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DIRECTIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2012

CAPITOLUL 1.
ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
Conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate
a Consiliului judeţean Alba, aprobat în 2012, Direcţia dezvoltare şi bugete este
subordonată vicepreşedintelui de resort, este condusă de un director executiv şi are în
structura sa:
Serviciul dezvoltare, strategii, programe
Serviciul buget – venituri
Compartimentul contabilitate- financiar
Directorul executiv îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii:


răspunde de elaborarea şi fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli, sub
aspectul necesităţii, oportunităţii şi legalităţii, în baza propunerilor structurilor
aparatului de specialitate, a instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea
Consiliului Judeţean Alba, atât în faza de proiect cât şi în forma definitivă ;



organizează şi coordonează activitatea de elaborare a proiectelor bugetelor
ordonatorilor terţiari de credite din subordinea Consiliului Judeţean Alba;



organizează şi coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei privind
stabilirea taxelor şi tarifelor locale;



urmăreşte execuţia bugetului propriu şi execuţia bugetelor instituţiilor publice din
subordine, în condiţiile legii;



asigură respectarea disciplinei bugetare;



analizează şi propune repartizarea cotei de 20% din sumele defalcate din unele
venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cota de
18% din impozitul pe venit, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi
pentru proiectele de infrastructură care necesită cofinanţare locală;



răspunde de organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv;
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organizează şi urmăreşte ţinerea la zi a contabilităţii şi întocmirea situaţiilor
financiare aferente;



colaborează la elaborarea proiectelor, programelor de investiţii şi la planificarea
utilizării resurselor financiare pentru realizarea acestora;



coordonează activitatea agenţilor economici şi serviciilor publice participând la
elaborarea proiectelor de organizare a acestora, a contractelor de performanţă, a
regulamentelor de organizare şi funcţionare, în funcţie de dinamica legislativă şi
evoluţia respectivelor entităţi;



asigură monitorizarea respectării contractului de delegare a gestiunii, a
regulamentelor de organizare si funcţionare a operatorului licenţiat;



coordonează elaborarea strategiilor, programelor si planurilor de dezvoltare a
judeţului ;



organizează, împreună cu conducerea consiliului judeţean acţiuni de consultare şi
dialog pentru a facilita contactul intre posibili investitori si mediul de afaceri si
pentru a face cunoscute politicile publice ale administraţiei judeţului;



monitorizează implementarea strategiilor, prognozelor, programelor si planurilor
anuale de dezvoltare economica, culturala, sociala si spaţiala a judeţului Alba;



coordonează activităţile de informare si de acordare de consultanta comunităţilor
locale in scopul accesării fondurilor europene;



organizează şi urmăreşte desfăşurarea activităţii de către personalul din
subordine repartizând lucrările ce trebuie realizate prin aplicarea dispoziţiilor
legale.

1. Serviciul Dezvoltare, Strategii, Programe este condus de un şef serviciu şi
are în structura sa:
 compartimentul dezvoltare economică
 compartimentul dezvoltare rurală
 compartimentul programe, agenţi economici
 compartimentul asistenţă socială
Şeful serviciului îndeplineşte următoarele atribuţii:


organizează şi urmăreşte desfăşurarea activităţii din cadrul serviciului pentru
realizarea atribuţiilor şi sarcinilor primite din partea preşedintelui, vicepreşedinţilor
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de resort, a directorilor şi cele rezultate din actele normative sau cele rezultate din
programele proprii;


organizează şi urmăreşte desfăşurarea activităţii secretariatelor Comitetului de
dezvoltare economică şi a celui de dezvoltare rurală a judeţului şi a altor lucrări, în
vederea prezentării lor conducerii consiliului judeţean;



răspunde de organizarea unor acţiuni de promovare şi diseminare a informaţiilor
cu privire la utilizarea şi gestionarea fondurilor europene;



organizează şi urmăreşte desfăşurarea activităţii privind elaborarea de strategii,
prognoze, programe şi planuri anuale si de perspectiva, pe termen scurt, mediu şi
lung, de dezvoltare economică, socială şi spaţială a judeţului Alba;



repartizează activităţile din aria sa de responsabilitate, personalului de specialitate
din cadrul serviciului;



întocmeşte şi actualizează fişa postului pentru personalul din subordine;



evaluează necesarul de formare profesională a personalului din subordine şi
performanţa personalului din subordine;

Serviciul Dezvoltare, Strategii, Programe desfăşoară următoarele activităţi:


participă la elaborarea de programe şi planuri anuale şi de perspectivă, pe termen
scurt, mediu şi lung, de dezvoltare economică, culturală, socială şi spaţială a
judeţului Alba, în colaborare cu celelalte direcţii, servicii şi compartimente din
cadrul consiliului judeţean şi din alte instituţii publice judeţene; monitorizează
implementarea acestora şi actualizarea lor;



acordă, la cerere, asistenţă de specialitate autorităţilor locale municipale,
orăşeneşti şi comunale, unităţilor de sub autoritatea consiliului judeţean pentru
elaborarea strategiilor şi programelor proprii;



propune cuprinderea în programele de dezvoltare anuale ale consiliului judeţean,
a unor obiective de investiţii, colaborează cu celelalte direcţii în vederea
identificării şi obţinerii surselor de finanţare necesare;



participă la elaborarea Strategiei judeţului Alba în domeniul asistenţei sociale;



colaborează cu autorităţile şi instituţiile judeţene de profil şi cu organismele şi
organizaţiile nonguvernamentale pentru ducerea la îndeplinire a atribuţiilor ce
revin consiliului judeţean pe linia aplicării politicilor de asistenţă socială în
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domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor singure,
persoanelor cu handicap, precum şi a altor persoane aflate în nevoie;


efectuează analize cu privire la situaţia economico – socială a judeţului;



elaborează şi actualizează anual Strategia judeţeana privind accelerarea
dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice;



în cooperare cu autorităţile administraţiei publice locale sau structurile asociative
ale acestora monitorizează şi coordonează implementarea strategiilor locale şi a
planurilor sectoriale de dezvoltare a serviciilor comunitare de utilităţi publice;



participă la elaborarea portofoliului de proiecte eligibile pentru dezvoltarea si
modernizarea sistemului de utilităţi publice;



asigură informarea asupra ofertelor de programe de finanţare;



elaborează proiecte pentru atragerea de finanţări nerambursabile;



în colaborare cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru, Direcţia Judeţeană
pentru Agricultură Alba şi Camera Agricolă Alba Judeţeană Alba şi alţi actori
implicaţi în dezvoltare rurală de la nivel local, răspunde de organizarea unor
acţiuni de promovare şi diseminare a informaţiilor cu privire la utilizarea şi
gestionarea fondurilor europene de dezvoltare rurală;



asigură informaţii, asistenţă de specialitate şi consultanţă comunităţilor locale în
scopul accesării fondurilor europene;



asigură secretariatul tehnic al Comitetului de dezvoltare economică a judeţului
Alba şi al Comitetului de dezvoltare rurală a judeţului Alba;



promovează imaginea şi oportunităţile de afaceri şi cooperare la nivel judeţean
prin realizarea de materiale promoţionale puse la dispoziţie celor interesaţi în
domeniul dezvoltării economice şi rurale a judeţului Alba;



asigură cadrul necesar pentru promovarea dialogului dintre factorii de decizie de
la nivelul autorităţilor publice locale sau judeţene şi investitori, pentru a face
cunoscute politicile publice ale administraţiei judeţului;



propune dezvoltarea relaţiilor de colaborare interregionale existente sau
parteneriate între unităţi administrativ teritoriale din judeţ, cu unităţi administrativ
teritoriale din judeţe limitrofe;
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organizează şi participă la schimburi de experienţă, seminarii, simpozioane,
conferinţe şi

alte astfel de manifestări din domeniul dezvoltării economice si

rurale;


îndeplineşte potrivit legii, orice alte atribuţii încredinţate de conducerea consiliului
judeţean, precum şi cele rezultate din legi şi acte normative.

2. Serviciul buget – venituri este condus de un şef serviciu şi are în structura sa
două compartimente:
 buget
 urmărire- încasare venituri şi executare silită
Şeful serviciului îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
 organizează

şi

urmăreşte

desfăşurarea

activităţii

privind

fundamentarea,

elaborarea şi execuţia bugetului propriu al judeţului şi a bugetelor instituţiilor de
sub autoritatea consiliului judeţean;
 organizează şi urmăreşte desfăşurarea activităţii privind verificarea, centralizarea
trimestrială, anuală a situaţiilor financiare ale ordonatorilor terţiari de credite şi ale
aparatului propriu, şi depunerea la D.G.F.P. Alba la termenele stabilite
 organizează şi urmăreşte desfăşurarea activităţii privind stabilirea, urmărirea şi
încasarea veniturilor proprii ale consiliului judeţean, precum şi aplicarea măsurilor
de executare în cazul debitorilor care n-au făcut plata obligaţiilor bugetare;
 organizează şi urmăreşte desfăşurarea activităţii specifice privind consilierea
administraţiilor locale din judeţul Alba in implementarea proiectelor in vederea
eficientizării si creşterii capacitaţii administrative a acestora
 organizează şi urmăreşte desfăşurarea activităţii din cadrul serviciului pentru
realizarea atribuţiilor şi sarcinilor primite, şi a celor rezultate din actele normative
sau rezultate din programele proprii;
 răspunde de elaborarea la termen a rapoartelor, informărilor şi a altor lucrări în
vederea prezentării lor conducerii consiliului judeţean;
 evaluează necesarul de instruire şi perfecţionare a personalului din subordine;
 evaluează performanţa personalului din subordine;
 actualizează nomenclatorul arhivistic cu documentele gestionate în cadrul acestui
serviciu
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Serviciul buget – venituri efectuează următoarele activităţi:
 fundamentează propuneri referitoare la proiectul bugetului propriu al judeţului şi al
bugetelor instituţiilor de sub autoritatea consiliului judeţean Alba;
 fundamentează şi elaborează bugetul general al judeţului Alba conform
clasificaţiei bugetare;
 elaborează propunerea de defalcare pe trimestre a bugetului anual aprobat,
pentru activitatea proprie şi instituţiile de sub autoritatea consiliului judeţean;
 urmăreşte şi verifică execuţia bugetului propriu şi execuţia bugetelor instituţiilor
publice din subordinea consiliului judeţean;
 analizează legalitatea, necesitatea şi oportunitatea propunerilor de modificare a
bugetului propriu al judeţului şi bugetelor instituţiilor de sub autoritatea consiliului
judeţean;
 analizează,

