mureș, km.3+949, loc. Vintu de
Jos, jud. Alba
Modernizare drum județean DJ704K:Vinerea (DJ704)- Salistea
98
(DJ705E)
Modernizare drum județean DJ103E:DN1-Garbova de Jos-Garbovita99
Garbova de Sus
97

100

Consolidare Pod pe DJ107C, km.9+223 peste paraul Dumbravita, in
localitatea Limba , jud. Alba

150.00
129.00
2,500.00
25.00
150.00
15.00
50.00
250.00
29.00
150.00
300.00
30.00
25.00
6.00
50.00
49.00
958.00
49.00
9,929.64
7.20
124.35
50.00
20.00
2,850.00

4,064.99
3,520.05
2,587.78
3,163.57
6,631.18
3,082.58
4,055.39
575.60

101

Consolidare Pod pe drumul judetean DJ106E peste Raul Sebeș,
km.52+150, Dobra, jud. Alba- PT+DDE

45.00

102

Consolidarea si asigurarea stabilității versanților pe drumul județean
DJ106E:lim. Jud. Sibiu-Dobra-Sugag- PT+DDE

45.00

Reabilitare si consolidare drum județean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) Teleac - Hapria - Straja - Berghin - Colibi - Secasel - Cergau Mare 103
Veza - Blaj - Sancel - Lunca Tarnavei - Sona - Jidvei - Santamarie Cetatea de Balta - limita jud. Mures– faza PT

70.00

Modernizare drum județean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) - Sâncrai 104 Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu
Mureş (DN 14 B) – faza PT

55.00

105

Reabilitare drum județean DJ 705: limită jud.Hunedoara - Almaşu de
Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN 74) – faza PT

65.00

106

Reabilitare si consolidare drum Galda de Jos (intersectie cu DJ 107H drum acces Centru Management Integrat al Deseurilor Galda de Jos)

100.00

107

Consolidare Pod pe DJ705B peste Raul Mures, km.3+949, loc. Vintu
de Jos, jud. Alba - faza DALI

40.94

108

Modernizare drum județean DJ103E:DN1-Garbova de Jos-GarbovitaGarbova de Sus, jud. Alba - faza SF

44.03

Consolidare corp drum judetean DJ107K:Galda de Jos - Mesentea Benic - Intregalde, jud. Alba, km.17+700-km.23+700 - faza SF
Modernizare drum județean DJ704K:Vinerea (DJ704)-Salistea
110
(DJ705E) - faza SF
Consolidare Pod pe drumul judetean DJ106E peste Raul Sebeș,
111
km.52+150, Dobra, jud. Alba - faza DALI
109

112

Consolidarea si asigurarea stabilității versanților pe drumul județean
DJ106E:lim. Jud. Sibiu-Dobra-Sugag - faza DALI

Reabilitare si consolidare drum județean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) Teleac - Hapria - Straja - Berghin - Colibi - Secasel - Cergau Mare 113
Veza - Blaj - Sancel - Lunca Tarnavei - Sona - Jidvei - Santamarie Cetatea de Balta - limita jud. Mures - faza SF
Modernizare drum județean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) - Sâncrai 114 Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu
Mureş (DN 14 B) - faza SF
Reabilitare drum județean DJ 705: limită jud. Hunedoara - Almaşu de
115
Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN 74) - faza SF
116 Expertiza tehnica pod pe DJ106E: lim. jud.Sibiu-Dobra-Sugag

29.64
22.79
30.00
30.00

70.00

40.00
50.00
20.00

117

Expertiza tehnica pod pe DJ141C: DN 14 B (Lunca) - Cenade - Capu
Dealului - limită jud. Sibiu

15.00

118

Expertiza tehnica Consolidarea si asigurarea stabilității versanților pe
drumul județean DJ106E:lim. Jud. Sibiu-Dobra-Sugag

