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DISPOZIŢIE 

privind repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor bugetare ale bugetului local 

al Județului Alba, a bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor 

publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii, pe anul 2018, 

precum și efectuarea unor modificări potrivit clasificației indicatorilor privind finanțele 

publice 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 2778/12 februarie 2018 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba privind propunerea de repartizare 

pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor bugetare ale bugetului local al Județului Alba, a 

bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri  proprii, precum și efectuarea unor modificări în 

clasificația indicatorilor privind finanțele publice,  pe anul 2018;  

Luând în considerare: 

- adresa nr. ABG_STG -711/11 ianuarie 2018 a Administrației Județene a Finanţelor 

Publice Alba privind comunicarea cotelor defalcate din impozitul pe venit estimate a se încasa în 

anul 2018 și a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pe anul 2018, precum și estimările 

pe anii 2019-2021; 

- adresa nr. 462483/07 februarie 2018 a Ministerului Finanțelor Publice – Direcția 

Generala de Sinteza a Politicilor Bugetare  referitoare la modificarea in clasificația indicatorilor 

privind finanțele publice, potrivit prevederilor Legii nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- adresa nr. ABG_STZ-1733/02 februarie 2018 a Administrației Județene a Finanțelor 

Publice Alba privind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

pentru bugetele locale, pe anul 2018; 

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 34/1 februarie 2018 

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

bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2018; 

Având în vedere prevederile:  

- art. 104 alin. 1 lit. c coroborat cu art. 104 alin. 4 lit. e din Legea nr. 215/2001 a 

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

- art. 50 alin. 2 lit. b din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 18 alin. 1 și alin. 5 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit 

din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare 

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emit prezenta 

 

 

DISPOZIȚIE 

 

 

Art. 1. Raportat la dispozițiile adresei Ministerului Finanțelor Publice nr. 

462483/07.02.2018 și ținând cont de prevederile art. 18 alin. 1 și alin. 5 din Legea nr. 153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările 

ulterioare, aprob evidenţierea în bugetul instituţiilor publice  şi activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri  proprii, pe anul 2018, la alineatul 10.01.17 „Indemnizații de hrană” a 



sumelor aprobate inițial la alineatul 10.02.02 „Norme de hrană”, prin virarea sumelor de la 

alineatul 10.02.02 „Norme de hrană”  la  alineatul 10.01.17 „Indemnizații de hrană”. 

Art. 2. Aprob repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor bugetare ale bugetului 

local al Județului Alba, a bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor 

publice  şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii pe anul 2018, aprobate 

conform Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 34/1 februarie 2018 și corespunzător 

modificării prevăzute art. 1 al prezentei dispoziții.  

Art. 3 Anexele nr. 2, nr. 3 și nr. 4 ale Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 34/1 

februarie 2018 cuprind repartizarea pe trimestre pe anul 2018 conform art. 2, precum și 

estimările pe anii 2019-2021 și constituie părți integrante ale prezentei dispoziții. 

Art. 4. Direcția dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții. 

 

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba; Administrației Județene a Finanţelor Publice Alba, 

Trezoreriei Municipiului Alba Iulia, Ordonatorilor terțiari de credite în extras și direcţiilor din 

cadrul aparatului  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

   

 

                                         Avizat pentru legalitate,  

       PREŞEDINTE,         SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                   ION DUMITREL             Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 27 

Alba Iulia, 12 februarie 2018 