fundamentează

şi

centralizează

propunerile

privind

proiecţia

veniturilor şi a cheltuielilor pe următorii 3- 5 ani, precum şi programul de acţiuni
multianuale, detaliat pe obiective şi ani de execuţie, atât pentru bugetul propriu cât
şi pentru instituţiile publice de sub autoritatea consiliului judeţean;
 verifică, centralizează trimestrial şi anual situaţiile financiare

ale ordonatorilor

terţiari de credite şi ale aparatului de specialitate şi le depune la D.G.F.P. Alba la
termenele stabilite;
 întocmeşte lucrări referitoare la contul de încheiere a exerciţiului bugetar;
 elaborează propuneri pentru utilizarea fondului de rulment şi urmăreşte
constituirea, utilizarea şi reîntregirea acestuia;
 elaborează calcule privind variante proprii ale nivelului cheltuielilor şi evoluţiile
acestora în perspectivă, pentru acţiunile finanţate din bugetul local;
 fundamentează proiecte de acte normative (proiecte hotărâri de guvern) pentru
obţinerea de surse de finanţare pe anumite obiective, proiecte şi segmente de
activitate ce prezintă interes pentru judeţul Alba;
 întocmeşte şi transmite la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Alba notele de
fundamentare privind alocarea de sume defalcate din taxa pe valoare adăugată
pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului;
 întocmeşte situaţia privind monitorizarea cheltuielilor de personal pentru unităţile
de învăţământ special din judeţ;
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 urmăreşte subvenţiile primite de la bugetul de stat aferente pietruirilor de drumuri
comunale şi alimentării cu apă a satelor (conform HG 577/1997), planurilor
urbanistice generale si a regulamentelor de urbanism, precum şi a lucrărilor de
cadastru imobiliar edilitar şi de construire a băncilor de date urbane şi întocmeşte
ordinele de plată pentru decontarea acestora;
 analizează notele justificative de solicitare de subvenţii şi alocaţii bugetare şi
îndeplineşte procedurile de finanţare şi de plată a unităţilor subordonate, unităţilor
de învăţământ special din judeţul Alba, a contribuţiilor aferente personalului
neclerical;
 efectuează plăţi conform programului de lucrări aprobat şi a contractelor
încheiate, pentru drumurile şi podurile judeţene;
 întocmeşte împreună cu alte compartimente proiecte cu finanţare externă şi
acţionează pentru implementarea şi monitorizarea acestora;
 analizează şi supune spre aprobare, în toate etapele, veniturile proprii pe categorii
de bugete;
 conduce evidenţele privind datoria publică;
 întocmeşte împreună cu alte compartimente proiecte cu finanţare externă şi
acţionează pentru implementarea şi monitorizarea acestora;
 identifică noi surse de finanţare pentru creşterea veniturilor consiliului judeţean ;
 întocmeşte lucrările referitoare la proiecte de hotărâri privind repartizarea pe
unităţi administrativ teritoriale a sumelor pentru susţinerea programelor de
dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare
locală;
 stabileşte împreună cu direcţiile de specialitate şi supune spre aprobare consiliului
judeţean impozitele şi taxele locale ce le datorează consiliului judeţean;
 efectuează urmărirea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale stabilite de consiliul
judeţean ;
 efectuează controlul, constatarea, urmărirea si încasarea impozitelor si taxelor
locale de interes judeţean;
 aplică măsuri de executare în cazul debitorilor pentru veniturile proprii, care n-au
făcut plata obligaţiilor bugetare faţă de Consiliul judeţean Alba;
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 emite titlul de creanţă prin care se stabileşte şi se individualizează obligaţia de
plata privind creanţele bugetare ;
 colectează creanţele bugetare provenite din impozite, taxe, chirii, redevenţe,
amenzi si alte venituri ;
 întocmeşte şi transmite înştiinţarea de plată ;
 urmăreşte termenele de plată, a obligaţiilor de plată privind creanţele bugetare,
prevăzute în actele normative care le reglementează ;
 procedează la stingerea creanţelor bugetare utilizând modalităţile prevăzute de
lege ;
 îndeplineşte şi alte sarcini încredinţate de conducere.

3. Compartimentul contabilitate – financiar
Compartimentul contabilitate - financiar efectuează următoarele activităţi:


organizează şi conduce evidenţa contabilă a resurselor financiare din bugetul
judeţului pentru activitatea proprie a consiliului judeţean, Centrului Militar
Judeţean, Serviciului "Salvamont" şi alte servicii publice din subordinea consiliului
judeţean, care nu dispun de compartiment de specialitate;



organizează evidenţa contabilă în partidă dublă, sintetică şi analitică a
patrimoniului Consiliului Judeţean Alba, Centrului Militar Judeţean;



organizează evidenţa contabilă în partidă dublă, sintetică şi analitică a debitorilor,
creditorilor, a cheltuielilor Consiliului Judeţean Alba, Centrului Militar Judeţean,
Serviciului "Salvamont" şi alte servicii publice din subordinea Consiliului Judeţean,
care nu dispun de compartiment de specialitate, în conformitate cu legea;



organizează şi conduce contabilitatea operaţiunilor de încasări şi plăţi în numerar
prin casierie şi urmăreşte corespondenţa lor cu documentele însoţitoare;



efectuează operaţiunile de reţinere din salarii şi întocmeşte documentele pentru
efectuarea controlului salariilor din trezorerie;



întocmeşte lunar contul de execuţie a cheltuielilor din bugetul local şi balanţa de
verificare pentru activitatea proprie a Consiliului Judeţean Alba, Centrului Militar
Judeţean, Serviciului "Salvamont" şi alte servicii publice din subordinea consiliului
judeţean, care nu dispun de compartiment de specialitate, în conformitate cu
legea;
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întocmeşte trimestrial situaţiile financiare cu anexele aferente, pentru activitatea
proprie a Consiliului Judeţean Alba, Centrului Militar Judeţean şi Serviciului
"Salvamont" şi alte servicii publice din subordinea consiliului judeţean, care nu
dispun de compartiment de specialitate, în conformitate cu legea;



întocmeşte lunar declaraţiile privind obligaţiile de plata a CAS-ul, contribuţiei
pentru asigurările sociale de sănătate, impozitului pe salarii şi ajutorului de şomaj
şi le depune la Administraţia Financiară.



asigură valorificarea inventarierii anuale a patrimoniului, determină rezultatele
inventarierii şi înregistrarea acestora în contabilitate;



organizează sistemul informaţional-financiar în concordanţa cu cel al Direcţiei
Generale a Finanţelor Publice a judeţului Alba;



înregistrează cheltuielile pe capitole, articole, aliniate, conform clasificaţiei
bugetare;



întocmeşte contractele de garanţii în numerar pentru funcţiile de gestionar şi
urmăreşte constituirea garanţiilor;



verifică zilnic registrul de casă şi corelaţia dintre documentele justificative privind
plăţile, chitanţele si registrul de casă, soldul registrului de casă şi respectarea
regulamentului operaţiunilor de casă;



conduce evidenţa analitică a mijloacelor fixe pe categorii;



asigură introducerea şi prelucrarea tuturor datelor din contabilitate în sistem
informatizat;



participă la şedinţele comisiilor de specialitate, atunci când se prezintă şi se
dezbat probleme din activitatea compartimentului;



îndeplineşte şi alte activităţi specifice compartimentului, rezultate din acte
normative sau stabilite de conducerea consiliului.
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Anexa
EXTRAS DIN STATUL DE FUNCŢII AL APARATULUI DE SPECIALITATE
AL CONSILIULUI JUDEŢEAN ALBA – 2.11.2012
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
Director executiv
Aitai Marian Florin
Director executiv adjunct
Opruţa Elena
Serviciul dezvoltare, strategii, programe
Şef serviciu
Stoia Elena
Dezvoltare economică
Consilier
I
superior
Moga Marilena Nicoleta
Consilier
I
superior
VACANT 3
Inspector
I
superior
Rus Gabriela Nicoleta
(susp.)
Consilier
I
asistent
Timonea Camelia
Dezvoltare rurală
Consilier
I
superior
Zaharie Vasile
Consilier
I
superior
VACANT 4
Programe - agenţi economici
Consilier
I
superior
Androne Elisabeta Ana
Consilier
I
asistent
Ţiff Viorica Maria
Asistenta sociala
Consilier
I
superior
Bucur Lenica
Consilier
I
superior
Bene Magdalena (susp.)
Serviciul buget-venituri
Sef serviciu
Lazăr Camelia Ileana
Buget
Consilier
I
superior
VACANT
Consilier
I
superior
Babin Andreea Maria
Consilier
I
superior
Suciu Anca Iuliana
Consilier
I
principal
Stanciu Elena Cornelia

Consilier
Consilier
Consilier juridic
Consilier
Consilier
Consilier
Consilier
Consilier
Consilier

Urmărire, încasare venituri şi executare silită
I
superior
Păţan Anca (susp.)
I
asistent
Popa Anamaria
I
debutant
VACANT 5
Contabilitate-financiar
I
superior
Crăciun Ana Monica
I
superior
Radu Adriana
I
superior
Dobra Eugen
I
superior
Popa Ioan
I
principal
Cătană Elisabeta
I
principal
Damian Maria
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Nr. crt.
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Gradul
Clasa
Denumirea funcţiei
profesional
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
Director executiv
superior
Director executiv adjunct
superior
Serviciul Dezvoltare, Strategii, Programe
Şef serviciu
superior
Dezvoltare economică
Consilier
I
superior
Inspector
I
superior
Consilier
I
asistent
Consilier
I
superior
Dezvoltare rurală
Consilier
I
superior
Consilier
I
superior
Programe, agenţi economici
Consilier
I
superior
Consilier
I
asistent
Asistenţă socială
Consilier
I
superior
Consilier
I
superior

Număr
posturi
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Serviciul buget-venituri
14

Şef serviciu

superior

1

superior
superior
superior
principal

1
1
1
1

Buget
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27

Consilier
Consilier
Consilier
Consilier

I
I
I
I

Urmărire, încasare venituri şi executare silită
Consilier
I
superior
Consilier
I
asistent
Consilier juridic
I
debutant
Contabilitate-financiar
Consilier
I
superior
Consilier
I
superior
Consilier
I
superior
Consilier
I
superior
Consilier
I
principal
Consilier
I
principal
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1
1
1
1
1
1
1
1
1