20.00

Expertiza tehnica reabilitare si consolidare drum județean DJ 107: Alba
Iulia (DN 1) - Teleac - Hapria - Straja - Berghin - Colibi - Secasel 119
Cergau Mare - Veza - Blaj - Sancel - Lunca Tarnavei - Sona - Jidvei Santamarie - Cetatea de Balta - limita jud. Mures
Expertiza tehnică modernizare drum județean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ
120 107 E) - Sâncrai - Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud Zărieş - Gara Podu Mureş (DN 14 B)
Expertiza tehnica reabilitare drum județean DJ 705: limită jud.
121
Hunedoara - Almaşu de Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN 74)

50.00

20.00
30.00

122

Consolidare corp drum județean DJ750:Gârda de Sus(DN75)Ordâncușa-Ghețar - expertiză tehnică

Expertiza tehnica, studiu geo, studiu topo reabilitare si consolidare
123 drum Galda de Jos (intersectie cu DJ 107H - drum acces Centru
Management Integrat al Deseurilor Galda de Jos)
Studiu de fezabilitate proiect "Modernizare si reabilitare sectoare
124
drumuri judetene DJ107A, DJ705B si DJ107C"
Expertize tehnice pentru proiectul "Modernizare si reabilitare sectoare
125 drumuri judetene DJ107A, DJ705B si DJ107C
Studiu de fezabilitate proiect "Modernizare si reabilitare sectoare
drumuri judetene DJ107D si DJ107G"
Expertize tehnice pentru proiectul "Modernizare si reabilitare sectoare
127 drumuri judetene DJ107D si DJ107G
126

Proiect "Modernizare drum județean DJ 107I: Aiud(DN1) Aiudul de
Sus-Ramet-Bradesti-Geogel-Macarestu-Barlesti Catuni-Cojocani-Valea
128
Barnii-Barlesti-Mogos-_Valea Alba-Ciuciulesti-Bucium-IzbitaCojeseni-Bucium Sat-DN74(Cerbu)"
129 Proiectare site web

130.00

20.00
50.00
36.00
80.00
59.00

2,650.00
20.00

Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete prezintă
spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 239 din data de 28 august 2018.
Director executiv,
Marian Florin Aitai

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
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 şedinţă ordinară în luna august 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al
Judeţului, 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. 16890/28 august 2018 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba;
- adresa nr. 6659/21 august 2018 a Ministerului Sănătăţii prin Direcţia de Sănătate
Publică a Județului Alba, privind alocarea din veniturile proprii ale ministerului fonduri Judeţului
Alba (Spitalul Judeţean de Urgență Alba Iulia) pentru finanţarea aparaturii medicale şi
echipamentelor de comunicaţii în situaţii de urgenţă.
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;
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 561.398,42 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
362.685,39 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 236.682,05 mii lei.

(3) Bugetul local al Judeţului Alba - secţiunea de dezvoltare pe anul 2018, se
stabileşte în sumă de 126.003,34 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 236.947,51 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 210.274,96 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 26.672,55 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 43.475,38 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 2.558,13 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 1.439,63 mii lei, conform anexei nr. 9„a” - parte integrantă a prezentei hotărâri.
6. Alineatele 1şi 2 ale articolului 11 se modifică și vor avea următorul cuprins:
„Art. 11. (1) Cheltuielile pentru activitatea „Sănătate”, rectificate pe anul 2018, se
stabilesc în sumă de 22.723,45 mii lei.
(2) Repartizarea pe unităţi de sănătate publică este următoarea:
 Spitalul Judeţean de Urgență Alba Iulia
21.717,00 mii lei
 Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud
686,00 mii lei”
7. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 13. Cheltuielile rectificate pentru activitatea „Sport” pe anul 2018 se stabilesc în
sumă de 19.535,00 mii lei, din care:
 pentru acţiunile desfăşurate pentru activităţi educativ–sportive suma de 3.640,00
mii lei. Crediul de angajament se stabileste în suma de 3.090,00 mii lei
 pentru realizarea obiectivului “Sala polivalenta de sport cu capacitate de 18002000 de locuri” suma de 15.895,00 mii lei”
8. Alineatul 1 al articolului 16 se modifică, iar la alineatul 3, anexa 12 „b”, se modifică
și vor 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 3.537,00 mii lei , în structura prevăzută în anexa
nr. 12 - parte integrantă a prezentei hotărâri”.
(3) Se aprobă Programul activităţilor cultural, educative și sportive, rectificat
pe anul 2018, potrivit anexei nr. 12„b” - parte integranta a prezentei hotărâri.
9. 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.
10. 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
1.740,59 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 21 - parte integrantă a prezentei hotărâri”.
11. 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 207.802,83 mii lei, în structura prevăzută în
anexa nr. 22 - parte integrantă a prezentei hotărâri”.
12. 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 9.971,76 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 23 parte integrantă a prezentei hotărâri”.

