
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREȘEDINTE 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului propriu al Judeţului Alba,  

a bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2016 

 

 

Consiliul judeţean Alba convocat  în şedinţă extraordinară în luna mai 2016; 

Luând în dezbatere : 

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

Judeţului Alba, bugetului propriu al Judeţului Alba, a bugetului fondurilor externe 

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

din venituri  proprii  pe anul 2016. 

- raportul de specialitate al Direcţiei Dezvoltare și Bugete  nr. 8002/10.05.2016, cu  

privire la proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 90 din 06.05.2016. 

Având in vedere prevederile : 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

- Legii nr. 339/18.12.2015 privind bugetul de stat pe anul 2016; 

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

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

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.unic: Se aprobă rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului propriu al 

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

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2016 si in consecinţa Hotărârea 

nr.20/2016 se rectifica, după cum urmează: 

 

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

„Art.1 –  Bugetul general al Judeţului Alba,rectificat pe anul 2016, se stabileşte în sumă de 

370.162,61  mii lei,  în structura prevăzută în anexa nr.1 – parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

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

„ Art.2 – (1) Se aprobă bugetul propriu al Judeţului Alba,rectificat pe anul 2016, în sumă de 

266.849,65 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr.2 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                   (2)  Bugetul propriu al Judeţului Alba - secţiunea de funcţionare pe anul 2016, se 

stabileşte în sumă de 179.314,34 mii lei. 

                   (3)  Bugetul propriu al Judeţului Alba - secţiunea de dezvoltare pe anul 2016, se 

stabileşte în sumă de 87.535,31 mii lei”. 

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

„Art.4 - Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2016 în sumă de 

8.014,74 mii lei, potrivit anexei nr.4, parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

         4.Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art.5 – (1) Se aprobă bugetul instituţiilor publice  şi activităţilor finanţate integral sau parţial 

din venituri  proprii, rectificat pe anul 2016,  în sumă de 119.072,49 mii lei, în structura prevăzută în 

anexa nr.5, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

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

proprii pe anul 2016- secţiunea de funcţionare se stabileşte în sumă de 104.836,61 mii lei. 



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

proprii pe anul 2016- secţiunea de dezvoltare, se stabileşte în sumă de 14.235,88 mii lei”. 

 5. Alineatul 1 al articolului 6 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 „ Art.6 – (1) Cheltuielile, rectificate pentru „Autorităţi executive”  pe anul 2016 se stabilesc 

în sumă de 25.104,98  mii lei, în structura prevăzută în anexa nr.6 – parte integrantă a prezentei 

hotărâri”. 

 6. Alineatul 1 al articolului 7 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art.7 - (1) Cheltuielile rectificate pentru Serviciul public judeţean „Salvamont” Alba, pe 

anul 2016 se stabilesc în sumă de 1.554,63 mii lei, iar cheltuielile rectificate pentru realizarea, 

organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale se stabilesc în sumă de 300 mii lei în structura prevăzută 

în anexa nr. 7 – parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

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

Art.8 – (1) Cheltuielile, rectificate pentru Centrul Militar al judeţului Alba pe anul 2016 se 

stabilesc în sumă de 426,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 8 – parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

    8. Alineatele 1 și 2 ale articolului 13 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

Art.13 – (1)  Cheltuielile, rectificate pentru activitatea „Sănătate”, pe anul 2016, se stabilesc 

în sumă de 13.843,61 mii lei. 

             (2)  Repartizarea sumei de 13.843,61 mii lei pe unităţi de sănătate publică este 

următoarea: 

-  Spitalul Judeţean de Urgenta Alba Iulia                       13.013,61 mii lei.  

           -  Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud                                830,00 mii lei 

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

„Art.14– (1) Cheltuielile, rectificate pentru Biblioteca judeţeana „Lucian Blaga” pe anul 2016 

se stabilesc în sumă de 1.535,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr.11 – parte integrantă a 

prezentei hotărâri”. 

    10. Alineatul 1 al articolului 21 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art.21 – (1) Cheltuielile, rectificate pentru activitatea „Protecţia mediului” pe anul 2016, se 

stabilesc în sumă de 46.564,57 mii lei”. 

          11. Articolul 26 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art.26 -  Se aprobă cheltuielile, rectificate pentru „Alte acţiuni în domeniul culturii, recreerii 

şi religiei” aferente bugetului fondurilor externe nerambursabile pentru Judetul Alba, pe anul 2016  

în suma de 7.949,72 mii lei, potrivit anexei nr. 18, parte integrantă a prezentei hotarari”. 

   12. Alineatul 1 al articolului 29 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 „Art.29 - (1) Se aprobă bugetul  de venituri și cheltuieli, rectificat pe anul 2016 pentru 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba, în suma de  100.449,69 mii lei  în structura prevăzută în anexa nr. 

21– parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

   13. Alineatele 1 și 3 ale articolului 31 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art.31 - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli, rectificat pe anul 2016 pentru Muzeul 

Naţional al Unirii Alba Iulia, în sumă de 4.215,31 mii lei  în structura prevăzută în anexa nr. 23– 

parte integrantă a prezentei hotărâri. 

