
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local, a bugetului fondurilor externe 

nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri proprii, în anul 2016 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28 ianuarie 2016; 

  Luând în dezbatere : 

 - proiectul de hotărâre privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local, 

bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2016; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind constituirea şi utilizarea 

excedentului bugetului local, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor 

instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2016; 

 - raportul de specialitate nr. 896 din 20 ianuarie 2016 al Direcţiei dezvoltare şi bugete; 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 

bugete, strategii; 

 Având în vedere prevederile: 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si 

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, 

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

integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, 

bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind 

activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de 

organizare şi finanţare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 4075/2015 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 201, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

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

 

 

HOTĂRÂRE: 

 

 

Art. 1 Se aprobă constituirea şi utilizarea în anul 2016 a excedentului bugetului local, 

rezultat la 31.12.2015 în sumă de 52.746,71 mii lei, astfel: 

a) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele dintre 

veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul 2016 suma de 

442,77 mii lei (ca sursa de finanţare a cheltuielilor secţiunii de funcţionare)  

b) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, în anul 2016 suma de               

52.303,94 mii lei, conform anexei la prezenta hotărâre. 

Art. 2 Se aprobă constituirea şi utilizarea în anul 2016 a excedentului bugetului fondurilor 

externe nerambursabile, rezultat la 31.12.2015, în sumă de 1.631,60 mii lei pentru cheltuieli 

aferente proiectului „Museikon. Un nou muzeu al icoanei revitalizează o clădire monument istoric 

restaurată în Alba Iulia”.  



Art. 3 Se aprobă constituirea şi utilizarea în anul 2016 de către Direcţia Publică 

Comunitară a Persoanelor Alba a excedentului bugetului instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri proprii, rezultat la 31.12.2015, in sumă de 50,59 mii  lei 

pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de funcţionare.  

Art. 4 Se aprobă constituirea şi utilizarea în anul 2016 de către Spitalul Judeţean de 

Urgenţă Alba a excedentului bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri proprii, rezultat la 31.12.2015, in sumă de 310,62 mii lei, astfel: 

a) pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de funcţionare suma de 256,35 mii lei 

b)  pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare suma de 54,27 mii lei.  

 

Art. 5 Se aprobă constituirea şi utilizarea în anul 2016 de către Muzeul Naţional al Unirii 

Alba Iulia a excedentului bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial 

din venituri proprii, rezultat la 31.12.2015, in sumă de 49,94 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor 

secţiunii de funcţionare.  

 

Art. 6 Se aprobă constituirea şi utilizarea în anul 2016 de catre Muzeul Naţional al Unirii 

Alba Iulia a excedentului bugetului fondurilor externe nerambursabile, rezultat la 31.12.2015, în 

sumă de 0,37 mii lei pentru cheltuieli aferente proiectului „Museikon. Un nou muzeu al icoanei 

revitalizează o clădire monument istoric restaurată în Alba Iulia”.  

Art. 7  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin Direcţia Dezvoltare si Bugete va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului judeţului Alba, Administraţiei Judeţene a 

Finanţelor Publice Alba, Trezoreriei Municipiului Alba Iulia, Ordonatorilor terţiari de credite 

nominalizaţi şi Direcţiilor din aparatul  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

    

   PREŞEDINTE, 

 Ion DUMITREL 

                         Contrasemnează, 

                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  

                                                                     Vasile BUMBU    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 21 

Alba Iulia, 28 ianuarie 2016 



Anexa 

la  Hotărârea Consiliului 

Judetean Alba

nr. 21 din 28.01.2016

mii lei

Nr. 