13. Alineatele 1 şi 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 7.347,46 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”.
14. Alineatele 1 și 3 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 4.477,77 mii lei, în structura prevăzută în
anexa nr. 25 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
(3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative al Teatrului de Papusi
Prichindel Alba Iulia, rectificat pe anul 2018, potrivit anexei nr. 25„a” - parte integrantă a
prezentei hotărâri”.
15. 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”.
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.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

Înregistrat cu nr. 240
Alba Iulia, 28 august 2018

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
VASILE BUMBU

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 modificarea
bugetelor locale si a celorlalte bugete urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor
principali de credite.
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, prevederile Proiectului de hotărâre nr. 239/28 august
2018 pentru modificarea si completarea articolului 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.
32/1 februarie 2018 privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local şi a bugetelor
instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul
2018, cu modificările şi completările ulterioare, adresa Ministerului Sănătății nr. 6659/21 august
2018 privind alocare de fonduri din veniturile proprii (accize) ale ministerului Judeţului Alba
pentru finanţarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate,
aprobarea de către Comitetul Interministerial pentru Centenar a următoarelor proiecte:
„Inaugurare Sala Unirii - 100 de ani de la Marea Unire”, „Reconstituirea Marii Adunări
Naționale de la 1 decembrie 1918 (Muzeul Național al Unirii Alba Iulia)”, „Sesiunea științificăUnitate, continuitate și independență în istoria poporului român, 100 de ani de la Marea Unire
(1918-2018) (Muzeul Național al Unirii Alba Iulia)” și „Zborul Unirii - 23 noiembrie 2018
(Muzeul Național al Unirii Alba Iulia)”, încasarea sumelor reprezentand sponsorizari şi venituri
din valorificarea unor bunuri din domeniul privat, notele de fundamentare ale compartimentelor
de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Alba şi a ordonatorilor terţiari de credite,
propunerea de rectificare este realizată în bugetul Consiliului Judeţean Alba, bugetul activitatea
„Învăţământul preuniversitar de stat – învăţământul special” - Centrul Şcolar de Educație
Incluziva Alba Iulia, bugetul pentru activitatea Sănătate, bugetul pentru activitatea Sport - credit
de angajament, bugetul pentru Alte acţiuni în domeniul culturii, recreerii şi religiei, bugetul
Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Alba, bugetul Spitalului Județean de
Urgență Alba Iulia, bugetul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, bugetul Muzeului Național al
Unirii Alba Iulia, bugetul Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia.
În temeiul art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului
Judeţean Alba, iniţiez proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 240 din 28 august 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.
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

ROMANIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢAN
Direcţia Dezvoltare Bugete
Nr.16890/28 august 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.
Bugetul local al Judetului Alba se rectifica la partea de venituri cu suma de 1.951,13 mii
lei avand in vedere urmatoarele:
 Alocarea de fonduri Județului Alba din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății
pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în
sănătate conform adresa nr.6659/21.08.2018 înregistrată la Consiliul Judetean Alba sub
nr.16621/22.08.2018,
 Cuprinderea sumelor încasate de Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia
reprezentand sponsorizări având în vedere prevederile art.5 alin 2 din Legea 273/2006
privind finantele publice locale, cu modificarile si completările ulterioare conform căruia
donațiile și sponsorizările se cuprind în bugetul de venituri și cheltuieli numai dupa
încasare,
 Aprobarea și alocarea de către Comitetul Interministerial pentru Centenar a sumelor
necesare implementării urmatoarelor proiecte: “Inaugurare Sala Unirii- 100 de ani de la
Marea Unire”, “Reconstituirea Marii Adunări Naționale de la 1 decembrie 1918 (Muzeul
Național al Unirii Alba Iulia)”, “Sesiunea științifică- Unitate, continuitate și independență
în istoria poporului român, 100 de ani de la Marea Unire (1918-2018) (Muzeul Național
al Unirii Alba Iulia)” și “Zborul Unirii- 23 noiembrie 2018 (Muzeul Național al Unirii
Alba Iulia)”.
iar la partea de cheltuieli în același cuantum, având în vedere cele mentionate mai sus,
prevederile Proiectulului de hotărâre nr.239/28 august 2018 pentru modificarea și completarea
articolului 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 32/1 februarie 2018 privind constituirea şi
utilizarea excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate
integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2018, cu modificările şi completările ulterioare și
fundamentările compartimentelor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Alba şi a
ordonatorilor terţiari de credite propunerea de rectificare, este realizată pentru activitatea proprie,
pentru activitatea „Învăţământul preuniversitar de stat – învăţământul special”- Centrul Școlar de
Educație Incluzivă Alba Iulia, Activitatea Sănătate, Activitatea Sport- credite de angajament,
Alte acţiuni în domeniul culturii, recreerii şi religiei.
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 3.353,52 mii lei. Rectificarea vizează suplimentarea veniturilor proprii
(Directia Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Alba si Teatrul de Papusi Prichindel
Alba Iulia), a subvențiilor alocate din bugetul local al județului pentru finanțarea cheltuielilor
curente si de capital ( Muzeul National al Unirii Alba Iulia – implementare proiecte aprobate de
către Comitetul Interministerial pentru Centenar respectiv Reconstituirea Marii Adunări
Naționale de la 1 decembrie 1918, Sesiunea științifică- Unitate, continuitate și independență în
istoria poporului român, 100 de ani de la Marea Unire (1918-2018), Zborul Unirii- 23 noiembrie

2018), a veniturilor din contractele incheiate cu Casa de asigurari sociale de sanatate – programe
nationale de sanatate, sumelor alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății,
cuprinderea sponsorizarilor si a veniturilor din valorificarea bunurilor din domeniul privat având
în vedere prevederile art.5 alin 2 și art.29 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completările ulterioare conform cărora donațiile și sponsorizările respectiv
sumele rezultate din valorificarea unor bunuri aparținând domeniului privat se cuprind în bugetul
de venituri și cheltuieli numai dupa încasare(Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia), precum și
modificarea corespunzatoare la partea de cheltuieli a bugetului ordonatorilor terțiari de credite
mentionați.
Conform art 48 alin 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, în vederea implementării unor proiecte de investiții
ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pot propune autorităților deliberative până la
data de 31 octombrie aprobarea redistribuirii fondurilor între proiectele înscrise în programul de
investiții. Pe baza notelor de fundamentare nr. 16903/28.08.2018 a Serviciului pentru
implementare a Programului Alba –Romania 100, nr. 12462/22.08.2018 a Spitalului Județean de
Urgență Alba Iulia, nr. 2338/21.08.2018 a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud,
nr.3316/06.08.2018 si nr.3595/28.08.2018 a Muzeului Național al Unirii Alba Iulia și nr.
1231/14.08.2018 a Teatrului de Păpuși Prichindel Alba Iulia, se propun modificări în lista
obiectivelor de investiţii pe anul 2018.
De asemenea se propun modificari și în programele de activități pe anul 2018 ale
Muzeului National al Unirii si ale Teatrului de Păpuși Prichindel Alba Iulia.
Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia dezvoltare şi bugete
prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 240 din 28 august 2018.

Director executiv,
Marian Florin Aitai