Organigrama Direcţiei Dezvoltare şi Bugete – 2012

DIRECTOR EXECUTIV

DIRECdDDDDDTOR
EXECUTIV

Marian Florin AITAI

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
Elena OPRUTA

ŞEF SERVICIU DEZVOLTARE,
STRATEGII, PROGRAME
Elena STOIA
Dezvoltare economică

Marilena
MOGA

Gabriela
RUS

Dezvoltare rurală

Mirela
ŢIMONEA

Vasile
ZAHARIE

Programe- agenţi economici

Maria
ŢIFF

Ana
ANDRONE

Asistenţă socială

Magdalena
BENE
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Lenica
BUCUR

ŞEF SERVICIU BUGET - VENITURI

Camelia
LAZĂR
Buget

Andreea
BABIN

Anca
SUCIU

Cornelia
STANCIU

Urmărire, încasare şi executare silită

Anca
PĂŢAN

Anamaria
POPA

Contabilitate - financiar

Monica
CRĂCIUN

Elisabeta
CĂTANĂ

Adriana
RADU

Eugen
DOBRA

16

Ioan
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CAPITOLUL 2.
ECONOMIC – FINANCIAR
2.1

Buget

Resursele financiare publice sunt gestionate prin intermediul bugetului care, în
procesul elaborării şi funcţionarii ulterioare şi-a evidenţiat trei principale modalităţi de
abordare şi anume:
Juridică: potrivit acesteia, bugetul este un act în care se înscriu veniturile
şi cheltuielile probabile ale unităţii administrativ teritoriale, pe o perioada
determinata de timp, de regula un an. Având la baza o lege, bugetul are
caracter obligatoriu pentru exerciţiul bugetar la care se refera. El este un
document oficial în care sunt înscrise nivelurile aprobate ale cheltuielilor,
mărimea veniturilor ce pot fi mobilizate la dispoziţia unităţii administrativteritoriale şi perioada de timp la care se refera;
Economică: din acest punct de vedere bugetul reflectă relaţii economice,
exprimate în bani, ce se manifestă în procesele de mobilizare a resurselor
băneşti la dispoziţia unităţii administrativ- teritoriale şi de repartizare a
acestora;
Financiară: bugetul este un plan financiar care realizează previzionarea:
– pe termen scurt, deoarece estimează veniturile şi cheltuielile publice pe
timp de un an;
– pe termen mediu, prin elaborarea bugetelor-program de regulă în
domeniul investiţiilor publice.
Rolul bugetului se manifestă preponderent pe plan financiar şi economic. Pe
plan financiar, bugetul este cel care asigură atragerea şi dirijarea resurselor financiare
necesare îndeplinirii funcţiilor şi sarcinilor unităţii administrativ- teritoriale, iar în domeniul
economic rolul sau se traduce prin utilizarea pârghiilor economico-financiare, ca
instrumente de influenţare a conjuncturii economice.
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Pentru îndeplinirea rolului bugetului general consolidat, în procesele de elaborare,
execuţie şi control, el asigură conexiunea tuturor celor implicaţi în economia locală:
întreprinderi publice, private, instituţii din sfera nematerială (învăţământ, sănătate,
cultura), populaţie şi diverşi parteneri externi.
În consecinţă, bugetul este un act previzional obligatoriu ce compara veniturile şi
cheltuielile aferente perioadei la care se referă. El trebuie să reflecte cât mai real
resursele ce pot fi atrase şi destinaţia acestora, precum şi să permită, în procesul
execuţiei bugetare, compararea veniturilor încasate cu cheltuielile efectuate, în contextul
analizării veniturilor pe surse de provenienţa şi a cheltuielilor pe destinaţii.
În vederea dezvoltării unui management performant al resurselor bugetare s-a
urmărit şi în anul 2012 realizarea unui buget echilibrat atât pentru activitatea proprie cât
şi pentru cea a ordonatorilor terţiari a instituţiilor publice şi societăţilor comerciale de sub
autoritatea Consiliului Judeţean.
În anul 2012 Serviciul Buget-Venituri, prin Compartimentul Buget a fundamentat,
supus dezbaterii şi aprobării ( cadrul legal în vigoare fiind: Legea nr. 273/2006 - legea
finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Legea bugetului de sat
pe anul 2012, nr.293/2011 acte normative specifice domeniului aflate în vigoare în cursul
anului 2012), bugetul propriu al judeţului Alba, bugetul instituţiilor publice finanţate din
venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, bugetul creditelor interne, atât în faza iniţială
cât şi rectificativă, după însuşirea de către comisia de specialitate, colaborând cu
serviciile de specialitate implicate şi unităţile de sub autoritatea Consiliului Judeţean.
La fiecare rectificare a bugetului s-a avut în vedere asigurarea condiţiilor materiale
şi a surselor de finanţare pentru asigurarea funcţionarii autorităţii executive judeţene şi
pentru realizarea obiectivelor şi acţiunilor de interes judeţean.
In structurarea bugetului judeţului Alba pe anul 2012, s-au avut în vedere cele
două componente de bază:


buget de funcţionare adică totalul cheltuielilor de funcţionare, respectiv
serviciile minime care sunt în finanţarea unei autorităţi locale, fără de care
nu poate funcţiona o autoritate;
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buget de dezvoltare respectiv totalul cheltuielilor pentru obiectivele de
investiţii, conform programelor de dezvoltare naţionala, judeţene şi locale,
a căror surse sa se asigure din diferite fonduri de finanţare pe baza de
proiecte.

Ponderea celor două componente în totalul bugetului judetului se prezintă astfel:
Buget de funcţionare:
mii lei

113354

114516
2010
2011
2012

110871

Buget de dezvoltare:

69655

63857
2010
2011

mii lei

2012

70697

Activitatea Consiliului Judeţean Alba în anul 2012 a fost orientată în principal
pentru realizarea programului acţiunilor economico-sociale din coordonarea Consiliului
Judeţean, parte integrantă a Programului de dezvoltare a judeţului Alba pe anul 2012.
Cu privire la stadiul şi gradul de realizare a acţiunilor planificate s-au efectuat analize
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trimestriale şi semestriale, urmărindu-se cu consecvenţă efectuarea acestora în condiţii
de eficienţă şi economicitate.
În ceea ce priveşte execuţia veniturile bugetului propriu al judeţului Alba, în anul
2012, acestea sunt în sumă de 184.559 mii lei, înregistrând o uşoara scădere faţă de
anul 2011 datorată în principal diminuării sumelor alocate pentru echilibrarea bugetului
local.
Conform Legii nr. 273/2006 cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2012
procentul de alocare a cotelor şi sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de
stat, a fost modificat, respectiv pentru cotele defalcate din impozitul pe venit alocate
bugetului local este de 11,25% faţă de anul 2011 când procentul a fost de 12%. Cu toate
acestea sumele încasate din impozitul pe venit la bugetul local al judeţului au înregistrat
creştere în anul 2012, suma absolută încasata fiind de 29.208 mii lei faţă de anul 2011,
de 27.921 mii lei.
Evoluţia cotelor defalcate din impozitul pe venit încasate la bugetul local
în perioada 2010-2012
mii lei

29500
29208

29000
28500
28000

2010
2011
2012

27921

27512

27500
27000
26500
2010

2011

cote defalcate din impozitul
pe venit
2012
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Evoluţia bugetului judeţului la partea de venituri
în perioada 2010-2012:
mii lei
200000
150000
100000

189192

184958

184559

50000
0
an 2010

an 2011

an 2012

Structura bugetului judeţului Alba pe anul 2012, pe surse de finanţare se prezintă
astfel:

60%

80%

16299

40%

51983

20%

70052

0%

46224

Anul 2012

100%

Venituri proprii(inclusiv donatii)
Sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat
Subventii primite de la alte nivele ale administratiei publice si sume primite de la UE
Sume excedent finantare cheltuieli dezvoltare

Această structură se datorează faptului că, potrivit legislaţiei naţionale în
vigoare, la nivel judeţean nu există o gamă foarte largă de venituri proprii, astfel că
ponderea acestora deţinută în total venituri este de 25,05%.
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În categoria ”Sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat” sunt
cuprinse, în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 – legea finanţelor publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele venituri:


sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanţarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul judeţelor



sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanţarea cheltuielilor
privind drumurile judeţene



sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor
locale

Aceste categorii de venituri sunt aprobate anual prin legea bugetului de stat,
putând fi modificate prin rectificările bugetare anuale. În anul 2012 execuţia la acest
capitol este în sumă de 70.052,00 mii lei, ceea ce reprezintă 37,96% din total buget
local menţionând totodată că ordonanţa de rectificare bugetară pe anul în curs a adus o
diminuare (nu semnificativă) a acestei categorii de venituri, altfel spus a avut loc o
rectificare negativa, în sumă absolută de 70 mii lei.
O altă categorie de venituri o reprezintă subvenţiile primite de la alte nivele ale
administraţiei publice şi sume de la UE, adică subvenţiile primite pentru finanţarea
drepturilor acordate persoanelor cu handicap, pentru finanţarea camerelor agricole,
pentru programele FEGA implementate de APIA, din sumele primite de la UE/ şi alţi
donatori în contul plăţilor efectuate (respectiv sumele primite pentru derularea proiectelor
cu finanţare externă postaderare).
Analiza detaliată a veniturilor va fi prezentată în raportul Compartimentului
Urmărire, încasare venituri şi executare silită.

*
*

*

Fundamentarea şi aprobarea cheltuielilor bugetului local se efectuează în strânsă
legătură cu posibilităţile reale de încasare a veniturilor bugetare.
Fundamentarea,

dimensionarea

şi

repartizarea

cheltuielilor

bugetare

pe

ordonatori de credite, pe destinaţii, respectiv pe acţiuni, activităţi, programe, proiecte,
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obiective, se efectuează în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei
publice locale, cu priorităţile stabilite de acestea, în vederea funcţionării lor şi în interesul
colectivităţilor locale respective.
Cheltuielile bugetului local exprimă eforturile financiare realizate de autoritatea
administraţiei publice judeţeană pentru acoperirea cerinţelor sociale, culturale,
economice, a serviciilor de dezvoltare publică şi a altor cerinţe ale locuitorilor judeţului.

