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În baza dispoziţiilor art. 51, alin 4 din Legea privind administraţia publică locală nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prezint următorul raport de activitate:

Activitatea pe care am desfăşurat-o în cadrul Consiliului

Judeţean

Alba

în

calitate

de

vicepreşedinte al acestei instituţii, a fost realizată în concordanţă cu prevederile Legii privind
administraţia publică locală nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu
Regulamentul de organizare ş i funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba ş i
cu dispoziţiile Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba.
Potrivit

prevederilor

legale,

am

îndeplinit

atribuţii

privind

funcţionarea

unor

direcţii/compartimente ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, a instituţiilor,
serviciilor publice ş i societăţilor comerciale de interes judeţean, atribuţii privind relaţia cu alte autorităţi
ale administraţiei publice locale şi centrale, alte atribuţii prevăzute de lege sau sarcini date de consiliul
judeţean.
În acest sens, prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 305/05.07.2012, am
fost delegat pentru coordonarea D i r e c ţ i e i D e z v o l t a r e ş i b u g e t e , p r e c u m ş i p e n t r u
coordonarea ş i controlul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică din
subordinea Consiliului Judeţean Alba:
 Teatrul de păpuşi “Prichindel”, Alba Iulia
 Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga”, Alba Iulia
 Direcţia Judeţeană de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Alba
 Societatea Comercială APA CTTA S.A.
În calitate de Vicepreşedinte al

Consiliului

Judeţean

Alba,

am

urmărit

în

activitatea

desfăşurată, în conformitate cu prevederile legale, dezvoltarea economico-socială a judeţului,
promovarea interesului comunităţilor locale, buna funcţionare a administraţiei publice judeţene.
Descentralizarea şi autonomia locală dezvoltarea regională şi locală durabilă, coordonarea metodologica a
activităţilor din domeniul de responsabilitate, creşterea rolului autorităţilor judeţene în reprezentarea
intereselor cetăţenilor, asigurarea personalului eficient şi calificat capabil să acorde

asistenţă de

specialitate pentru promovarea, realizarea proiectelor de investiţii la nivelul judeţului dar ş i pentru a
sprijini acţiunile iniţiate de Consiliul judeţean Alba cu scopul promovării imaginii judeţului au fost
principalele mele preocupări in anul 2013.
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REZULTATE
Iniţierea Proiectelor de hotărâri ale Consiliului Judeţean Alba
În anul 2013, potrivit competenţelor prevăzute de lege, Consiliul Judeţean Alba s-a întrunit în
16 ş edinţe de plen, din care 12 ordinare ş i 4 extraordinare. In calitate de Vicepreşedinte al Consiliului
Judeţean Alba, am participat la 15 şedinţe, din care 12 ordinare ş i 3 extraordinare, susţinând orice
iniţiativă menită să ducă la dezvoltarea judeţului.
În acest sens în conformitate cu Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale modificată,
completată ş i republicată, am fost iniţiatorul a 11 proiecte de hotărâri, care au fost adoptate şi au vizat
diverse domenii de activitate:
 Hotărâre privind aprobarea derulării Proiectului Pilot privind îmbunătățirea activității de
evaluare a persoanelor adulte cu handicap, cu domiciliul/reședința in zona Munților Apuseni;
 Hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 5 la Acordul de participare nr.
14307/5104/499/06.07.2006 încheiat între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Alba, Serviciul Public de Asistenţă Socială Alba Iulia şi Asociaţia Filantropia
Ortodoxă Alba Iulia;
 Hotărâre privind aprobarea Asocierii dintre Județul Alba prin Consiliul Județean Alba,
Municipiul Alba Iulia prin Consiliul Local și Inspectoratul Școlar Județean Alba în vederea
funcționării Școlii Profesionale Germane Alba Iulia;
 Hotărâre privind aprobarea unei convenții de cooperare precum si a unor acte adiționale la
convenții de parteneriat încheiate de către Direcția Generală de Asistenţă Socială si Protecția
Copilului Alba cu furnizori de servicii sociale acreditați;
 Hotărâre privind aprobarea unor acte adiţionale la convenţii de cooperare încheiate de către
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba cu furnizori de servicii
sociale acreditaţi;
 Hotărâre privind aprobarea unui Act adițional la Convenția de parteneriat nr.
9510/139/39/12.10.2010 încheiată între Direcția Generală de Asistenţă Socială şi Protecția
Copilului Alba, Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia şi Asociația "Sf. Proroc Ilie
Tesviteanul" Aiud;
 Hotărâre privind aprobarea Proiectului "Asistenţă în consiliere, calificarea eficientă şi servicii –
ACCES pentru persoane vulnerabile" şi a Acordului de parteneriat în vederea implementării
acestuia.
 Hotărâre privind aderarea Județului Alba la Programul EURODYSSÉE;
 Hotărâre privind aprobarea unor acte adiționale la convenții de parteneriat şi convenții de
cooperare încheiate de către Direcția Generală de Asistenţă Socială şi Protecția Copilului Alba
cu furnizorii de servicii sociale acreditați;
 Hotărâre privind aprobarea Acordului-cadru de cooperare pentru implementarea Proiectului
"Realizarea unor puncte de acces liber la internet în locații publice din comunele județului";
 Hotărâre privind aprobarea unor acte adiționale la convenții de parteneriat si convenții de
cooperare, încheiate de către Direcția Generală de Asistenţă Socială şi Protecția Copilului Alba
cu furnizori de servicii sociale acreditați.
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DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
Conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate a Consiliului
judeţean Alba aprobat în 2013, Direcţia Dezvoltare şi Bugete este subordonată vicepreşedintelui de resort,
este condusă de un director executiv şi are în structura sa:
1.

Serviciul dezvoltare, strategii, programe

2.

Serviciul buget – venituri

3.

