
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

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

Alba și a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri  proprii  pe anul 2016  

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 10 octombrie 2016;  

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului 

propriu al Judeţului Alba si a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri  proprii  pe anul 2016; 

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

Judeţului Alba, bugetului propriu al Judeţului Alba si a bugetelor instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2016;  

- raportul de specialitate nr. 17455/5 octombrie 2016 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Ținând cont de prevederile: Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 20/28 ianuarie 

2016 privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului propriu al Judeţului 

Alba, bugetului creditelor interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor 

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

2016, cu modificările şi completările ulterioare, Dispoziției Președintelui Consiliului Județean 

Alba nr. 476/21 septembrie 2016 privind modificarea repartizării pe trimestre a veniturilor și 

cheltuielilor bugetare, precum și efectuarea unor virări de credite bugetare în cadrul aceluiași 

capitol bugetar, inclusiv între programele aceluiași capitol pentru bugetul propriu al Județului 

Alba și bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri 

proprii, pe anul 2016. 

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

bugete, strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 Comisia educație, cultură, 

tineret, ONG-uri și sport și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 Comisia 

sănătate și protecție socială; 

Având în vedere prevederile: 

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

ulterioare; 

- Legii nr. 339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016; 

- O.U.G. nr. 27/2015 pentru completarea O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea 

personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul 

cheltuielilor publice și pentru stabilirea unor măsuri bugetare. 

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

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

 

HOTĂRÂRE 

 

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

Județului Alba, a bugetului creditelor interne şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2016 și în consecinţă Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 20/28 ianuarie 2016 privind aprobarea bugetului general al 

Judeţului Alba, bugetului propriu al Judeţului Alba, bugetului creditelor interne, bugetului 

fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2016, cu modificările şi completările 

ulterioare, se rectifică, după cum urmează: 

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



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

de 383.134,61  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 279.470,65 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 181.721,34 mii lei. 

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

stabileşte în sumă de 97.749,31 mii lei”. 

     3. 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 116.624,49 mii lei, în structura 

prevăzută în anexa nr. 5 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

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

venituri  proprii pe anul 2016 - secţiunea de funcţionare se stabileşte în sumă de 105.228,81 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 11.395,68 mii 

lei”. 

 4. 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 20.315,78  mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 6 – parte integrantă a 

prezentei hotărâri”. 

 5. 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 1,647,63 mii lei, iar cheltuielile rectificate pentru realizarea, 

organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale se stabilesc în sumă de 100,00 mii lei în structura 

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

 6. Alineatele 1 și 2 ale articolului 10 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

           „Art. 10 – (1) Cheltuielile, rectificate pentru activitatea „Învăţământul preuniversitar de 

stat – învăţământul special”, pe anul 2016, se stabilesc în sumă de 12.969,66 mii lei în structura 

prevăzută în anexa nr. 10 – parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

                 (2)  Repartizarea sumei de 12.969,66 mii lei este următoarea: 

            - Centrul  Școlar de Educație Incluzivă Alba                                3.781,98 mii lei 

            - Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Alba     2,074,93 mii lei   

            - Învățământ special integrat în învățământul de masă                  7,112,75 mii lei 

7. Alineatul 1 al articolului 34 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 34 – (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016, rectificat pentru 

Camera Agricolă Judeţeană Alba, în sumă de 857,00 mii lei în structura prevăzută în anexa 

nr. 26 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

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

          „Art. 37 – Se aprobă Programul de investiții publice pe grupe de investiții 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”. 

 

Art. II. Se aprobă modificarea anexei Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 159/2016 

și în consecință anexa va avea conținutul actualizat și constituie parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

 

Art. III. Se aprobă, începând cu luna octombrie 2016, o creştere salarială de 12% pentru 

următoarele categorii de personal din structura funcțională a Spitalului Județean de Urgență 

Alba, respectiv pentru:  personalul prevăzut la Litera B  structuri funcționale  - aparat funcțional 

din statul de funcții, cu excepția funcțiilor de conducere și a funcțiilor din compartimentul 

„Dietetică” și „Spălătorie”; personalul încadrat la Serviciul  de management al calității serviciilor 

medicale – compartimentul managementul calității serviciilor medicale din statul de funcții, cu 



excepția funcției de conducere și  personalul care ocupă funcția de  „secretar dactilograf IA” în  

cadrul UPU și „operator date I” în cadrul Farmaciei Spitalului Județean de Urgență Alba. 

 

Art. IV. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 

bugete din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba va aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

Art. V. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Administrației 

Județene a Finanţelor Publice Alba, Trezoreriei Municipiului Alba Iulia; Ordonatorilor terţiari de 

credite în extras; Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

  

 

 

                CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU                                         

                                                                                           

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

Nr. 183 

Alba Iulia, 10 octombrie 2016  
















































































































































































