Cheltuielile bugetului judeţului Alba în perioada 2010 – 2012

mii lei
184000
183010

183000
182000

181568

181000

an 2010
an2011
an 2012

180000
179000

178374

178000
177000
176000
an 2010

an2011

an 2012

Din bugetul propriu judeţean au fost aprobate la finanţare în anul 2012,
următoarele categorii de cheltuieli:
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0,6%

12,4%

servicii publice generale si
aparare, ordine publica

19,0%

Învăţământ

7,3%
0,3%

sanatate
Cultură, receere şi religie

5,8%

0,4%

Asigurări şi asistenţă socială

10,9%

Servicii şi dezvoltare publică,
locuinte, mediu şi ape
Agricultura
Transporturi

43,2%

Alte acţiuni economice

În domeniul învăţământului Consiliul Judeţean Alba, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 1/2011 (legea învăţământului) cu modificările şi completările
ulterioare, asigură finanţarea cheltuielilor curente ale unităţilor de învăţământ special. În
vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii celor 17 şcoli speciale aflate sub
autoritatea Consiliului Judeţean Alba, în cadrul cărora sunt şcolarizaţi 541 de copii cu
nevoi educative speciale, Consiliul Judeţean a alocat fonduri în valoare de 6.561 mii lei
aferente semestrului II din anul şcolar 2011-2012 si semestrului I din anul şcolar 20122013.
De asemenea, tot la această grupă, se asigură finanţarea drepturilor privind
acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din
învăţământul de stat şi pentru copii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal
de 4 ore, conform prevederilor OUG nr. 96/2002, cu modificările şi completările
ulterioare.
Consiliul Judeţean Alba a asigurat organizarea licitaţiei şi a asigurat monitorizarea
derulării în bune condiţii a programului „Laptele si cornul”, ai căror beneficiari sunt 36.263
de copii proveniţi din 516 de şcoli şi grădiniţe şi pentru care s-au alocat 6.548 mii lei.
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În perioada 2010 - 2012 evoluţia capitolului „Învăţământ” în ceea ce priveşte cele
două componente, se prezintă astfel:

9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

Invatamant special
Drepturi lapte corn

An 2010

An 2011

An 2012

În domeniul Culturii, recreării şi religiei s-au finanţat

cheltuieli destinate

funcţionării unităţilor de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Alba ( Biblioteca
Judeţeană „Lucian Blaga”, Muzeul Naţional al Unirii, Teatrul de Păpuşi „Prichindel” ,
Centrul de Cultură „Augustin Bena”), plăţii contribuţiilor pentru personalul neclerical
angajat în unităţile de cult din ţară, sprijinirii unităţilor de cult din judeţ, precum şi altor
activităţi culturale şi recreative.
În sfera serviciilor religioase, Consiliul Judeţean Alba a acordat sprijin financiar în
anul 2012 unui număr de 332 unităţi de cult, în vederea realizării unor lucrări de
restaurare, consolidări şi reparaţii la biserici. Acordarea acestui sprijin s-a realizat în
baza documentaţiilor întocmite şi la solicitarea unităţilor de cult. Cuantificarea valorică a
sprijinului financiar pentru realizarea de reparaţii la lăcaşurile de cult din judeţul Alba în
anul 2012 este de 2.815,00 mii lei.
Consiliul judeţean Alba a pus accent şi în anul 2012 pe dezvoltarea judeţului pe
plan cultural, turistic şi recreativ.
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În acest sens, pentru sprijinirea activităţilor culturale şi recreative a căror
obiective au fost, printre altele, promovarea valorilor culturale şi spirituale ale judeţului,
identificarea şi promovarea tinerilor talentaţi, atragerea şi educarea copiilor şi elevilor
prin acţiuni de apărare şi promovare a propriei sănătăţi, urmărind totodată dezvoltarea
spiritului competiţional şi de echipă, etc.. s-au alocat fonduri in suma de 1.611,00 mii lei.
Ideea atragerii, pregătirii şi promovării tinerelor talente în vederea practicării
sportului de performanţă a fost susţinută financiar de către Consiliul Judeţean Alba, în
anul 2012 alocându-se în acest sens suma de 2.243,00 mii lei.
De asemenea, s-au alocat fonduri în suma de 1.113,00 mii lei din bugetul propriu
al judeţului Alba, pentru programe de dezvoltare turistică, în speţă pentru funcţionarea
Centrelor de informare şi dezvoltare turistică, al căror obiectiv principal îl constituie
realizarea activităţilor de marketing şi promovare a produselor turistice, precum şi pentru
organizarea unor festivaluri.
În ceea ce priveşte capitolul „ Asistenţa socială” s-au asigurat fonduri pentru
finanţarea şi funcţionarea a două sisteme: sistemul de protecţie a copilului şi sistemul de
protecţie a persoanelor cu handicap cu cele două subcomponente a acestuia: protecţia
socială propriu-zisă în centrele rezidenţiale şi prestaţiile sociale: alocaţii, indemnizaţii,
alte drepturi sociale.
Tot în acest domeniu în anul 2010 Consiliul Judeţean a obţinut finanţare pentru
proiectul: "Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin întreprinderi sociale" proiect finanţat
prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – POSDRU, Axa
prioritară 6 –Promovarea incluziunii sociale, Domeniul major de intervenţie 6.1Dezvoltarea economiei sociale, a cărui valoare este de 16.498.506,08 lei.
Astfel, execuţia înregistrată a acestui capitol în total buget în anul 2010 procentul
a fost de 45,25%, în anul 2011 a fost de 47,46% iar în anul 2012 procentul de realizare
este de 43,24% .
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78273

80730

Anul 2010
Anul 2011
Anul 2012

78329

Ponderea ridicată a execuţiei cheltuielilor cu asistenţa socială în totalul execuţiei
bugetare, a rezultat din coalizarea eforturilor spre consolidarea sistemului de asistenţă
socială a persoanelor vârstnice şi persoanelor cu dizabilităţi prin înfiinţarea unor centre
de ocrotire în care serviciile să aibă un grad ridicat de flexibilitate.
O pondere însemnată în totalul cheltuielilor o are şi activitatea de „Transport şi
comunicaţii” respectiv, activitatea privind reabilitarea sistemului rutier din judeţ. Pentru
finanţarea acestei activităţi s-au alocat fonduri atât din bugetul propriu al Consiliului
Judeţean Alba cât şi din alte surse ( credit, excedentul bugetului local).
Fondurile alocate acestui domeniu în anul 2012 au fost în suma de 36.231 mii
lei. Administraţia judeţeană a arătat interes în realizarea obiectivelor de dezvoltare a
judeţului în principal prin reabilitarea şi consolidarea sistemului rutier judeţean, într-un an
în care criza economică a planat asupra bugetului judeţului şi nu numai.
În anul 2012, în vederea susţinerii investiţiilor realizate de SC Drumuri si Poduri
Locale Alba SA, respectiv achiziţionarea în sistem de leasing de autobasculante,
autogredere, buldoexcavatoare, a fost majorat capitalul social cu suma de 1.100,00 mii
lei.
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SUME ALOCATE DIN BUGETUL LOCAL
ACTIVITĂŢII DIN DOMENIUL TRANSPORTURILOR

mii lei

34450
34360
34300

34247
2011
2012

34150

34000
2011

2012

Domeniul sănătăţii a beneficiat în anul 2012 de o atenţie deosebită, alocându-se
din bugetul propriu al judeţului suma de 9.909,00 mii lei, la care s-au adăugat sumele
primite de la bugetul de stat pentru finanţarea aparaturii medicale şi a reparaţiilor capitale
în sănătate, în cuantum de 589,00 mii lei. Sumele alocate au fost in principal pentru
realizarea unor reparaţii capitale (Secţia boli infecţioase, ascensor, mansardare corp
C+D Policlinica) şi dotări independente la unităţile de sănătate publică din subordinea
Consiliului Judeţean Alba, respectiv suma de 8.195,00 mii lei.
Tot în anul 2012 au fost inaugurate Secţia Oncologie şi Secţia ATI ale Spitalului
Judeţean de Urgenţă Alba, valoarea totală alocată de Consiliul Judeţean Alba pentru
cele două obiective fiind de 2.383.345 lei
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SUME ALOCATE PENTRU FINANTAREA
ACTIVITĂŢII DIN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII
mii lei

12000
10498
10000
8000
2010
2011
2012

6000
4000
1851
2000

773

0
2010

2011

2012

În conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 600/13.05.2009 privind stabilirea
beneficiarilor de ajutoare alimentare care provin din stocurile de intervenţie comunitare
destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România şi atribuţiile
instituţiilor implicate în planul european, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul judeţean Alba şi-a îndeplinit şi în anul 2012 toate responsabilităţile în aplicarea
şi derularea Planului Anual European de furnizare de ajutoare alimentare în beneficiul
persoanelor cele mai defavorizate şi anume, a distribuit 1.186,44 mii tone produse
alimentare (făină, mălai, paste făinoase, biscuiţi, orez, fasole, mazăre, bulion, roşii in
bulion, zahăr, lapte praf).
În cadrul compartimentului Buget, s-au efectuat raportările operative săptămânale
către APIA Bucureşti (situaţia intrărilor, ieşirilor şi stocurilor zilnice) şi graficele lunare de
distribuire de către Consiliul judeţean Alba către primăriile din judeţul Alba.
De asemenea, s-a depus lunar la APIA Bucureşti, un dosar de rambursare, cu
toate anexele aferente, a cheltuielilor de depozitare, gestiune, manipulare şi transport
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pe care Consiliul judeţean Alba le-a efectuat în vederea bunei desfăşurări a programului,
cheltuieli care se rambursează de către APIA Bucureşti în limita a 4% din valoarea
ajutoarelor alimentare recepţionate şi distribuite.
*
*

*

În vederea realizării tuturor obiectivelor de investiţii propuse, Consiliul judeţean
Alba s-a axat şi pe găsirea altor surse de finanţare respectiv accesarea unor programe
cu finanţare nerambursabilă. În anul 2012 a continuat implementarea proiectelor
începute în anul 2010, astfel că din rambursări de cheltuieli eligibile, Consiliul Judeţean
Alba a încasat 2.668,00 mii lei. Proiectele aflate în implementare în anul 2012 sunt:


„Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii generale şi de turism în arealul
turistic Mărginimea Sibiului – Valea Sebeşului – Modernizarea drumului de
interes turistic DJ 106E pe tronsonul Jina – Şugag/Valea Sebeşului
/DN67C”, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa
prioritară 2, Domeniul de intervenţie 2.1 (contractul de finanţare a fost
semnat în anul 2009), realizat în parteneriat cu Consiliul Judeţean Sibiu.
Valoarea totală a proiectului este de 22.126.184,62 lei. Contribuţia
Consiliului Judeţean Alba este de 45% din valoarea proiectului, respectiv
9.956.786,07 lei.



"Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin întreprinderi sociale" finanţat prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane –
POSDRU, Axa prioritară 6 –Promovarea incluziunii sociale, Domeniul
major de intervenţie 6.1- Dezvoltarea economiei sociale, a cărui valoare
este de 16.498.506,08 lei.