Compartimentul contabilitate - financiar

1. Serviciul Dezvoltare, Strategii, Programe este condus de un şef de serviciu şi are în structura sa:
Compartimentul dezvoltare economică
Compartimentul dezvoltare rurală
Compartimentul strategii, programe, agenţi economici
Compartimentul asistenţă socială
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 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;
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 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;
 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 de serviciu şi are în structura:
 compartimentul buget
 compartimentul urmărire - încasare venituri şi executare silită
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;
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 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;
 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;
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 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;
 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
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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;
 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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Economic- financiar
1. Serviciul Buget
Strategia fundamentală, planificarea, realizarea şi controlul acţiunilor administrației publice locale se
regăsesc în bugetul unităţii administrativ–teritoriale care reprezintă bugetul local al comunelor, oraşelor,
municipiilor şi județului.
În practică, managementul prin bugete se concretizează în:
fundamentarea, elaborarea şi aprobarea bugetului;
executarea şi monitorizarea bugetului;
controlul bugetului.
În vederea dezvoltării unui management performant al resurselor bugetare s-a urmărit şi în anul 2013
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 2013 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 2013, nr. 5/2013, acte normative
specifice domeniului aflate în vigoare în cursul anului 2013), 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/compartimentele 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 funcţionării autorităţii executive judeţene şi pentru realizarea obiectivelor şi
acţiunilor de interes judeţean.
În structurarea bugetului judeţului Alba pe anul 2013, 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;
buget de dezvoltare, respectiv totalul cheltuielilor pentru obiectivele de investiţii, conform
programelor de dezvoltare naţională, judeţene şi locale, a căror surse trebuie asigurate din
diferite fonduri de finanţare pe baza de proiecte.
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Activitatea Consiliului Judeţean Alba în anul 2013 a fost orientată în principal spre realizarea
programului acţiunilor economico-sociale, parte integrantă a Programului de dezvoltare a judeţului Alba pe
anul 2013.
Cu privire la stadiul şi gradul de realizare a acţiunilor planificate, s-au efectuat analize trimestriale şi
semestriale, urmărindu-se cu consecvenţă eficienţa şi economicitatea acestora.
În ceea ce priveşte execuţia veniturilor bugetului propriu al judeţului Alba, în anul 2013, acestea
sunt în sumă de 182.466 mii lei, înregistrând o uşoară scădere faţă de anul 2012 datorată în principal
diminuării sumelor alocate pentru echilibrarea bugetului local.
Conform Legii nr. 273/2006 cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2013 procentul de
alocare a cotelor şi sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, a rămas nemodificat, respectiv
pentru cotele defalcate din impozitul pe venit alocate bugetului local este de 11,25%. Sumele încasate din
impozitul pe venit la bugetul local al judeţului au înregistrat creştere în anul 2013, suma absolută încasată
fiind de 30.732 mii lei faţă de anul 2012, de 29.208 mii lei.
Evoluţia cotelor defalcate din impozitul pe venit încasate la bugetul local în perioada 2011-2013
mii lei

30732

2013

2011

29208

2012

2012

2013

27921

2011
26000

28000

30000

32000

Evoluţia bugetului judeţului la partea de venituri în perioada 2011-2013
mii lei

184958

182466

184559
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Structura bugetului judeţului Alba pe anul 2012- 2013, pe surse de finanţare se prezintă astfel:

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
26,17%.
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 2013, execuţia la acest capitol este în sumă de 70.719,00 mii lei,
ceea ce reprezintă 38,75% din total buget local, menţionând totodată că, prin ordonanţa de rectificare
bugetară nr. 99/2013 şi prin Hotărârea Guvernului nr. 986/2013, această categorie de venituri a fost majorată
faţă de suma alocată inițial prin legea bugetului de stat, prin rectificări pozitive, în sumă absolută de 791 mii
lei.
O altă categorie de venituri o reprezintă subvenţiile primite de la alte nivele ale administraţiei
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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, pentru
finanțarea programului național de dezvoltare locală, sumele primite de la UE şi de alţi donatori în contul
plăţilor efectuate (respectiv sumele primite pentru derularea proiectelor cu finanţare externă post-aderare).
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, 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 judeţene pentru acoperirea cerinţelor sociale, culturale, economice, a serviciilor de dezvoltare
publică şi a altor cerinţe ale locuitorilor judeţului.

Cheltuielile bugetului judeţului Alba în perioada 2011 – 2013
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Din bugetul propriu judeţean au fost aprobate la finanţare în anul 2013, următoarele categorii de
cheltuieli:

0,8%

0,4%

18,1%

Servicii publice generale şi apărare,
ordine publică

11,1%

Învăţământ

7,8%
3,3%

1,2%

Sănătate
Cultură, receere şi religie
Asigurări şi asistenţă socială

11,3%
Servicii şi dezvoltare publică, locuinte,
mediu şi ape

46,0%

Agricultură
Transporturi
Alte acţiuni economice

Consiliul judeţean Alba a pus accent şi în anul 2013 pe dezvoltarea judeţului pe plan cultural,
recreativ şi turistic.
În acest sens, pentru sprijinirea activităţilor culturale şi recreative din a căror obiective
menţionăm 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
1.874,00 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 2013 alocându-se în acest
sens suma de 2.015,00 mii lei.
De asemenea, s-au alocat fonduri în suma de 1.195,00 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, respectiv Festivalul Dilema Veche,
Festivalul de jazz - Alba Jazz, etc.
Domeniul sănătăţii a beneficiat şi în anul 2013 de o atenţie deosebită, continuând obiectivele de
investiții începute în anul 2012, respectiv reparaţii capitale la Secţia Psihiatrie, Unitate primiri urgente,
Secția Boli Infecțioase, mansardare corp clădire C+D Policlinică, Laborator Analiză Medicală, Secția
Radiologie, Secții Chirurgie generală şi Urologie, Secția Gastroenterologie precum şi dotări independente,
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alocându-se din bugetul propriu al judeţului suma de 5.893,00 mii lei.
Tot în anul 2013 au fost inaugurate Unitatea Primiri Urgenţe şi Heliportul Spitalului Judeţean de
Urgenţă Alba, valoarea totală alocată de Consiliul Judeţean Alba fiind de 1.425.000 lei.
SUME ALOCATE PENTRU FINANTAREA ACTIVITĂŢII DIN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII
mii lei