Crt.
Denumirea obiectivului Buget 2016

0 A 1

52.303,94

Capitolul 51.02  Autoritati publice si actiuni externe 8.464,90

I Obiective de investitii: 8.464,90

1
Refunctionalizare cladire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Judetean Alba cu 

extindere
4.071,90

2
Reabilitare si refunctionalizare Muzeul National al Unirii si Sala Unirii Alba Iulia- Sala 

Unirii 
1.000,00

3 Reabilitare Palat Cultural Blaj 897,00

4 Amenajare baza de agrement in municipiul Blaj 1.951,00

5 Reabilitare si refunctionalizare CT6 in Depozit de ceramica veche 400,00

6
Reabilitare si refunctionalizare Muzeul National al Unirii si Sala Unirii Alba Iulia- Sala 

Unirii  - DALI, expertize, avize, acorduri
60,00

7
Refunctionalizare, reabilitare pentru cladire corp C2, in Biblioteca Judeteana cu 

mansardare - expertize, avize, acorduri 
10,00

8
Reabilitare si refunctionalizare CT6 in Depozit de ceramica veche - DALI, expertize, 

avize, acorduri
25,00

9 Sistem informatic integrat pentru gestionarea obiectivelor de investitii 50,00

Capitolul 54.02   Alte servicii publice generale                                                                                            304,63

I Obiective de investitii: 304,63

1 Reabilitare si extindere cladire Sediu Salvamont Alba 300,00

2 Snowmobil dotat cu accesorii 4,63

Capitolul 66.02 Sanatate 3.919,61

I Obiective de investitii: 153,31

1  Sectia de Psihiatrie a Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia (Proiect tehnic) 153,31

II Dotari independente Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia 1.189,30

III
Cheltuieli pentru proiectare si elaboarea studiilor de prefezabilitate si fezabilitate 

aferente obiectivului
78,00

1 Reabilitare termica a Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia - Studiu de fezabilitate 78,00

IV Reparatii capitale 2.499,00

1 RK instalatii sanitare, termice, fluide medicale corpuri cladire A+B 46,00

2 RK sectiile Chirurgie Generala, Urologie 298,00

3 RK sectia Gastroenterologie 1.953,00

4 RK cai de acces si subsol 94,00

5 RK sectia Recuperare, medicina fizica si balneologie 102,00

6 RK centru multifunctional Ocna Mures 6,00

Capitolul 67.02 Cultura, recreere si religie 255,00

I Obiective de investitii: 200,00

Amenajare si imprejmuire curte Castel Sancrai 200,00

II Alte cheltuieli de investitii: 55,00

Sistem de supraveghere si alarma Castel Sancrai 50,00

Expertiza tehnica privind securitatea la incendiu Castel Sancrai 5,00

Capitolul 68.02   Asigurari si asistenta sociala                                                                                          200,00

I Alte cheltuieli de investitii: 200,00

1 Reparatie capitala sediu nou DGASPC Alba 200,00

Capitolul 74.02 Protectia Mediului 26.494,80

1
Elaborare studiu pentru intocmirea Planului de mentinere a calitatii aerului in judetul 

Alba
100,00

ROMANIA

JUDETUL ALBA

CONSILIUL JUDETEAN

Programul obiectivelor de investitii de interes judetean finantate din excedentul bugetului local,  pe 

anul 2016

TOTAL, din care:



2 Proiect "Sistem de mananagement integrat al deseurilor in judetul Alba", din care: 26.347,80

Construire drumuri de acces pentru Centrul de management integrat al deseurilor

Galda de Jos si pentru statiile de transfer
6.000,00

3
Proiect "Managementul integrat al siturilor ROSCI0085 Frumoasa si ROSPA0043 

Frumoasa"
47,00

Capitolul 84.02  Transporturi 12.665,00

I Obiective de investitii: 12.665,00

Lucrari de drumuri si poduri propuse pe anul 2016, in continuare: 5.294,10

1

“Modernizare drum judetean DJ107: Alba Iulia-Teleac-Hapria-Straja-Berghin-Colibi-