“Program de instruire pentru dezvoltarea capacităţii administrative şi
creşterea eficienţei organizaţionale în administraţiile publice ale judeţului
Alba”

în

cadrul

Administrative

Axa

Programului
1,

Operaţional

Domeniul

1.3

Dezvoltarea

Capacităţii

„Îmbunătăţirea

eficacităţii

organizaţionale” în valoare de 1.269.242,40 lei, proiect finalizat in luna iulie
2012.
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În anul 2012 au fost semnate cu Ministerul Mediului şi Pădurilor două
contracte cu finanţare nerambursabilă în cadrul Programului Operaţional Sectorial
Mediu 2007-2013, în vederea implementării următoarelor proiecte:


„ Sistem integrat de management al deşeurilor in judeţul Alba”, finanţat prin
Programul Operaţional Sectorial Mediu – POS Mediu 2007-2012, Axa
prioritară 2- Sectorul managementul deşeurilor / reabilitarea terenurilor
poluate istoric, Domeniu major de intervenţie 2.1: Dezvoltarea sistemelor
integrate de management al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de
management al deşeurilor, a cărui valoare este de 212.015.115 lei



„ Managementul integrat al siturilor ROSCI0085 Frumoasa si ROSPA0043
Frumoasa”, finanţat in cadrul Programului Operaţional Sectorial MediuPOS Mediu 2007-2013, Axa prioritara 4 – Implementarea Sistemelor
Adecvate de management pentru Protecţia Naturii, a cărui valoare este de
13.221.559 lei.

2.2.

Urmărire, Încasare Venituri şi Executare Silită
Obiectul principal de activitate al compartimentului îl constituie analiza şi

urmărirea încasării veniturilor precum şi identificarea de noi surse de venit.
Veniturile bugetare reprezintă resursele băneşti care se cuvin bugetelor, în baza
unor prevederi legale, formate din impozite, taxe, contribuţii, alte vărsăminte, alte venituri
şi cote defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.
Principalele surse de venituri care compun bugetul propriu al judeţului Alba în
anul 2012, conform Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi
completările ulterioare sunt:


Venituri proprii, formate din impozite, taxe, contribuţii, alte vărsăminte, alte venituri
şi cote defalcate din impozitul pe venit



Sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat



Donaţii şi sponsorizări



Subvenţii de la bugetul de stat şi de la alte administraţii
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Consiliul judeţean Alba a aprobat prin Hotărârea nr. 133/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, următoarele taxe şi tarife locale pe anul 2012, care au contribuit
la formarea veniturilor proprii:
-

taxe pentru eliberarea certificatelor de urbanism;

-

taxe pentru eliberarea autorizaţiei de construire (clădire - locuinţă,

chioşcuri,

tonete, cabinete, spatii de expunere în spatii publice, amplasare corpurilor şi a
panourilor de afişaj a firmelor şi reclamelor şi pentru orice altă construcţie);
-

taxe pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de
şantier în vederea realizării unei construcţii;

-

taxe pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei
construcţii;

-

taxa pentru prelungirea certificatului de urbanism sau a autorizaţiei de construire;

-

taxa pentru avizarea certificatului de urbanism şi amenajare teritoriului;

-

taxe pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte
asemenea planuri;

-

tarife pentru eliberarea avizelor prealabile, a autorizaţiiilor speciale de transport şi
de utilizarea a drumurilor judeţene, aplicabile transportatorilor efectuate cu
vehicule, care depăşesc masa totală maximă admisă sau dimensiunile maxime de
gabarit admise în circulaţie pe drumurile judeţene;

-

tarife judeţene pentru ocuparea zonei drumurilor judeţene (pentru ocuparea
suprafeţelor din zona drumurilor judeţene şi alte tarife de utilizare a zonei
drumurilor judeţene;

-

tarife pentru eliberarea acordurilor prealabile şi a autorizaţiilor privind amplasarea
şi accesul la drumul judeţean;

-

taxe pentru prestările de servicii pentru persoanele fizice şi juridice (xerocopii,
servicii de producţie editorială).
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Evoluţia veniturilor de la bugetul de stat
în perioada 2010-2012
mii lei
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În urma analizei execuţiilor bugetare în perioada 2010-2012 se constată o
creştere a veniturilor proprii în anul 2012, evoluţia fiind susţinută în principal de cotele şi
sumele defalcate din impozitul pe venit.
În anul 2011 din totalul veniturilor proprii de 44.797 mii lei un procent de 91,87%
au fost cote şi sume defalcate din impozitul pe venit, iar ponderea s-a menţinut relativ
mare la încasările din cote şi sume defalcate din impozitul pe venit în total venituri
proprii, adică 91,46% şi în anul 2012, după cum urmează:
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Încasările în anul 2012 aferente cotelor şi sumelor defalcate din impozitul pe venit
au înregistrat o creştere (2,67%) faţă de încasările anului 2011, cu toate că în
conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice cu modificările şi
completările ulterioare, procentul de alocare a cotelor şi sumelor defalcate din unele
venituri ale bugetului de stat, a fost modificat respectiv pentru

cotele defalcate din

impozitul pe venit alocate bugetului local este de 11,25% faţă de anul 2011 când
procentul a fost de 12%.
Sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat au înregistrat o scădere
în principal la sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri judeţene
ca urmare a rectificărilor negative ale bugetului de stat.
Evoluţia sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată
în perioada 2010-2012
mii lei
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Subvenţiile reprezintă 30,89% din total venituri bugetare şi au înregistrat o
descreştere fata de încasările anilor 2010, 2011, datorată diminuării subvenţiilor acordate
de la bugetul de stat pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap.
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Evoluţia subvenţiilor de la bugetul de stat în perioada 2010-2012
mii lei
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Veniturile din proprietate formate din: concesiuni şi închirieri şi venituri din
dividende au realizat următoarea evoluţie în perioada 2010-2012:
mii lei
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Evoluţia ascendentă este susţinută în cea mai mare parte de categoria veniturilor
din dividende.
O altă categorie de venituri proprii sunt taxele şi tarifele pentru eliberarea de
licenţe şi autorizaţii de funcţionare, constituite în principal din: taxe pentru eliberarea
certificatelor de urbanism, taxe pentru eliberarea unei autorizaţii de construire, tarife
pentru eliberarea de avize prealabile, autorizaţii speciale pentru transport şi de utilizarea
a drumurilor judeţene, aplicabile transportatorilor efectuate cu vehicule, care depăşesc
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masa totală maximă admisă sau dimensiunile maxime de gabarit admise în circulaţie pe
drumurile judeţene, tarife judeţene pentru ocuparea zonei drumurilor judeţene pentru
ocuparea suprafeţelor din zona drumurilor judeţene şi alte tarife de utilizare a zonei
drumurilor judeţene şi tarife pentru eliberarea acordurilor prealabile şi a autorizaţiilor
privind amplasarea şi accesul la drumul judeţean.
Analizand execuţia anilor 2010-2012 se constată că încasările în ceea ce priveşte
taxele şi tarifele pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare şi din impozitul
asupra mijloacelor de transport peste 12 tone au înregistrat o creştere cu 20.38% faţă de
anul 2010.
Compartimentul Urmărire, încasare venituri şi executare silită, a exercitat în anul
2012 activitatea privind urmărirea încasării sumelor care constituie veniturile proprii ale
Consiliului Judeţean Alba.
În conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală nr. 92/2003, cu
modificările şi completările ulterioare şi în cursul anului 2012 s-a urmărit încasarea
debitelor provenite din amenzi contravenţionale.
În anul 2012, Compartimentul Urmărire, încasare venituri şi executare silită, a
urmărit încasarea debitelor provenite de la un număr de 95 procese verbale de
constatare a contravenţiei, în valoare de 990.500 lei, din care un număr de 20 au fost
transmise spre executare silită organelor de specialitate competente din raza teritorială a
altor judeţe în suma de 180.000 lei.
Concretizarea activităţii desfăşurate în sfera colectării creanţelor datorate
bugetului propriu al judeţului Alba, se prezintă astfel: amenzile încasate în anul 2012 au
fost în cuantum de 94,00 mii lei, pentru sumele neîncasate s-au întreprins acţiuni de
executare silită fiind emise un număr de 39 dosare de executare( inştiinţări de plată,
somaţii, titluri executorii adrese de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti
etc).
De asemenea, Compartimentul Urmărire, încasare venituri şi executare silită a
luat măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor Hotărârii Consiliului judeţean Alba
nr. 255/2005 pentru aprobarea taxei speciale Salvamont, (intrată în vigoare începând cu
01.01.2009), măsuri constând în :


Identificarea şi luarea în evidenţă a contribuabililor;
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Punerea la dispoziţia acestora a formularelor pentru declaraţiile de
impunere;



Comunicarea contului pentru virarea sumelor stabilite;



Control la contribuabili;



Urmărirea termenelor de depunere a declaraţiilor şi de efectuare a plăţilor;



Calcularea majorărilor de întârziere aferente şi aducerea acestora la
cunoştinţa contribuabililor;



Soluţionarea cererilor şi contestaţiilor formulate de contribuabili.

Ca urmare a acestor măsuri au fost luaţi în evidenţă un număr de 39 contribuabili,
persoane fizice şi juridice, suma colectată ca taxă specială Salvamont fiind de 69,00 lei
în anul 2012.