1851
5892

An 2011
An 2012
An 2013

10498

În ceea ce priveşte domeniul 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 2013 a continuat implementarea proiectului: "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 6.1- Dezvoltarea economiei sociale, a cărui valoare a fost de 16.498.506,08 lei, proiect finalizat
în luna august 2013.
Astfel, execuţia înregistrată la acest capitol în total buget în anul 2011 a fost de 47,46%, în anul
2012 a fost de 43,24% iar în anul 2013 procentul de realizare a fost de 46,04%.
mii lei
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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 dezabilități, prin înfiinţarea unor centre de ocrotire în care serviciile să aibă un grad ridicat de
flexibilitate.
În ceea ce privește capitolul Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică în anul 2013 au început
lucrările la Sistemul microregional de alimentare cu apă potabilă a comunelor: Daia Română, Cut, Câlnic,
Șpring, Doștat şi a localității Răhău, județul Alba. Sursa de finanțare a fost asigurată din creditul contractat
de Consiliul Județean Alba, suma alocată fiind de 4.702 mii lei.
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 2013 au fost în suma de 33.574 mii lei. Administraţia
judeţeană a arătat interes în realizarea obiectivelor de dezvoltare a judeţului în principal prin reabilitarea şi
consolidarea sistemului rutier judeţean, fiind recepționate un număr de 3 obiective de investiții.
În anul 2013, în vederea susţinerii investiţiilor realizate de SC Drumuri şi Poduri Locale Alba SA,
în utilajele şi mijlocele de transport achiziţionate în sistem de leasing a fost majorat capitalul social cu suma
de 200,00 mii lei.
SUME ALOCATE DIN BUGETUL LOCAL
ACTIVITĂŢII DIN DOMENIUL TRANSPORTURILOR
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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 2013
a continuat implementarea proiectelor începute precum şi implementarea proiectelor noi, astfel că din
rambursări de cheltuieli eligibile, Consiliul Judeţean Alba a încasat 4.764,00 mii lei. Proiectele aflate în
implementare în anul 2013 sunt:
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;
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 şi ROSPA0043 Frumoasa,
finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Mediu- POS Mediu 2007-2013, Axa prioritară
4 – Implementarea Sistemelor Adecvate de management pentru Protecţia Naturii, a cărui
valoare este de 13.221.559 lei.
În anul 2013 au fost semnate cu Comisia Europeană două contracte cu finanţare nerambursabilă, în
vederea implementării următoarelor proiecte:
proiect COM -13-PR-35-AB-IT Citizenship and Didactics with Media in the European
Context în parteneriat cu regiunea Marche din Italia, proiect selectat spre finanțare de către
Comisia Europeană în cadrul Lifelong Learning Programme, Comenius Regio Partnership,
Apelul de proiecte 2013, a cărui valoare este de 48.100 Euro;
proiect Realizarea unui parteneriat în vederea stabilirii unei Scheme de Garantare pentru
Tineri în judeţul Alba, România, a cărui valoare este de 150.000 Euro.

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
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venituri ale bugetului de stat.
Principalele surse de venituri care compun bugetul propriu al judeţului Alba în anul 2013, 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.

Evoluţia veniturilor de la bugetul de stat în perioada 2011-2013
mii lei
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În urma analizei execuţiilor bugetare în perioada 2011-2013 se constată o creştere a veniturilor
proprii în anul 2013, evoluţia fiind susţinută în principal de cotele şi sumele defalcate din impozitul pe venit.
În anul 2012 din totalul veniturilor proprii de 46.224 mii lei un procent de 91,24% 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 92,93% şi în anul 2013, după cum urmează:
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Încasările în anul 2013 aferente cotelor şi sumelor defalcate din impozitul pe venit au înregistrat o creştere
(5,21%) faţă de încasările anului 2012.
Sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat au înregistrat o creștere în principal la
sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
județului, ca urmare a rectificărilor pozitive ale bugetului de stat.
Evoluţia sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată în perioada 2011-2013
mii lei
AN 2013; 70719
AN 2011; 70557

AN 2012; 70052

Subvenţiile reprezintă 31,50% din total venituri bugetare şi au înregistrat o descreştere faţă de
încasările anului 2011 (în sumă absolută 70.557 mii lei) şi o creștere faţă de anul 2012 (în sumă absolută
70.052 mii lei) datorate în principal subvenţiilor acordate de la bugetul de stat pentru finanţarea drepturilor
acordate persoanelor cu handicap.

Evoluţia subvenţiilor de la bugetul de stat în perioada 2011-2013
mii lei
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În conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală nr. 92/2003, cu modificările şi
completările ulterioare, în cursul anului 2013 Compartimentul Urmărire, încasare venituri şi executare silită
a urmărit încasarea debitelor provenite din amenzi contravenţionale.
În anul 2013, Compartimentul Urmărire, încasare venituri şi executare silită, a urmărit încasarea
debitelor provenite de la un număr de 80 procese verbale de constatare a contravenţiei, în valoare de
954.500 lei, din care un număr de 22 au fost transmise spre executare silită organelor de specialitate
competente din raza teritorială a altor judeţe, în sumă de 214.000 lei.
De asemenea, în cursul anului 2013 au continuat procedurile de executare silită începute în anii
anteriori pentru un număr de 53 debitori şi au fost întocmite un număr de 7 cereri de admitere a creanței sau
cerere de repunere în termen.
Au fost luate măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor Hotărârii Consiliului judeţean Alba
nr. 255/2005 pentru aprobarea taxei speciale Salvamont, (intrată în vigoare începând cu 01.01.2006).

În domeniul echilibrării bugetelor locale
În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5 şi ale Legii nr. 273/2006
privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare (art. 33 alin. 3 litera b) şi art. 33
alin. 4 litera g) Consiliile judeţene repartizează sume pentru achitarea arieratelor provenite din neplata
cheltuielilor de funcţionare şi/sau capital în ordinea cronologică a vechimii lor, pentru susţinerea
programelor de dezvoltare locală precum şi pentru proiectele de infrastructură care necesită cofinanţare
locală.
În anul 2011 s-au aprobat de către Consiliul Judeţean Alba un număr de 4 hotărâri cu o sumă totală
de 25.560 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.
În anul 2012, 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 pentru
echilibrarea bugetelor locale în cuantum de 23.424 mii lei.
În anul 2013 s-au aprobat de către Consiliul Judeţean Alba un număr de 2 hotărâri cu o sumă totală
de 25.338 mii lei, privind echilibrarea bugetelor locale ale unităţilor administrativ – teritoriale pentru
achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau capital în ordinea cronologică
vechimii lor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală precum şi pentru proiectele de
infrastructură care necesită cofinanţare locală, din care:
suma de 9.702 mii lei din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată;
suma de 15.636 mii lei din cotele defalcate din impozitul pe venit.
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Evoluţia cotelor defalcate din impozitul pe venit repartizate prin hotărâre de către Consiliul Judeţean
Alba în perioada 2012-2013
Cote defalcate din impozitul pe venit (mii lei)
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Evoluţia sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi a cotelor defalcate din impozitul pe venit
pentru echilibrarea bugetelor locale repartizate de Consiliul Judeţean Alba în perioada 2012 – 2013
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3. Contabilitate Financiar
Compartimentul îşi exercită atribuţiile din domeniul financiar contabil în conformitate cu prevederile
legale, respectându-se principiile unei bune gestiuni financiare, în special ale economiei şi al eficienţei
cheltuielilor, precum şi atribuțiile de implementare și gestionare a Programului guvernamental ”Laptele și
cornul”.
Activitatea financiar contabilă a instituţiei, aferentă anului 2013, este reflectată în situaţiile
financiare întocmite și depuse conform O.M.F.P. nr. 980/2010 cu modificările şi completările ulterioare.
În derularea activității financiar contabile au fost respectate următoarele cerințe:
Nicio cheltuială din fondurile publice nu a fost angajată, ordonanţată şi plătită dacă nu a existat baza
legală pentru respectiva cheltuială, toate documentele fiind supuse CFP propriu;
S-au respectat prevederile legale privind procedurile de angajare, lichidare, ordonanţare şi plată a
cheltuielilor, contabilizarea şi raportarea lor;
S-au respectat prevederile legal cu privire la disciplina de casă;
Au fost întocmite şi transmise la timp situaţiile financiare lunare, trimestriale și anuale;
Lunar s-a întocmit și transmis Situația monitorizării cheltuielilor de personal;
Toate operațiunile economico-financiare au fost consemnate în momentul efectuării lor în
documente justificative pe baza cărora s-au făcut înregistrări în jurnale, fişe şi alte documente
contabile, conturi sintetice şi analitice;
S-a efectuat inventarierea patrimoniului instituției ce are ca scop stabilirea situaţiei reale a tuturor
elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, a bunurilor şi valorilor deținute,
oferind o imagine fidelă a poziţiei financiare şi a performanţei entităţii pentru respectivul exerciţiu
financiar.
În cadrul Compartimentului Contabilitate Financiar au fost realizate următoarele operațiuni:


întocmirea și depunerea situaţiilor financiare lunare, trimestriale şi anuale cu anexele aferente;



întocmirea și depunerea situațiilor lunare privind monitorizarea cheltuielilor de personal;



stingerea datoriilor de natură financiară faţă de persoane fizice sau juridice rezultate din relaţiile
juridice şi economice ale Consiliului Județean Alba;



gestionarea corectă a patrimoniului Consiliului Județean Alba;



respectarea condiţiilor de legalitate şi regularitate şi/sau de încadrare în limitele stabilite şi destinaţia
creditelor bugetare şi de angajament a proiectelor de operaţiuni;



respectarea procedurilor privind parcurgerea celor 4 faze ale procesului execuţiei bugetare a
cheltuielilor, respectiv angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata;
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organizarea inventarierii periodice, cu respectarea prevederilor legale incidente, a patrimoniului
Consiliului Județean Alba şi prezentarea propunerilor de casare sau scoatere din funcţiune a unor
mijloace fixe şi obiecte de inventar;



întocmirea lunară a balanţei de verificare analitică și sintetică;



vizarea pentru CFP a proiectelor de operaţiuni care fac obiectul acestuia cu respectarea regularităţii,
legalităţii şi încadrării în limitele şi destinaţia creditelor bugetare ;



întocmirea instrumentelor de plată pentru efectuarea plaţilor prin Trezorerie sau instituții de credit;



organizarea evidenței contabile separate a tuturor operațiunilor derulate prin programele de finanţare
externă nerambursabilă;



efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi prin casierie;



întocmirea notelor contabile pentru toate operațiunile economico financiare în mod cronologic și
sistematic;



urmărirea încadrării cheltuielilor pe subdiviziunile și destinația clasificației bugetare;



ținerea și completarea registrelor contabile;



întocmirea de rapoarte, analize și informări pe tipuri de cheltuieli.
Operaţiunile derulate în cadrul Programului guvernamental ”Laptele și cornul” au fost următoarele:
 organizarea procedurii de achiziții publice;
 monitorizarea derulării programului;
 centralizarea datelor privind aprovizionarea, de la toate unitățile de învățământ din județ;
 întocmirea și transmiterea cererilor de rambursare.
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Serviciul dezvoltare, strategii, programe
Serviciul Dezvoltare, Strategii, Programe are în componenţă următoarele compartimente:
Compartimentul dezvoltare economică;
Compartimentul dezvoltare rurală;
Compartimentul strategii, programe, agenţi economici;
Compartimentul asistenţă socială

Compartimentul dezvoltare economică
În cadrul acestui compartiment au avut loc următoarele evenimente:
Sărbătoarea Mierii – Blaj, a VI-a ediţie a celui mai mare târg apicol din România, desfăşurat în perioada
21–22 martie 2013 în municipiul Blaj.

Scopul principal al manifestării a fost promovarea apicultorilor din judeţul Alba şi a produselor apicole,
precum şi facilitarea schimbului de informaţii între apicultori şi specialişti în domeniu, organizarea unei
ample expoziţii cu vânzare cu participarea apicultorilor individuali şi a firmelor de profil din ţară şi din
străinătate.
Târgul Mobilei, ediţia a IV-a, organizat în perioada 19 – 21 aprilie 2013 la 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.
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Târgul Gustos de Alba, ediţia a IV-a, organizat în perioada 31 mai–02 iunie 2013,
în Alba Iulia - Piața Pascu, cartier Cetate. Este un târg dedicat producătorilor
autohtoni din industria de profil alimentar şi are ca scop creşterea competitivităţii
acestora şi promovarea valorilor tradiţionale culinare locale.

Best of Business, a VII-a ediţie, eveniment deja consacrat, organizat în 12 decembrie
2013, pentru recunoaşterea performanţelor obţinute de societăţile cu capital românesc şi
străin care au contribuit substanţial la dezvoltarea economico-socială a judeţului, din
industrie, construcţii, servicii şi agricultură.

Alte evenimente:
 Pentru

exemplificarea conceptelor specifice ale evoluției personale în stil ”KAIZEN® by

Harmony – Armonia cu Natura, Consiliul Județean Alba, în parteneriat cu Institutul KAIZEN®
România, Direcţia Silvică şi şcoli din Alba Iulia, au desfăşurat în data de 14 martie o activitate de
împădurire cu 600 puieţi în localitatea Mereteu - Vinţu de Jos.
 Educaţie Kaizen pentru România – Program 5 S public în data de 27 mai 2013, la Aiud,
Consiliul Judeţean Alba, Asociaţia „Clean Up Japan”, Academia de Poliție din Prefectura
Yamanashi, AOTS România (Asociaţia de Instruire în Management Japonez), cu sprijinul
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companiei SUPREMIA şi a Centrului Local “Axente Sever” Alba Iulia al Organizaţiei Naţionale
“Cercetaşii Romaniei, au efectuat o acţiune de ecologizare.