Secasel-Cergaul Mare-Veza-Blaj - Sancel-Lunca Tarnavei-Sona- Jidvei-Santamarie-

Cetatea de Balta - lim. jud. Mures, km19+600-km.30+035, tr.II de la km.19+600 la

km.26+600, judetul Alba

2.005,71

2 Consolidare corp drum judetean DJ 750: Garda de Sus (DN 75) - Ordancusa - Ghetar 100,00

3

Consolidare terasamente si asigurarea stabilitatii versantilor pe drumul judetean

DJ705: lim. Jud. Hunedoara-Almasu de Mijloc-Almasu Mare-Zlatna (DN74), de la

km.43+228-km.43+263 si de la km.44+428-km.44+463, jud. Alba

3.188,39

5 Lucrari noi 6.493,90

6
Consolidare corp drum judetean DJ107K:Galda de Jos(DJ107H) - Mesentea - Benic - 

Intregalde-Mogos(DJ107I), tronson III,  km.17+7000-km.23+700, jud. Alba
4.299,30

7
Consolidare Pod pe DJ107C, km.9+223 peste paraul Dumbravita, in localitatea Limba , 

jud. Alba 
657,20

8 Pod pe DJ107, km.22+850, localitatea  Colibi, jud. Alba 1.087,40

9

Modernizare drum judetean DJ 107I:Aiud(DN1) -Aiudul de Sus-Ramet-Bradesti-Geogel-

Macarestu-Barlesti Catuni-Cojocani-Valea Barnii-Barlesti-Mogos-_Valea Alba-

Ciuciulesti-Bucium-Izbita-Coleseni-Bucium Sat-DN74, km.0+000 - km.76+540    

300,00

10

Conectarea domeniului schiabil Sureanu la reteaua TEN-T prin reabilitarea drumului 

judetean DJ 704, de la Poarta Raiului (km.60+300) la barajul Oasa (km.75+950)- 

Transalpina- DN67C- A1 

75,00

11 Consolidare pod pe DJ705B peste raul Mures, km.3+949, loc. Vintu de Jos, jud. Alba 75,00

Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a 

documentatiei de avizare a lucrarilor de investitii, studii de fezabilitate, aferente 

obiectivului:

877,00

1
Strategia de dezvoltare , modernizare si intretinere a retelei de drumuri judetene 2015-

2020
50,00

2
Studiu privind managementul starii tehnice a drumurilor judetene din judetul Alba-Baza 

de date privind gestionarea retelei de drumuri judetene din judetul Alba
100,00

3

Actualizare studiu privind "Conectarea Domeniului Schiabil Sureanu la reteaua TEN-T 

prin reabilitarea drumului judetean  DJ704, de la Poarta Raiului (km.60+30)  la barajul 

Oasa (km.75+950)- Transalpina-DN67C-A1"

45,00

4

Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie pe drumul judetean DJ 

107I:Aiud(DN1) Aiudul de Sus-Ramet-Bradesti-Geogel-Macarestu-Barlesti Catuni-

Cojocani-Valea Barnii-Barlesti-Mogos-_Valea Alba-Ciuciulesti-Bucium-Izbita-Cojeseni-

Bucium Sat-DN74(Cerbu)  km.0+000-km.76+540 - km.35+000         

552,00

5
Asigurarea  conectivitatii orasului Cugir la reteaua TEN-T prin construirea nodului rutier 

in zona de legatura a drumului judetean  DJ704 cu DN7
85,00

6
Expertiza tehnica si D.A.L.I. "Pod pe DJ107, peste raul Mures, km. 4+587   , loc. 

Teleac, jud. Alba
15,00

7
Expertiza tehnica si D.A.L.I. "Pod pe DJ107E, peste raul Mures, km. 3+895   , loc. 

Ciumbrud, jud. Alba
15,00

8
Actualizare Expertiza tehnica si DALI pentru "Consolidare pod pe DJ705B peste raul 

Mures, km.3+949, loc. Vintu de Jos, jud. Alba"
15,00

                             PREŞEDINTE,

                           Ion DUMITREL                                     

                                                                                                                                                                     Contrasemnează

   SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,                                                                             

                                                                                                                                                                   Vasile BUMBU                                                                       
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