Evoluţia încasărilor din Taxa speciala „Salvamont”
în perioada 2010-2012
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În domeniul echilibrării bugetelor locale
În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012, nr.93 şi ale
Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare
(art. 33 alin.3 litera b) si art. 33 alin. 4 litera g) ) Consiliile judeţene repartizează sume
pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau
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capital în ordinea cronologică a vechimii lor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare
locala precum şi pentru proiectele de infrastructură care necesită cofinanţare locală.
În anul 2010 s-au aprobat de către Consiliul Judeţean Alba un număr de 4
hotărâri cu o sumă totală de 19.349 mii lei, privind echilibrarea bugetelor locale ale
unităţilor administrativ – teritoriale, pentru repartizarea cotei de 20% din sume pentru
susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură care
necesită cofinanţare locală.
In anul 2011, unităţilor administrativ teritoriale din judeţul nostru le-au fost alocate,
prin hotărâre de consiliu judeţean, sume defalcate din taxa pe valoare adăugată şi cote
defalcate din impozitul pe venit echilibrarea bugetelor locale în cuantum de 25.560 mii
lei.
În anul 2012 s-au aprobat de către Consiliul Judeţean Alba un număr de 4
hotărâri cu o sumă totală de 23.424 mii lei, privind echilibrarea bugetelor locale ale
unităţilor administrativ – teritoriale pentru achitarea arieratelor provenite din neplata
cheltuielilor de funcţionare si/sau capital in ordinea cronologica vechimii lor, pentru
susţinerea programelor de dezvoltare locală precum şi pentru proiectele de infrastructură
care necesită cofinanţare locală, din care:
suma de 10.113 mii lei din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată;
suma de 13.311 mii lei din cotele defalcate din impozitul pe venit.
De asemenea, Consiliul Judeţean Alba a repartizat în baza Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr.61/27.10.2012, sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată
în valoare de:
3.062 mii lei pentru achitarea arieratelor înregistrate în contabilitatea unităţilor
administrativ-teritoriale din judeţul Alba, a instituţiilor publice finanţate integral
sau parţial din bugetul local, fata de furnizorii de bunuri, servicii si lucrări.
1.369,09

mii lei pentru achitarea arieratelor înregistrate în contabilitatea

unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Alba,

provenite din derularea

programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural aprobat prin
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006.
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CAPITOLUL 3.
DEZVOLTARE, STRATEGII, PROGRAME
Serviciul Dezvoltare, Strategii, Programe are în componenţă următoarele
compartimente:
Compartimentul dezvoltare economică;
Compartimentul dezvoltare rurală;
Compartimentul strategii, programe, agenţi economici.

3.1. DEZVOLTARE ECONOMICĂ


În perioada 22 – 23 martie 2012, Consiliul judeţean Alba a fost alături de

societatea Apidava Blaj, Asociaţia Mierea Românească, Primăria Blaj şi Oficiul Naţional
al Produselor Tradiţionale la organizarea celei de a V-a ediţii a evenimentului
Sărbătoarea Mierii, la Blaj.

Scopul principal al manifestării a fost atât promovarea în rândul consumatorilor a
unui stil de viaţă sănătos, a unei alimentaţii bazate pe produse 100% naturale, cât şi
facilitarea schimbului de informaţii între apicultori şi specialişti în domeniu şi organizarea
unei ample expoziţii cu vânzare, cu participarea apicultorilor individuali şi a firmelor de
profil din ţară precum şi din Ungaria, Serbia, Bulgaria, Polonia, Slovacia şi Finlanda.
Pe lângă gama amplă de produse apicole, apiterapeutice şi apicosmetice,
echipamente şi utilaje pentru apicultură, au fost

prezente şi standuri cu produse

ecologice şi tradiționale românești, precum: lactate, mezeluri, vinuri, produse de
panificaţie şi patiserie, dulciuri, artizanat.
39



Consiliul Judeţean Alba a organizat în perioada 6- 8 aprilie 2012 cea de-a treia ediţie

a Târgului Mobilei, care s-a desfăşurat în incinta Alba Mall din Alba Iulia şi a avut ca scop
promovarea produselor autohtone din industria de prelucrare a lemnului şi mobilei, realizate
de producători cu tradiţie în economia judeţului Alba.
Partenerii Consiliului Judeţean Alba la acest eveniment au fost Stratusmob Blaj,
Savini Due Sebeş şi Alba Mall.
Au fost prezentate şi oferite spre vânzare produse de calitate în materie de mobilier
pentru locuințe, birouri și spații comerciale componente și accesorii, amenajări și decorațiuni
interioare, de la 27 de firme prezente la târg, foarte multe produse noi, multe dintre ele
oferite în premieră în cadrul acestui târg: garnituri de bucătărie, garnituri de camere de zi și
pentru dormitoare, mobilă pentru holuri și pentru băi. Au fost expuse aici şi draperii, perdele,
covoare, mochete şi lumânări decorative.

O activitate inedită în cadrul târgului a fost organizarea unui atelier de pictură
decorativă pe mobilă, condus de dl. Kiraly Francisc din Rimetea, zonă cu tradiție în mobilierul
pictat. Pentru vizitatori a fost organizată de firma Tiporex o licitaţie de mobilier, constând în trei
garnituri complete de mobilier iar de firma Thomas Fashion o tombolă cu premii constând în
obiecte electrocasnice.


A treia ediţie a Târgului GUSTOS DE Alba, organizată de Consiliul Judeţean

Alba, în parteneriat cu Albalact, Primăria Municipiului Alba Iulia, Asociaţia Ţara Vinului
Alba, Asociaţia Producătorilor de Produse Tradiţionale şi Ecologice Alba Transilvania,
Asociaţia crescătorilor de ovine din judeţul Alba, Asociaţia Judeţeană a crescătorilor de
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bovine Alba, Fuchs Condimente RO şi Slow Food Alba Transilvania, a avut loc în
perioada 12 - 13 mai 2011, în spaţiul expoziţional al Pieţei Pascu din cartierul Cetate
al municipiului Alba Iulia. Evenimentul a avut avanpremiera la Biblioteca Judeţeană
„Lucian Blaga”, intitulată Slow Food la bibliotecă, unde cei prezenţi au ajuns să
cunoască mai multe despre concept şi valorile gastronomiei locale.
Evenimentul a avut drept scop promovarea producătorilor autohtoni din industria
de profil alimentar şi valorificarea tradiţiilor culinare locale.
Expozanţii au fost brutării, patiserii, cofetării, măcelării, producători de lactate,
brânzeturi, ouă, ciuperci, miere şi produse apicole, uleiuri presate la rece, cultivatori de
legume şi fructe, viticultori.
O secţiune aparte a fost dedicată mâncărurilor tradiţionale locale, ediţia din acest
an fiind completată prin participarea asociaţiei ce promovează conceptul Slow Food,
asociaţie care a luat naştere la iniţiativa şi cu sprijinul Consiliului Judeţean Alba.
Conceptul Slow Food, dezvoltat la nivel mondial, protejează cultura culinară locală
promovând hrana sănătoasă și gustoasă. Acest concept s-a aflat și în centrul activităților
de educație a gustului dedicate copiilor.

Au fost prezente 28 firme şi 35 producători individuali, cu standuri în interiorul şi
exteriorul pavilionului expoziţional.
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Din programul târgului menţionăm: demonstraţiile culinare realizate de „Bucătăria
hoinară”, atelierele de gătit pentru copii şi educaţia gustului, concursul pentru expozanţi platoul Cel mai Gustos din Alba, Opera în Piaţă (recital de arii din opere celebre
interpretate de solişti ai Operei din Cluj Napoca).
Prezenţa numeroasă a expozanţilor şi numărul crescut de vizitatori, faţă de ediţia
precedentă, constituie argumente solide pentru continuarea acestui târg.


Pentru a exemplifica unul din conceptele specifice ale evolutiei personale în stil

”KAIZEN® by Harmony” – Armonia cu Natura, următoarea etapă constă în deplasarea în
”GEMBA”- localitatea Oarda, aflată la o distanță de 5 Km de Alba, a voluntarilor pentru
plantarea de ”tineri arbori”.



Consiliul Județean Alba, în parteneriat cu Primăria Municipiului Alba Iulia, Institutul

KAIZEN® România, Asociaţia „Clean Up Japan”, Academia de Poliție din Prefectura
Yamanashi, AOTS România (Asociaţia de Instruire în Management Japonez), cu sprijinul
companiei SUPREMIA şi a Centrului Local “Axente Sever” Alba Iulia al Organizaţiei
Naţionale “Cercetaşii Romaniei”, a organizat marți
– 26 iunie, un

eveniment Strălucire japoneză

pentru orașele României, de tipul Kaizen 5S
Public în municipiul Alba Iulia. Evenimentul a avut
ca

scop

aplicarea

Managementului

Japonez

KAIZEN®, la nivelul orașului, pentru a îmbunătăți
mediul acestuia și relațiile dintre administrația
locală, companiile private și cetațeni. Urmărind să
schimbe mediul prin schimbarea mentalității, s-a dorit împărtășirea unor valori pozitive
precum Respect (față de natură și mediu) Onestitate și Deschidere spre orientare spre
performanță.
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Consiliul Judeţean Alba și Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba au organizat, în

perioada 12 – 16 noiembrie 2012, un tur itinerant în județ, cu scopul de a aduce într-un
cadru motivant și de interes, elevii claselor a XII-a de la liceele cu profil tehnic, pentru a
cunoaște posibili angajatori, firme de prestigiu din județ: BOSCH – Blaj, TEA – Cugir,
PREBET – Aiud SEWS - Alba Iulia și la firma SAVINI DUE - Sebeș.
Au participat aproximativ 120 de elevi, liceele implicate în aceste activități de
orientare profesională fiind Colegiul Tehnic T. Cipariu, Blaj, Colegiul Tehnic I.D.
Lăzărescu, Cugir, Colegiul Tehnic Aiud, Colegiul Tehnic Al. Domșa Alba Iulia, Grup
Școlar Sebeș.
Interesul a fost evident atât din partea liceelor cât și a firmelor gazdă: au pus la
dispoziție ”ghizi” specialiști și au permis accesul pe liniile de producție. Elevii au fost
activi și au participat la discuții cu întrebări, urmărind funcționarea mașinilor și utilajelor,
operațiunilor manuale ale angajaților, modul de organizare al companiei și în special
operațiunile automatizate.
Prezentările specialiștilor au fost apreciate de elevii participanți, acestea
conținând informații detaliate, explicații și demonstrații privind procesul de producție și în
acest fel au putut fi văzute pe viu toate etapele unui flux de producție și transformările
multiple ale materiei prime până la produsul finit, ambalat și pregătit pentru transportul la
beneficiar.
La sfârșitul fiecărei vizite elevii au fost implicați într-un concurs de cunoaștere și
îndemânare, pentru care organizatorii au
oferit premii și diplome pentru primii trei
clasați și au participat la dezbateri cu
privire

la

avantajele

angajării

după

absolvirea liceului.
S-a evidențiat clar necesitatea
continuării

unor

asemenea

vizite

în

companii din județul Alba, fiind nevoie de
o colaborare mai strânsă între conducerile liceelor, administrația locală și firme, pentru a
oferi elevilor care doresc o cât mai reală orientare pentru îmbrățișarea unei meserii.
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În 5 decembrie 2012, Consiliul judeţean Alba a invitat reprezentanţii marcanţi ai

mediului de afaceri la cea de a şasea ediţie a evenimentului Best of Business - cadru
pentru recunoaşterea şi evidenţierea
performanţelor obţinute de societăţile
cu capital românesc şi străin, din
industrie,
agricultură,

construcţii,
performanţe

servicii

şi

care

au

contribuit substanţial la dezvoltarea
economică socială a judeţului.