 În data de 13 martie 2013, Consiliul Judeţean Alba a propus, iniţiat şi susţinut proiectul privind
înfiinţarea unei instituții de învățământ profesional în judeţul Alba. Alături de instituţii de stat şi
firme prestigioase din judeţ, au pus bazele unui parteneriat privind pregătirea elevilor, inaugurând
în 18 septembrie 2013 Școala Profesională Germană Alba Iulia.

 Conferinţa Naţională Multidisciplinară Profesorul Ion D. Lăzărescu, fondatorul şcolii
româneşti de teoria așchierii, organizată în perioada 19-20 septembrie 2013 la Cugir care a avut
ca scop promovarea tradiţiei industriale a oraşului Cugir.
 Comitetul de Dezvoltare Economică, în data de 31 octombrie 2013, organizat sub forma unui
Business Cafe, în care reprezentanţi a cca 25 de companii din judeţul Alba au participat la
dezbateri cu tema:
 Programul Eurodyssée în judeţul Alba;
 Alba Brand Tour - program de promovare în mediul on-line a mediului economic şi a
oportunităţilor investiţionale din judeţul Alba;
 Best of Business 2013 - pregătirea evenimentului.
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Consiliul Judeţean Alba desfăşoară o activitate susţinută de atragere a investiţiilor directe în economia
judeţului şi a elaborat o serie de instrumente specifice de promovare din care menţionăm :
articole bilingve (română-engleză) în publicaţii de specialitate precum Revista Transilvania
Business şi Catalogul Parcuri Industriale, Logistice şi Companii;

platformă online de prezentare a economiei judeţului Alba pentru investitori, în limba engleză Business Info Point disponibilă pe www.cjalba.ro/bip care cuprinde informaţii relevante pentru
investitori români şi străini în judeţul Alba;
film publicitar de prezentare a economiei judeţului Alba, în limba română – Alba Business
Movie realizat cu sprijinul companiilor de prestigiu din judeţ, care au susţinut în anul 2013
dezvoltarea economică a judeţului Alba.

Compartimentul Dezvoltare Rurală
În perioada 18-27 ianuarie 2013 Consiliul Judeţean Alba a participat împreună cu Asociația Producătorilor
de Produse Tradiţionale şi Ecologice Alba Transilvania, la Berlin, la cea de a 78-a ediţie a Târgului
Internaţional de Alimentaţie, Agricultură şi Horticultură.
În data de 18 februarie 2013 a avut loc Comitetul de Dezvoltare Rurală cu tema dezvoltarea conceptului de
parteneriat ASAT (Asociația pentru Susținerea Agriculturii Țărănești) pentru informarea producătorilor
locali privind posibilitatea dezvoltării de parteneriate directe cu consumatori urbani;
În cadrul acestui compartiment au avut loc următoarele evenimente:
Târgul Grădinarului, ediţia a V-a, în perioada 15 – 17 martie 2013, Consiliul Judeţean Alba a
organizat la Alba Mall din Alba Iulia, un eveniment dedicat horticultorilor, producătorilor şi
distribuitorilor de produse necesare amenajării şi întreţinerii grădinilor şi parcurilor, dar şi
publicului interesat de achiziţionarea acestora.
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Piaţa volantă inaugurată în anul 2009, a continuat să funcționeze şi în 2013 în fiecare zi de vineri, în
zona Policlinicii din cartierul Cetate, Alba Iulia, în perioada aprilie – octombrie, sprijinind fermierii mici
din județul Alba în valorificarea produsele obţinute în gospodăriile proprii (fructe şi legume proaspete,
produse lactate, pâine şi produse de patiserie, produse apicole, flori).

Ziua Rozelor, ediţia a XII-a, a fost organizată cu scopul de a promova soiurile şi producătorii de
trandafiri din localitatea Ciumbrud, localitate recunoscută atât în domeniul floricol dar şi în domeniile
pomicol şi viticol.
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Târgul Apulum Agraria 2013, organizat în Alba Iulia, în perioada 13-15
septembrie 2013 a avut ca scop promovarea şi vânzarea produselor
agroalimentare şi tradiţionale specifice din judeţul Alba, din România şi din
judeţele înfrăţite Tolna și Bacs-Kiskun din Ungaria şi Departamentul Rhône din Franţa.

Terra Madre Day – Ziua Internaţională Slow Food, organizat de Conviviumul Slow
Food Alba Transilvania în 10 decembrie 2013, la Şcoala Profesională Germană Alba Iulia
(SPGA) cu scopul promovării conceptului Slow Food sinonim cu hrana gustoasă,
sănătoasă şi preţuită corect, tema fiind Salvarea produselor aflate în pericol de
dispariţie.

Expoziţie de animale cu vânzare prin licitaţie organizată în data de 02.11.2013 în spațiul expoziţional
din cadrul Târgului de animale şi mărfuri din localitatea Drâmbar, comuna Ciugud.

Compartimentul strategii, programe, agenţi economici

Activităţile din domeniul investiţiilor realizate în cursul anului 2013 au fost:
 elaborarea proiectului programului de investiţii publice pentru Consiliul judeţean Alba şi pentru toţi
beneficiarii de investiţii publice, pe capitole bugetare şi aprobarea acestuia prin hotărârea Consiliului
judeţean (HCJ nr. 34 din 25 februarie 2013);
 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;
 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;
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 elaborarea şi solicitarea avizelor pentru „Proiectele de angajament legal din care rezultă cheltuieli pentru
investiţii publice aferente obiectivelor/proiectelor/ categoriei de investiţii” la Trezoreria municipiului
Alba Iulia;
 întocmirea „Situaţiei angajamentelor legale din care rezultă cheltuieli pentru investiţii publice şi a
creditelor bugetare aferente obiectivului/proiectului/ categoriei de investiţii”;
 iniţierea procedurii de selecţie (cerere de ofertă) pentru elaborarea „Strategiei de dezvoltare a judeţului
Alba pe perioada 2014-2020”. A doua etapă de realizare propriu-zisă a Strategiei de dezvoltare a
judeţului Alba se va finaliza în prima jumătate a anului 2014 ;
 aprobarea prin hotărâre a Consiliului judeţean Alba a bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013
ale societăţilor comerciale la care Consiliul Judeţean Alba este acţionar unic sau majoritar: SC „APA
CTTA” SA, SC „Drumuri şi Poduri Locale” Alba SA şi „Parcul Industrial Cugir” SA;
 numirea reprezentanţilor judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la societăţile SC Drumuri şi
Poduri Locale Alba SA şi SC Parcul Industrial Cugir SA. şi, conform aceleiaşi ordonanţe, aprobarea de
către Adunarea Generală a Acţionarilor a Planurilor de administrare ale membrilor consiliilor de
administraţie ale societăţilor APA CTTA SA Alba şi SC Parcul Industrial Cugir SA, pe perioada
mandatului acestora.

