
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN  

HOTĂRÂRE 

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

şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  

proprii,  pe anul 2017 

 

 Consiliul Județean Alba, întrunit în şedinţă extraordinară, publică, în data de 8 septembrie 2017; 

Luând în dezbatere : 

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

bugetului local al Judeţului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2017. 

- raportul de specialitate nr. 15665/4 septembrie 2017 al Direcției dezvoltare şi 

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

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

al Judeţului Alba, a bugetului local al Judeţului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2017. 

- raportul de specialitate nr. 15665/4 septembrie 2017 al Direcției dezvoltare şi 

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- adresa nr. ABG_STZ_13057/2017 privind modificarea repartizării pe trimestre a 

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrare pe anul 2017; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 107/16 martie 

2017 privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local 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 

2017, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

bugete, strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, 

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului, avizul favorabil al Comisiei de 

specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică, avizul favorabil al 

Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport, avizul favorabil al 

Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri și de avizul 

favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială; 

Având în 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. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017; 

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 rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local al 

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

venituri  proprii  pe anul 2017 și în consecință Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 107/16 

martie 2017 privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local 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 

2017, 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, rectificat pe anul 2017, se stabileşte în sumă de 

431.994,05  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 local al judeţului Alba, rectificat  pe anul 2017, în sumă de 

280.540,83 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                  (2)  Bugetul local al Judeţului Alba - secţiunea de funcţionare pe anul 2017, se 

stabileşte în sumă de 214.469,56 mii lei. 



                  (3)  Bugetul local al Judeţului Alba - secţiunea de dezvoltare pe anul 2017 se 

stabileşte în sumă de 66.071,27 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 pe anul 2017, rectificat  în sumă de 172.925,76 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 2017- secţiunea de funcţionare se stabileşte în sumă de 159.702,81 mii 

lei. 

                (3) Bugetul instituțiilor publice  şi activităților finanțate integral sau parțial din 

venituri  proprii pe anul 2017- secţiunea de dezvoltare, se stabileşte în sumă de 13.222,95 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 2017 se stabilesc 

în sumă de 32.397,96  mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 6 - parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

   5. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 9. Cheltuielile, rectificate pentru „Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Unirea”, 

pe anul 2017 se stabilesc în sumă de 620,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 9 - 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 2017, se stabilesc în sumă de 11.646,70 mii lei în structura 

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

              (2)  Repartizarea sumei de 11.646,70 mii lei este următoarea: 

                             - Centrului  Școlar de Educație Incluzivă Alba  suma de  3.761,37 mii lei, 

conform anexei 10 „a” - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                             - Cheltuielile rectificate pentru Centrul Județean de Resurse și Asistență 

Educațională Alba pe anul 2017 sunt în sumă de 2.706,51 mii lei,  conform anexei 10 „b” - parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

- Cheltuielile rectificate pentru Învățământ special integrat în învățământul 

de masă  suma de  5.178,82 mii lei, conform anexei 10 „c” - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

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

Art. 13. (1)  Cheltuielile pentru activitatea „Sănătate”, pe anul 2017, se stabilesc în sumă 

de 12.863,00 mii lei. 

              (2)  Repartizarea transferurilor  din bugetul local pe unităţi de sănătate publică 

este următoarea: 

-  Spitalul Judeţean de Urgență Alba Iulia                        12.378,00 mii lei.  

-  Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud                                    425,00 mii lei 

8. Alineatul 3 al articolului 14 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 14. (3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative pe anul 2017 pentru 

Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba Iulia, potrivit anexei nr.11 „a” - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

9. Alineatele 1 și 2 ale articolul 19 se modifică si vor avea următorul cuprins: 

Art. 19. (1) Sprijinul financiar pentru „Alte acţiuni în domeniul culturii, recreerii şi 

religiei”, rectificat  pe anul 2017 se stabilește în sumă de 2.204,27 mii lei , în structura prevăzută 

în anexa nr. 13 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

               (3) Se aprobă Programul activităţilor în domeniul culturii, recreerii şi religiei, 

rectificat pe anul 2017, potrivit anexelor nr. 13 „aˮ și nr. 13„b”  - părţi integrante ale prezentei 

hotărâri. 

10. Alineatul 1 al articolului 20 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 20. (1) Cheltuielile pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia  

Copilului Alba, rectificate pe anul 2017 se stabilesc în sumă de 119.291,00 mii lei, în structura 

prevăzută în anexa nr. 14 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

     11. Articolul 22 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 22. Cheltuielile rectificate pentru activitatea „Protecţia mediului” pe anul 2017, se 

stabilesc în sumă de 22.458,30 mii lei în structura prevăzută în anexa nr. 15 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

12. Articolul 23 se modifică și va avea următorul cuprins: 



Art. 23. Cheltuielile rectificate pentru „Acţiuni generale economice”, pe anul 2017 se 

stabilesc în sumă de 135,00 mii lei. 

           13. La articolul 24 alineatul 1 se modifică, iar la alineatul 2 se modifică anexa 16 a și vor 

avea următorul cuprins: 

    Art. 24. (1) Cheltuielile pentru activitatea „Transporturi” pe anul 2017, se stabilesc în 

sumă de 23.319,97  mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 16 - parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

                         (2)  Se aprobă Programul lucrărilor pe drumuri și poduri județene finanțate din 

bugetul local al Județului Alba, rectificat,  potrivit anexei  16 „a” 

14. Alineatele 1 și 2 ale articolului 25 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

Art. 25. (1) Cheltuielile, rectificate pentru activitatea „Turism” pe anul 2017,  se stabilesc 

în sumă de 290,43  mii lei, în structura prevăzută în anexa nr.17 - parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

              (2) Se aprobă Programul activităţilor în domeniul turismului pe anul 2017, 

rectificat  potrivit   anexei  nr.17 „a” - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

15. Articolul 27 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 27.  Se aprobă Agenda evenimentelor Județului Alba, rectificată pe anul 2017  în 

structura prevăzută în anexa nr. 19 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

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

Art. 32. (1) Se aprobă bugetul  de venituri și cheltuieli, rectificat pe anul 2017 pentru 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba, în suma de  147.732,99 mii lei  în structura prevăzută în 

anexa nr. 24 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

17. Alineatele  1 și 3 ale articolului 34 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

Art. 34. (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli, rectificat  pe anul 2017, pentru 

Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, în sumă de 5.325,27 mii lei  în structura prevăzută în anexa 

nr. 26 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

              (3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative  al Muzeului Național al 

Unirii, rectificat pe anul 2017, potrivit anexei nr. 26 „a”- parte integrantă a prezentei hotărâri. 

18. Alineatele  1 și 3 ale articolului 35 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

Art. 35. (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Teatrul de 

Păpuşi  „Prichindel” Alba Iulia, în sumă de 3.223,67 mii lei în structura prevăzută în anexa nr. 

27 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

           (3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative al Teatrului de Păpuşi  

„Prichindel” Alba Iulia pe anul 2017, potrivit anexei nr. 27 „a”- parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

19. Alineatul 3 al articolului 36 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 36. (3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative  al Centrului de Cultură 

„Augustin Bena” Alba Iulia, rectificat pe anul 2017, potrivit anexei nr. 28„a” - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

20. Articolul 39 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art.39 – Se aprobă Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de 

finanțare și a creditelor de angajament, rectificat pe anul 2017, în structura prevăzută în anexa nr. 

30 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

     

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

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

prevederile prezentei hotărâri. 

 

Art. III. 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 cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU  

Nr. 278 

Cugir, 8 septembrie 2017 










































































































































































































































































































































































































