3.2.


DEZVOLTARE RURALĂ
Consiliul Judeţean Alba a organizat în data de 19 ianuarie 2012, o întâlnire cu tema

„Soluţii pentru eficientizarea activităţii fermelor de bovine şi ovine” la care au participat
crescători de bovine şi ovine din judeţul Alba, membrii Asociaţiilor profesionale ale
crescătorilor de bovine şi ovine, specialişti din domeniu. Subiectele au vizat metode
moderne de optimizare a producţiei de lapte, managementul şi auditul fermelor, noi soluţii
din sfera tratamentelor veterinare, exemple de bune practici din ţări ale Uniunii Europene,
care să-i ajute pe întreprinzători în gestionarea efectivului de animale din fermele lor.


Consiliul Judeţean Alba a organizat în perioada 28-29 februarie 2012, un curs cu

tema „Marketing, comunicare şi valorificarea produselor agricole” la care au participat
25 producători agricoli din judeţ, membri ai Asociaţiilor profesionale ale crescătorilor de
animale şi producătorilor de produse tradiţionale şi ecologice şi membri ai Conviviumului
Slow Food Alba Transilvania.
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Subiectele au vizat modalităţi de optimizare a tehnicilor de vânzare, moduri de
comunicare cu clienţii şi posibilităţi de valorificare superioară a produselor agricole în sensul
creşterii valorii acestora şi diversificării subproduselor.


În perioada 16-18 Martie 2012, Consiliul Judeţean Alba a organizat iîn incinta şi

parcarea Alba Mall din Alba Iulia cea de-a treia ediţie a Târgului Grădinarului 2012.
Partenerii administraţiei judeţene au fost Primăria municipiului Alba Iulia, Camera
Agricolă judeţeană Alba, Filiala judeţeană Alba a Asociaţiei Amicii Rozelor, Toskana
Garten, Grădina cu Flori şi Ambient.
Dedicat horticultorilor, producătorilor şi distribuitorilor de produse necesare amenajării şi
întreţinerii grădinilor şi parcurilor dar şi publicului interesat de achiziţionarea acestora,
târgul a reunit un număr de 52

de firme care au expus o gamă largă de produse

necesare amenajării şi întreţinerii grădinii: seminţe de flori si legume, flori şi plante
decorative, arbuşti, pomi fructiferi şi ornamentali, produse fitosanitare, mobilier şi
accesorii pentru grădini, unelte şi utilaje pentru întreţinerea grădinilor şi a spaţiilor verzi,
instalaţii de irigat şi răcorire exterioară, publicaţii de specialitate.
Profesioniştii în amenajări de grădini şi spaţii verzi au furnizat informaţii pentru
proiectarea grădinilor sau spaţiilor verzi, fiind realizate demonstraţii 3D, iar cei interesaţi
de iniţierea sau dezvoltarea unei afaceri în domeniu au beneficiat de expertiză din partea
specialiştilor prezenţi.
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Piaţa volantă, inaugurată în anul 2009, şi-a continuat activitatea în fiecare zi de vineri în
parcarea din zona Policlinicii din Cetate din Alba Iulia, în perioada aprilie- octombrie).
Piaţa reprezintă un cadru organizat din punct de vedere logistic, al utilităţilor şi al
promovării, în care fermierii mici din judeţul Alba
(cca. 50 de persoane) îşi pot valorifica produsele
obţinute în gospodăriile proprii (fructe şi legume
proaspete, produse lactate, pâine şi produse
de patiserie, produse apicole, flori).
Mediul creat de organizatori este propice şi
dezvoltării

colaborării

cu

membrii

asociaţiilor

profesionale a fermierilor din judeţul Alba (a
crescătorilor de ovine, de bovine, a producătorilor de produse tradiţionale).


Promovarea crescătorilor de animale, a produselor tradiţionale obţinute în

zonă, a tradiţiilor şi a portului popular a avut loc la sfârşitul lunii mai la ,,Tocmitul
Băciţelor – La Cărări”- o sărbătoare tradiţională a locuitorilor din satele Tonea, Pleşi,
Şugag, Mărtinie, Strungari, Pian, etc.
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În parteneriat cu Primăria comunei Săsciori şi Asociaţia Judeţeană a Crescătorilor de
Ovine Alba, a fost organizat un spectacol de cântece şi dansuri populare susţinut de
interpreţi şi dansatori din zonă, iar preparatele tradiţionale culinare pregătite de localnici
au făcut deliciul participanţilor.
.


În 07 iulie 2012 la Ciumbrud în Parcul Rozelor, a avut loc a XI-a ediţie a Zilei

Rozelor. Evenimentul organizat de Consiliul Judeţean Alba în parteneriat cu Primăria
municipiului Aiud, Filiala Judeţeană Alba a Asociaţiei Amicii Rozelor din România,
Asociaţia Agricolă Alba Afroda, Fundaţia Inter- Art Aiud, Toskana Garten, Camera
Agricolă Judeţeană Alba şi Grupul Şcolar Alexandru Borza din Ciumbrud, a avut ca scop
promovarea producătorilor de trandafiri din judeţ şi a soiurilor cultivate în zona Ciumbrud.
Programul a cuprins o paradă a florilor în care s-au încolonat trăsuri, maşini şi biciclete
decorate cu flori şi fanfara judeţului Alba. Cultivatorii de trandafiri din zonă şi- au
prezentat standurile cu diverse aranjamente florale şi au oferit spre vânzare soiurile de
trandafiri pe care aceştia le cultivă, vinificatorii din zona Ciumbrud au organizat degustări
de vinuri. Programul a mai cuprins Masterclass Ebru – pictură pe apă, dansuri populare
şi dansuri de societate; concursuri: “La umbra unei pălării înflorate”, “Cea mai frumos
împodobită bicicletă” şi ”Alegerea trandafirului favorit al anului 2012”, un recital de
operetă, foc de artificii şi Balul Rozelor.
Dintre soiurile de trandafiri prezente în cadrul
standurilor, a fost ales Trandafirul favorit al
anului 2012 - soiul Grand Gala care va
constitui brandul zonei pentru un an întreg,
până la ediţia următoare a Zilei Rozelor.



Slow Food în judeţul Alba
În cadrul creat de Consiliul Judeţean Alba prin activităţile Târgul Apulum Agraria,

Târgul Gustos de Alba, Piaţa volantă din Alba Iulia, schimburi de experienţă între
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fermieri, informări periodice ale acestora, conceptul Slow Food a fost pus cu succes în
practică, în beneficiul consumatorilor şi producătorilor locali.
Conceptul Slow Food este sinonim cu hrana gustoasă, sănătoasă şi preţuită
corect. Promovarea acestui concept pentru publicul larg şi producătorii din judeţul Alba
s-a făcut în acest an printr-o serie de activităţi, după cum urmează:


În luna Iunie 2012 fermieri producători de produse tradiţionale şi ecologice,

crescători de bovine şi cultivatori de trandafiri şi pomi fructiferi au participat la Terra
Madre Balkans 2012, la Sofia în Bulgaria. Cu această ocazie a avut loc întâlnirea
Regională şi Conferinţa Terra Madre la
Academia Bulgară de Stiinţe, urmate de o
vizită în Valea Trandafirilor- la Kazanlak,
unde cei interesaţi au putut vedea atât
culturile de trandafiri şi lavandă cât cunoaşte
modul de obţinere a uleiurilor volatile de
trandafiri şi lavandă, devenite embleme ale
agricultorilor bulgari.


În luna octombrie 2012, responsabilul

cu Relaţiile Publice ale conviviumului Slow Food Alba Transilvania a participat la o vizită
de documentare la Torino în Italia, la Salone del Gusto 2012, unde a avut loc o întâlnire
a conviviumurilor şi presidiumurilor din Italia şi din întreaga lume, susţinători ai mişcării
internaţionale Slow Food.


În 13 decembrie 2012, la Cantina Universităţii 1 Decembrie 1918, Conviviumul Slow
Food Alba Transilvania din Alba Iulia, a sărbătorit Ziua Terra Madre, ocazie cu care
comunitatea, grupuri, organizaţii, instituţii
sunt

împreună

în

numele

mâncării

sănătoase, gustoase şi preţuite corect.
Tema întâlnirii a fost Aromele de Crăciun,
care au fost redescoperite şi sărbătorite
prin lecţii de educaţia gustului şi de gătit de
către studenţii provocaţi şi la crearea şi
lansarea pe internet a unor mesaje de
promovare a acestui eveniment.
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Consiliul Judeţean Alba împreună cu Primăria municipiului Alba Iulia, Camera

de Comerţ, Industrie şi Agricultură Alba au organizat în perioada 14-16 septembrie 2012
cea de-a XXI-a ediţie a Târgului APULUM AGRARIA.
Parteneri la acest eveniment au fost : Direcţia Agricolă Judeţeană Alba, Camera Agricolă
Judeţeană Alba, Asociaţia Ţara Vinului Alba, Asociaţia Crescătorilor de Ovine din Judeţul
Alba, Asociaţia Judeţeană a Crescătorilor de Bovine Alba, Asociaţia Producătorilor de
Produse Tradiţionale şi Ecologice Alba Transilvania, Conviviumul Slow Food Alba
Transilvania, Asociaţia ALBA AFRODA.
La ediţia din acest an, cei 125 producători agricoli expozanţi au expus fructe şi
legume, produse de panificaţie şi patiserie, ouă, brânzeturi, preparate din carne,
conserve de carne şi de legume, miere de albine şi produse apicole, sucuri de fructe,
vinuri, butaşi de trandafiri, pomi fructiferi.
Au fost organizate expoziţii de animale,
păsări şi animale mici, precum şi expoziţii
de maşini, utilaje şi echipamente agricole.
Au fost prezenţi producători de produse
tradiţionale şi ecologice din judeţul Alba şi
reprezentanţii

judeţelor

înfrăţite

din

Ungaria- Bacs Kiskun şi Tolna. La târg a
participat şi o delegaţie de specialişti din Consiliul General Rhone din Franţa. În
programul târgului au fost incluse concursuri cu premii, picnic la fermă, prezentare Copoi
ardelenesc şi Ciobănesc mioritic, parada bicicletelor decorate cu fructe şi legume, Slow
Food- activităţi de educaţie a gustului pentru elevi, Opera în piaţă pentru melomani,
degustări de vinuri din toate podgoriile judeţului.

3.3.