Compartimentul Asistenţă socială
Activităţile realizate în cursul anului 2013 au fost:
 În 17 februarie 2013 s-a aprobat, prin hotărâre de Consiliu judeţean, proiectul pilot privind îmbunătăţirea
activităţii de evaluare a persoanelor adulte cu handicap cu domiciliul/reşedinţa în zona Munţilor Apuseni,
implementat de către Consiliul judeţean Alba şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Alba;
 În data de 21 noiembrie 2013 Consiliul Judeţean Alba a aprobat Acordul Cadru privind derularea unui
proiect experimental de sprijinire a reinserţiei familiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor,
revenite din Franţa, beneficiare ale unui ajutor de revenire acordat de OFII;
 În colaborare cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, Consiliul Judeţean
Alba a

vizat îndeplinirea atribuţiilor ce revin Consiliului judeţean, pe linia aplicării politicilor de

asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice,
persoanelor cu handicap, precum şi oricărei persoane aflate în nevoie, a analizat şi supus spre aprobare şi
rezolvare, cereri, sesizări şi reclamaţii, a elaborat referate de specialitate, expuneri de motive pentru
elaborarea de proiecte de hotărâre;
 În cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba, au fost organizate întâlniri lunare
ale Comisiei de orientare şcolară şi profesională a copiilor, a elevilor şi a tinerilor cu cerinţe educaţionale
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speciale şi au fost centralizate certificatele de orientare şcolară pentru clasele speciale integrate în
învăţământul de masă, învăţământ de masă cu adaptare curriculară, învăţământ la domiciliu;
 În cadrul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Alba Iulia au fost analizate dosarele de
încadrare a persoanelor adulte într-un grad de handicap şi eliberate certificatelor de încadrare în grad şi
tip de handicap şi a fost elaborat programul individual de reabilitare şi integrare socială;
 În cadrul şedinţei Comisiei de Dialog Social, în luna noiembrie 2013 Consiliul judeţean Alba a iniţiat
prezentarea cu tema Responsabilitatea socială a companiilor/agenţilor economici – oportunităţi de
rezolvare a problemelor comunităţilor locale;
 În anul 2013 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, informaţii suplimentare privind implementarea proiectului se
pot accesa pe www.economiesociala-alba.ro.
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TEATRUL DE PĂPUŞI PRICHINDEL
Înfiinţat de către Ministerul Culturii, prin decizia nr. 201 din 01 septembrie 1952, ca teatru de păpuşi
profesionist, Teatrul de păpuşi Prichindel este o prezenţă activă în viaţa comunităţii, implicându-se în
organizarea serbărilor şcolare, a numeroase spectacole de caritate, expoziţii, concerte, sărbători naţionale etc.
Instituţia iniţiază şi desfăşoară proiecte şi programe culturale în domeniul educaţiei artistice, producând şi
prezentând spectacole pentru copii atât la sediul teatrului cât şi în școli, grădiniţe, cămine și centre culturale.
Proiecte, parteneriate, colaborări desfăşurate în 2013
Teatrul de Păpuși Prichindel și Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia - proiect educațional Prietenie

1.

fără limite
2.

Teatrul de Păpuși Prichindel și Școala Gimnazială Vasile Goldiș Alba Iulia - parteneriat educațional

3.

Teatrul de Păpuși Prichindel și Primăria Municipiului Alba Iulia - Săptămâna Îngerilor

4.

Teatrul de Păpuși Prichindel și Grădinița Dumbrava Minunată Alba Iulia - parteneriat educațional
Micii actori în devenire
Teatrul de Păpuși Prichindel și Asociația Ținutul Tibreanului - Chemarea nemuritoare a slovei –

5.

itinerariu cultural în spaţiul arhaic al satului!
Teatrul de Păpuși Prichindel și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba -

6.

parteneriat Ziua Națională a Adopției
7.

Teatrul de Păpuși Prichindel și Școala Generală Ion Agârbiceanu Alba Iulia - parteneriat educațional

8.

Teatrul de Păpuși Prichindel și Colegiul Tehnic Apulum Alba Iulia - parteneriat educațional

9.

Teatrul de Păpuși Prichindel și Asociația Alba-Manche Împreună - Zilele Francofoniei la Alba Iulia

10. Teatrul de Păpuși Prichindel și Colegiul Tehnic Alba Iulia - parteneriat educațional
11. Teatrul de Păpuși Prichindel și Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba - parteneriat educațional Ziua
Mondială a Teatrului de Animație și a Poeziei
Proiectele proprii realizate în cadrul programelor la sediul instituţiei


53 de spectacole la bilet



8 spectacole gratuite (pentru copii și persoane din centre speciale) sau în cadrul altor evenimente
culturale