               (3) Se aprobă Programul activităţilor rectificat pe anul 2016, potrivit anexei nr. 23 

„a”, parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

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

„Art.32- (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli, rectificat pe anul 2016 pentru Teatrul 

de Păpuşi  „Prichindel” Alba Iulia, în sumă de 1.810,00 mii lei în structura prevăzută în anexa nr. 24 

– parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

15. Articolul 36 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art.36 -  Se aprobă Agenda culturală a judetului Alba,rectificata pe anul 2016  în structura 

prevăzută în anexa nr. 28– parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

         16. Articolul 37 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art.37 – Se aprobă Programul de investitii publice pe grupe de investitii și surse de finanțare 

și a creditelor de angajament, rectificat  pe anul 2016 în structura prevăzută în anexa nr. 29– parte 

integrantă a prezentei hotărâri”. 

 



Preşedintele Consiliului judeţean Alba, domnul Ion Dumitrel, prin Direcţia Dezvoltare şi 

Bugete va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba si pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului –Judetul Alba, Administrației Județene a 

Finanţelor Publice Alba; Trezoreriei Municipiului Alba Iulia; Ordonatorilor terţiari de credite în 

extras; Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba 

 

 

 

 

 

   PREŞEDINTE, 

 Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

                              AVIZAT 

                                                           p.SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,  

                                                                  Liliana NEGRUȚ  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat sub nr. 90 

Alba Iulia, 06 mai 2016 









































































































































































































































































































ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea implementării proiectului „Museikon - a living museum and arena for 

experiencing the cultural heritage” – „Museikon – un muzeu viu şi un spaţiu al experienţei 

patrimoniului cultural” depus în cadrul Programului PA16/RO12 „Conservarea şi 

revitalizarea patrimoniului cultural şi natural”, Măsura B a fondului pentru relații 

bilaterale şi selectat spre finanțare prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014, de către 

Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia 

 

 Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa extraordinară din luna mai 2016; 

 Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea implementării 

proiectului „Museikon - a living museum and arena for experiencing the cultural heritage” – 

„Museikon – un muzeu viu şi un spaţiu al experienţei patrimoniului cultural” depus în cadrul 

Programului PA16/RO12 „Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural”, Măsura 

B a fondului pentru relații bilaterale şi selectat spre finanțare prin Mecanismul Financiar SEE 

2009-2014, de către Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia; 

- raportul de specialitate nr. 7930 /9 mai 2016 comun al Direcţiei Dezvoltare şi Bugete 

şi Serviciului Coordonare Programe și Proiecte din aparatul de specialitate al Consiliului 

județean Alba; 

Ţinând cont de: 

- Ghidul aplicantului Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural, 

Fondul pentru relaţii bilaterale, Măsura B, Cerere de propuneri pentru Acţiuni de Parteneriat 

1/2016;  

Văzând:  

- Nota de fundamentare nr. 1278/28.04.2016 a Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, 

privind aprobarea finanţării proiectului „Museikon - a living museum and arena for experiencing 

the cultural heritage” – „Museikon – un muzeu viu şi un spaţiu al experienţei patrimoniului 

cultural”; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. d şi art. 91, alin.5, litera a pct. 1 şi 4 din Legea nr. 215/2001 a 

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

- Legea nr.273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

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

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă implementarea de către Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia a 

proiectului „Museikon - a living museum and arena for experiencing the cultural heritage” – 

„Museikon – un muzeu viu şi un spaţiu al experienţei patrimoniului cultural” finanţat prin 



Mecanismul Financiar SEE 2009-2014 în cadrul Programului PA16/RO12 „Conservarea şi 

revitalizarea patrimoniului cultural şi natural”, Măsura B a fondului pentru relații bilaterale. 

 

Art. 2. (1). Valoarea totală a proiectului este de 44.095 lei, finanţat în proporţie de 

100% prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014.  

 

(2).  Se aprobă alocarea de subvenţii din bugetul local al Judeţului Alba Muzeului 

Naţional al Unirii Alba Iulia în sumă de 44.095 lei, pentru implementarea proiectului, sumă care 

va fi rambursată după aprobarea cererii de rambursare de către Operatorul de Program - 

Ministerul Culturii – Unitatea de Management a Proiectului. 

 

(3). Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia îşi asumă obligaţia asigurării din veniturile 

proprii a resurselor financiare aferente cheltuielilor neeligibile care pot surveni pe perioada 

implementării proiectului.  

 

Art. 3. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Direcţiei Dezvoltare şi 

Bugete şi Serviciului Coordonare Programe şi Proiecte din aparatul de specialitate a Consiliului 

Judeţean Alba, precum şi Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri.  

 

 Hotărârea se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina web 

www.cjalba.ro şi se comunică: Prefectului judeţului Alba; Muzeului Naţional al Unirii Alba 

Iulia; Direcției Dezvoltare și Bugete; Serviciului Coordonare Programe și Proiecte din aparatul 

de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

 

 

   PREŞEDINTE, 

  Ion DUMITREL 

                                            Avizat, 

                                     p. SECRETARUL JUDEŢULUI  

                                        Liliana NEGRUŢ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat sub nr. 91 

Alba Iulia, 6 mai 2016 

http://www.cjalba.ro/
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