PROGRAME, AGENŢI ECONOMICI

Principalele activităţi realizate în cursul anului 2012 au fost:
o elaborarea proiectului programului de investiţii publice pentru Consiliul judeţean Alba
şi pentru toţi beneficiarii de investiţii publice, pe capitole bugetare şi supunerea
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aprobării acestuia prin hotărâre de Consiliul judeţean Alba – HCJ nr. 22 din 26
ianuarie 2012;
o întocmirea listelor de investiţii pe beneficiari de investiţii (anexa1a, 1b), a cererilor de
admitere la finanţare pe obiective de investiţii (anexa 2) şi transmiterea acestora atât
către beneficiari cât şi către Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică Alba –
DGFP Alba, ori de câte ori au avut loc modificări (rectificări) ale bugetului general al
judeţului Alba, a bugetului propriu al judeţului Alba, a bugetelor creditelor interne şi a
bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri
proprii, pe parcursul anului 2012;
o corelarea, verificarea şi urmărirea în permanenţă pentru încadrarea în sumele alocate
prin bugetul local pentru activitatea de investiţii şi stabilirea necesarului pentru
finanţare pe obiective de investiţii;
o întocmirea proiectului programului de investiţii publice al Consiliului judeţean Alba, pe
capitole bugetare pentru anul 2013 şi pentru anii următori (2013-2015), în acest scop
fiind întocmite fişe ale obiectivelor de investiţii publice noi, în continuare şi pentru alte
activităţi.
În cursul anului 2012 în conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2009 privind
reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice,
susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor – cadru cu Comisia Europeană
şi Fondul Monetar Internaţional, au fost aprobate bugetele de venituri şi cheltuieli pentru
anul 2012 ale societăţilor comerciale: SC „APA CTTA” SA, SC „Drumuri şi Poduri Locale”
Alba SA şi „Parcul Industrial Cugir” SA.
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 109/2011 privind
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice şi a Legii nr.31/1990 privind societăţile
comerciale au fost organizate proceduri de selecţie prealabilă a candidaţilor pentru
funcţiile de membri ai Consiliului de Administraţie pentru societăţile menţionate mai sus.
Propunerile candidaţilor pentru funcţiile de membri ai Consiliului de Administraţie au fost
aprobate prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Alba astfel HCJ nr. 144/11.09.2012 pentru
SC Drumuri şi Poduri Locale, HCJ nr. 154/27.09.2012 pentru SC APA CTTA SA şi HCJ
nr. 225/27 decembrie 2012 iar desemnarea acestora s-a făcut prin hotărâri ale Adunării
Generale a Acţionarilor.
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Pentru susţinerea investiţiilor în infrastructura din interiorul Parcului Industrial
Cugir (reabilitarea şi modernizarea căilor de acces şi transport din interiorul parcului) dar
şi pentru asigurarea lichidităţilor curente necesare investiţiilor efectuate în utilaje de
drumuri şi mijloace de transport marfă a SC Drumuri şi Poduri Locale” SA au fost
aprobate

majorări ale

capitalului social, prin aport în numerar, atât la SC Parcul

Industrial Cugir SA cât şi la SC „Drumuri şi Poduri Locale” SA.
S- a urmărit derularea programului de producţie şi a indicatorilor aprobaţi prin
bugetul

de venituri şi cheltuieli pe anul 2012, informându-se operativ conducerea

consiliului judeţean despre derularea acestuia, masurile şi stadiul de aplicare a acestora.

3.4. Asistenţă socială
Activitățile și acțiunile derulate în anul 2012 au fost:


acordarea de consiliere pentru dezvoltarea și diversificarea de programe şi
proiecte sociale şi de educaţie pentru tineri de către organizații neguvernamentale
din județ: Asociaţia SM Speromax, Asociaţia Pro Tinereţe, Consiliul Judeţean al
Elevilor, Asociaţia Agora, Asociaţia Alba Manche Împreună,



organizarea Marşului persoanelor cu dizabilități- Cursa inimii cetății –Ediția a V-a
în parteneriat cu instituții și asociații din județ active în domeniul persoanelor cu
handicap,



sesiuni de lucru în cadrul Pactului Regional pentru Ocupare şi Incluziune Socială
–Regiunea Centru organizate în parteneriat cu Agenția Județeană pentru
Ocuparea Forței de Muncă Alba



implementarea în parteneriat cu Asociaţia Alba Manche Împreună a proiectului
Alba INFODESK-Ghid de informare şi consiliere vocaţională pentru tineri, finanţat
prin Programul Youthbank.



implementarea in parteneriat cu Asociatia Agora Alba Iulia a proiectului ,, Atelier
Insert Decor- Serviciu de integrare socio- profesională,, finanţat de Ambasada
Franţei la Bucureşti, deschiderea portalului www.atelierinsertdecor.ro



pregătirea implementării în parteneriat cu Asociaţia SM SPEROMAX a proiectului
: Initiative ale tinerilor- Comitet de tineret in Romania pentru pacienţii cu scleroză
multiplă, finanţat prin programul Tineret în acţiune.
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pregătirea implementării în parteneriat cu Asociaţia Alba Manche Împreună a
proiectului ,, CNE REPREZINTA!,, finanţat prin programul Tineret în acţiune

În anul 2012 a continuat implementarea proiectului Incluziune socială şi pe piaţa
muncii prin întreprinderi sociale,

cofinanțat din Fondul Social European prin

Programul Operațional Sectorial- Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Obiectivul general al proiectului constă în crearea unui model funcțional integrat de
economie socială și incluziune socială destinat sprijinirii persoanelor cu dizabilităţi și a
celor vulnerabile. Prezentul proiect își propune promovarea unor modele funcționale de
economie socială, dezvoltarea unei rețele integrate de servicii sociale și crearea de
întreprinderi sociale funcționale contribuind în mod direct la îmbunătățirea semnificativă a
oportunităţilor de ocupare adaptate nevoilor specifice ale persoanelor cu dizabilităţi și a
celor vulnerabile. Proiectul își propune să susțină și să dezvolte un model integrat și
structuri specifice cu profil de întreprinderi sociale în regiunea Centru precum și să
susțină inițierea unor astfel de structuri în cadrul regiunilor Nord Vest, Sud Muntenia și
Bucuresti Ilfov pe fondul promovării eficiente la nivel multiregional a conceptului de
economie socială.
Obiectivele specifice ale acestui proiect vizează:
- OS1 - Transferul de cunoştinţe și promovarea conceptelor de economie socială şi
întreprindere socială (IS) la nivelul regiunilor Centru, NV, Sud Muntenia și Bucuresti Ilfov
între actori regionali şi transnaţionali.
- OS2 - Înființarea și funcționarea a 4 de servicii sociale suport în 5 centre comunitare
resursă prin care se asigură suport pentru participare socială și acces pe piața muncii
pentru copii,tineri si adulți cu dizabilităţi sau aflați în risc social. Componenta de acces pe
piața muncii se adresează doar tinerilor și adulților, copiii beneficiind doar de
componentele privind integrarea socială.
- OS3 - Fomarea unui numar de 127 furnizori, specialişti si personal suport (lucrători
sociali, asistenţi personali, asistenți sociali comunitari) implicaţi în sistemul serviciilor
sociale.
- OS4 - Implicarea angajatorilor în dezvoltarea de întreprinderi sociale și sustinerea
creării și funcționării a minimum 2 întreprinderi sociale și a unei ferme ecologice de tip
economie socială.
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- OS5 - Realizarea unui portal integrat de promovare și informare asupra serviciilor
sociale și a oportunităților și bunelor practici de tip economie socială.
Prin atingerea acestor obiective specifice se va crea modelul funcțional integrat propus
de proiect. Programele de formare în economia socială, rețeaua tip „umbrelă” de
interconectare a centrelor resursă cu structurile funcționale ale economiei sociale,
întreprinderile sociale create și formarea profesională și consilierea acordate managerilor
susținute de evenimente de informare la nivel naţional, regional şi local privind aspecte
ale economiei sociale contribuie în mod direct la promovarea responsabilizării şi
implicării comunităţilor în procesul incluziunii sociale în vederea consolidării capacităţii
comunităţii de furnizare a suportului social, mobilizării grupurilor dezavantajate,
revitalizării vecinătăţii şi protecţiei mediului.
În anul 2012 a continuat implementarea activităţilor proiectului, respectiv :


transferul de cunoștințe și promovarea conceptelor de economie socială și
întreprindere socială la nivelul regiunilor Centru, N-V, Sud Muntenia și București
Ilfov;



furnizarea a 4 servicii sociale suport în 5 centre comunitare-resursă prin care se
asigură suport pentru participare socială și acces pe piața muncii pentru copii,
tineri și adulți cu dizabilități sau aflați în risc social;



s-a finalizat reabilitarea sediului Intreprinderii sociale de economie socială „Ferma
Sîncrai” de la Castelul din Sâncrai;



în anul agricol am realizat la Ferma Sîncrai o productie de 24.000 butaşi de
trandafiri din care 15.000 au fost donaţi iar 9.000 conservaţi pentru amenajarea
curţii Castelului de la Sîncrai. De asemenea pe lotul 2 avem 33.127 de altoi de
trandafiri care in toamna anului 2013 vor putea fi valorificati, asigurând astfel
parţial sustenabilitatea fermei.



Intreprinderea socială de economie socială „Servicii de curăţenie şi amenajare
spaţii verzi” Alba Iulia a avut 5 acţiuni mari de amenajare a unor spaţii din Curtea
interioară a Consiliul judeţean Alba, Spitalul judeţean Alba, Direcţia de Sănătate
Publica Alba, Biblioteca judeţeana Alba, Diakonia Alba. Amenajarea s-a făcut cu
trandafirii donaţi de la ferma Sîncrai;
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Intreprinderea socială de economie socială
„Centru de servicii de copiere şi design
computerizat”

Sebeş

a

multiplicat

documente de promovare , a avut diverse
machete de design create , multiplicate şi
distribuite;



s-a continuat formarea specialiştilor şi a
beneficiarilor din cele 8UES , vezi

în

detaliu în anexa 1 al Raportului;


pe portalul integrat de promovare și
informare asupra serviciilor sociale și a
oportunităților și bunelor practici de tip
economie
www.economiesociala-alba.ro,

socială,
se

găsesc toate informaţiile relevante privind implementarea proiectului.
Până în prezent au fost realizaţi 85% din indicatorii propuşi în cadrul proiectului în cele 8
Unităţi de Economie Socială, respectiv : 5 Centre Comunitare Resursă din comunităţile
Aiud, Abrud, Blaj, Cugir , Zlatna și cele 3 Intreprinderi sociale din Alba Iulia, Sebeş şi
Ferma Sâncrai.

54