Proiecte proprii realizate în cadrul programelor în afara sediului instituției
-

39 spectacole în deplasare în localitate, județ și județele limitrofe

-

4 spectacole stradale și spații neconvenționale

-

9 spectacole la festivaluri

31

Participări la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri etc. (în ţară, la nivel naţional/internaţional, în
UE, după caz, în alte state)
Festivalul AVIGNON OFF, FRANȚA, iulie 2013
Festivalul INTERNAȚIONAL DE TEATRU PUCK, Cluj Napoca, octombrie 2013
Festivalul DE TEATRU PENTRU COPII, Oradea, octombrie 2013
Festivalul INTERNAȚIONAL DE TEATRU GULLIVER, Galați, noiembrie 2013
Festivalul INTERNAȚIONAL DE TEATRU BUCURII PENTRU COPII, București, nov. 2013
Festivalul INTERNAȚIONAL DE TEATRU MAGIC ART FEST, Sibiu, decembrie 2013
Prezentarea programelor
1. GESTURI PENTRU TOTI - Teatrul a oferit spectacole gratuite. Beneficiarii acestui program au fost în
principal copiii din centre de plasament, şcoli ajutătoare, leagăne de copii, persoanele cu dizabilități și orice
alte categorii, în limita locurilor libere. S-au prezentat astfel spectacole în cadrul: Ziua Copilului 1 iunie,
Ziua Națională a României 1 decembrie , Festivalul Internațional de Teatru POVEȘTI Alba Iulia, Moş
Crăciun.
2. POVEŞTI NOI PENTRU COPII - A fost montat spectacolul MICII MUȘCHETARI și reluat spectacolul
D'ALE LUI PĂCALĂ.
3. PREFAŢA FESTIVALULUI INTERNAŢIONAL DE TEATRU - În prefața festivalului a fost invitat
spectacolul CINCI FEMEI DE TRANZIȚIE, Teatrul Național București. Piesa a fost prezentată împreună cu
lansarea cărți TRIUNGHIUL FEMEILOR de Rodica Popescu Bitănescu. Evenimentul a avut loc în trei
orașe: Alba Iulia, Blaj și Sebeș.
4. FESTIVALUL INTERNAŢIONAL DE TEATRU POVEȘTI ALBA IULIA - Au avut loc 44 de
evenimente după cum urmează: 9 spectacole pentru copii, 12 spectacole pentru tineri și adulți, 5 conferințe
de presă, 1 expoziție de schițe scenografice, 1 expoziție de costume, 1 lansare de carte, 1 expoziție foto, 1
lansare de CD, 1 discuție deschisă cu public, 3 concerte, 1 after party, 2 întâlniri UNIMA - ASSITEJ, 2
spectacole stradale, 4 ateliere.
5. CARAVANA CU PĂPUŞI - Au fost prezentate spectacolele din repertoriul teatrului pentru copii din oraș
și județ. Astfel au fost prezentate un număr de 44 spectacole la sediu, și un număr de 23 spectacole în județ.
6. EXPERIENŢE TEATRALE - Prin acest program teatrul albaiulian a participat la festivalurile din ţară
obținând Premiul pentru muzica originală din spectacolul „UNIVERSUL DIN LANTERNA MAGICĂ”.

32

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „LUCIAN BLAGA” ALBA
În temeiul prevederilor din Legea 215/2001, Legea 161/2003 şi Regulamentul de organizare şi
funcţionare a Consiliului Judeţean Alba, Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba funcţionează în
subordinea Consiliului Judeţean Alba ca bibliotecă publică, finanţarea acesteia realizându-se din
subvenţii/alocaţii acordate de la bugetul Consiliului Judeţean Alba.
Conducerea Bibliotecii Judeţene este asigurată de către directorul acesteia, instituția servind
interesele de informare, studiu, educaţie, lectură şi recreere ale locuitorilor din municipiul Alba Iulia şi
judeţul Alba, oferind acces liber, gratuit şi nediscriminatoriu la informaţie, prin organizarea de programe
culturale.
În anul 2013 s-au înregistrat următoarele valori ale acestor indicatori:
 Numărul utilizatorilor activi – 8700 persoane;
 Numărul cititorilor nou înscrişi – 5451 persoane;
 Frecvenţa totală a cititorilor în bibliotecă – 87701 vizite;
 Frecvenţa zilnică – aprox. 400 cititori/zi;
 Total volume difuzate – 157220 volume;
 Indicele de atragere la lectură - 10 %

MANIFESTĂRI CULTURALE
Anul 2013 a fost foarte bogat sub aspect editorial. S-a continuat proiectul derulat în cadrul Bibliotecii
Judeţene, proiect destinat punerii în circulaţia internaţională a operei blagiene cu:






Lucian Blaga, Nebănuitele trepte ediţie multilingva, Iaşi, Editura Ars Longa, 2013
Ediţia anastatică Cruciada copiilor . Dramă în trei acte de Lucian Blaga, Editura Ardealul, 2013
Iulian Boldea, Eugeniu Nistor - Lucian Blaga – Discurs poetic şi discurs filosofic. Interpretări
critice
Documentarul: În trecerea timpului, Editura Ecou Transilvan, Cluj –Napoca, 2013
Volumul bilingv: Lucian Blaga, Poezii, realizat în colaborare cu ICRV , Serbia, Voivodina

Secţiunea “LUCIAN BLAGA – CONFLUENŢE EUROPENE” a cuprins, pe lângă celelalte activităţi
derulate în parteneriat cu Editura Institutului de cultură al românilor din Voivodina (Zrenianin, Serbia) şi
Universitatea din Poznań, Polonia, un proiect de editare a două volume aparţinând unor autori contemporani:
Diarmuid Johnson (The Woods Are Growing Younger / Pădurile întineresc, vol. bilingv) şi Ovidiu Ivancu,
Identitate culturală şi mental colectiv românesc în postcomunism (1990 - 2007). Imagini, mituri, percepţii,
repoziţionări
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Pe lângă aceste volume, au mai fost editate şi lansate în cadrul unor evenimente culturale foarte
bine primite de public (Târgul de carte Alba Transilvana, ediţia a VI-a, Cafeneaua culturală aniversară
(trimestrial), Dacă e joi e poezie şi cafea, întâlniri cu publicul etc.) o serie întreagă de cărţi, din care
amintim:

















Iosif Fiţ – Florilegiu coral liturgic. Editura Altip,
Ocrotiţi de Eminescu. Antologia lirică a laureaţilor Concursului Naţional Eminescu, ediţia a XIII-a,
Blaj
Ion Mărgineanu – Cuvântul se întoarce în pământ. Antologie de Mircea Tomuş. Editura Ardealul
Ioan Popa – Cărţi ale Secaşelor, Editura Grinta
Veronica Oşorheian – Duioşie peste umăr; Traista în pătrăţele. Editura Grinta
Daniela Ghigeanu – Joc de lumini. Editura Altip
Silviu Mihăilă - Ioana Em. Petrescu, citindu-l pe Eminescu. Note, arhive, documente. Editura Eikon
Dumitru Mălin, Inventar la viaţă
Sebastian Bazilescu, Cum gândim aşa şi vorbim – cum vorbim, aşa şi scriem
Sonia Elvireanu – Faţa întunecată a lui Ianus; Însingurarea irisului
Avram Cristea - Şoaptă de Înger. Editura Altip
Ioan Hădărig - Poemul tăcerii / Poème du silence. Editura Altip
Radu Brateş - Blajul şi oamenii săi. Antologie de Ion Brad
Ion Buzaşi – 70. Antologie de Ion Brad, Editura Altip
Adriana Todoran – Emil Giurgiuca: Studiu monografic. Editura Altip
Grig Udrea, Păcate inerente. Editura Altip

La acestea se adaugă cărţi pentru copii semnate de Gabriela Hale, Crina Ghergu, Daniela Ghigeanu.
Vom aminti în continuare câteva dintre cele mai importante evenimente culturale desfăşurate sub egida
Bibliotecii Judeţene în anul 2013:

 15-31 ianuarie 2013 CONSTELAŢIA EMINESCU şi ZIUA CULTURII NAŢIONALE;


24 ianuarie 2013 - Unirea Principatelor Române. Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba şi filialele
sale a organizat expoziţii de carte, panouri tematice şi activităţi interactive dedicate Unirii;



30 ianuarie – Contemporani cu I.L. Caragiale. Depunere de flori şi alocuţiuni rostite la bustul
scriitorului din municipiul Alba Iulia;



12 februarie 2013 – Timeless Moments with I.L. Caragiale. Spectacol concurs organizat în parteneriat
cu Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia, ediţia a 5-a;



14 februarie 2013- Remember Grigore Vieru. Depunere de flori şi alocuţiuni rostite la bustul scriitorului
din municipiul Alba Iulia;



25-27 februarie 2013 – Cahul, Universitatea B.P. Hașdeu – Aniversarea a 175 de ani de la naşterea
patronului spiritual al universităţii, Bogdan Petriceicu Haşdeu;



1 martie 2013, Muzeul Unirii, Lansarea volumului: Traista în pătrăţele. Autoare Veronica Oşorheian;



20-25 martie 2013 Zilele Francofoniei la Alba Iulia. Manifestări cultural-artistice dedicate
francofoniei;
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1-5 aprilie 2013, Săptămâna Şcoala altfel. Vizite ghidate, dezbateri, activităţi interactive pentru peste
600 de participanţi copii şi tineri din judeţ;

 1-5 aprilie 2013, „Săptămâna familiei”, ediţia a 4-a. Proiect de lecturi şi activităţi interactive derulat
împreună cu asociaţia ZIBO din Satu Mare;


10-12 mai 2013 – Târgul de carte ALBA TRANSILVANA, ediţia a 6-a. Au participat 60 de edituri din
ţară şi străinătate şi mai mult de 100 de personalităţi ale vieţii culturale. Au existat, de asemenea,
ateliere de creaţie pentru copii, recitaluri de poezie şi muzică, expoziţii de artă plastică, concursuri,
sesiuni de autografe şi art happening;



9- 11 mai 2013 Festivalul Internaţional „LUCIAN BLAGA”, ediţia XXXIII, s-a bucurat de prezenţa
unor personalităţi de seamă ale culturii, diplomaţiei şi artei româneşti. S-au editat şi prezentat lucrări
valoroase din opera blagiană, au avut loc momente artistice deosebite, concursuri de creaţie, depuneri de
flori şi evocări ale vieţii şi operei scriitorului;



31 mai – 2 iunie 2013, Colocviul Românesc Contemporan;



Luna iunie este dedicată activităţilor culturale şi educative împreună cu şcolile şi grădiniţele din
municipiu şi judeţ.



7-8 iunie 2013, Alba Iulia, Festivalul ALB-UMOR, ediţia a 4-a;



4 iulie 2013, Alba Iulia, Muzeul Unirii - Ex libris în secolul XXI. Vernisajul Expoziţiei Internaţionale
de Mail Art. Activitate realizată în parteneriat cu Fundaţia Inter Art Aiud şi Muzeul Naţional al Unirii.



13 august 2013, Alba Iulia, EVOCARE ION LĂNCRĂNJAN- 85;



29-31 august 2013, Chişinău. Evenimentul: Limba noastră cea română . Din program: lansări de carte,
evocări literare, donaţii de carte , momente artistice;



29 august – 1 septembrie 2013, Alba Iulia, Festivalul DILEMA VECHE;



11 septembrie 2013, Galeria de Artă din Alba Iulia: Lansarea cărţii „Trei poduri peste lume” a
Principelui Radu;



26- 29 septembrie 2013, la Biblioteca românească din Madrid: Conferinţa „1960 de ani de la naşterea
împăratului Traian”; aniversarea a 95 de ani de la apariţia volumului „Poemele luminii” de Lucian
Blaga;



6-13 octombrie 2013, Roma, Italia: Conferinţa internaţională „Poezia română şi poezia italiană”;



15 octombrie 2013, Muzeul Unirii din Alba Iulia: Prezentare de carte cu prilejul Zilei Regalităţii:
„Regina Maria. Însemnări Zilnice” şi „Regele Ferdinand”;



3 noiembrie 2013, Ocna Mureş, Festivalul Naţional de Poezie „Ion Sângereanu”, ediţia a 3-a;



14-15 noiembrie 2013, Târg de carte românească la Institutul Cultural al Românilor din Voivodina;



7 decembrie 2013, Galda de Jos, Festivalul Naţional de Poezie „Ion Drăgan”, ediţia a 2-a;



29 noiembrie 2013, Universitatea „1 Decembrie 1918” - Acordarea titlului de Doctor Honoris Causa
scriitorului Ion Brad
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DACĂ E JOI E POEZIE ŞI CAFEA, proiect destinat iubitorilor de poezie, cu invitaţi speciali precum:
Valentin Uritescu, Mircea Petean, Ovidiu Scridon, Rita Chirian ş.a.;



CAFENEAUA CULTURALĂ ANIVERSARĂ, organizată trimestrial de Biblioteca Judeţeană Lucian
Blaga sub egida Consiliului Judeţean Alba;



Prima Cafenea culturală a anului 2013, „În aşteptarea primăverii…”, a avut loc în Sala de festivităţi
de la ALBA MALL, în data de 28 martie şi a stat sub semnul poeziei, artei, exuberanţei;

 28 iunie, Cafeneaua culturală „Ca floarea-soarelui, Cuvântul” s-a bucurat de prezenţa cunoscutei
realizatoare de emisiuni Marina Almăşan;
 Cafeneaua culturală „Armonii de toamnă…” a avut loc joi, 26 septembrie 2013, în Foaierul Casei de
Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia. Evenimentul a prilejuit omagierea mai multor personalităţi ale vieţii
culturale din judeţul Alba, dar şi întâlnirea cu compozitorul Walter Dionisie şi poeta Anca Dionisie;
 28 noiembrie 2013, la Casa de Cultură a Sindicatelor a avut loc cafeneaua culturală În prag de
sărbătoare..
Evenimentul s-a bucurat de participarea unui public numeros şi a invitaţilor ai Congresului Spiritualităţii
Româneşti şi a fost considerat, unanim, o încununare a evenimentelor dedicate Marii Uniri şi Zilei
Naţionale a Românilor.
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