
 
 
 
 
 
 

R O M Â N I A  
J U D E Ț U L  A L B A  

CONSILIUL JUDEȚEAN  

Municipiul Alba Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1. cod 510118 

Cod de înregistrare fiscală 4562583 

Tel: 0258-813380; 813382; fax:  0258-813325; 

e-mail: cjalba@cjalba.ro   web: www.cjalba.ro  

HOTĂRÂRE 

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba  

şi a bugetului local al Judeţului Alba  pe anul 2018 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă extraordinară, publică, în data de 6 iulie 2018; 

Luând în dezbatere: 

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

local al Judeţului Alba pe anul 2018; 

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

Judeţului Alba şi bugetului local al Judeţului Alba pe anul 2018;  

 - raportul de specialitate nr. 13525/4 iulie 2018 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 34/1 februarie 2018 

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

fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral 

sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2018, cu modificările și 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 alin. 1 lit. b și 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. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018; 

 - art. 3 din O.U.G. nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru 

completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 

 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 local al Județului 

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

pe anul 2018 și în consecință Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 34/1 februarie 2018 privind 

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

fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral 

sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2018, 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 2018, se stabileşte în sumă de 

556.126,05  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 2018, în sumă de 

360.007,26 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 2018, se 

stabileşte în sumă de 234.959,02 mii lei. 

                (3)  Bugetul local al Judeţului Alba - secţiunea de dezvoltare pe anul 2018, se stabileşte 

în sumă de 125.048,24 mii lei”. 

3. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:        

„Art. 13. Cheltuielile rectificate pentru activitatea „Sport” pe anul 2018 se stabilesc în sumă 

de 19.649,00  mii lei, din care: 

 pentru acţiunile desfăşurate pentru activităţi educativ –sportive suma de 3.700,00 mii 

lei. 

 pentru realizarea obiectivului “Sala polivalenta de sport cu capacitate de 1800-2000 de 

locuri” suma de 15.949,00 mii lei” 

4. Alineatul 1  al  articolului 17 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 17. (1) Cheltuielile rectificate pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia  

Copilului Alba, pe anul 2018, se stabilesc în sumă de 153.507,03 mii lei, în structura prevăzută în 

anexele nr. 13„aˮ și nr. 13„bˮ - părți integrante ale prezentei hotărâri”. 

5. La articolul 21,  alineatul 1 și anexele nr. 16 a și nr. 16 b ale alineatului 2, se modifică, 

urmând a avea următorul cuprins: 

 „Art. 21. (1) Cheltuielile rectificate pentru activitatea „Transporturi” pe anul 2018, se 

stabilesc în sumă de 52.866,53  mii lei. Cheltuielile rectificate si creditele de angajament, sunt 

prevăzute în anexa nr. 16 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

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

bugetul local al Județului Alba, rectificat, potrivit anexelor nr. 16„a” și nr. 16„b” - părţi integrante 

ale prezentei hotărâri. 

6. Articolul 33 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 33. Se aprobă Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare 

și a creditelor de angajament, rectificat  pe anul 2018, în structura prevăzută în anexa nr. 28 - 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; Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Alba și Direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba. 

 

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 198 

Alba Iulia, 06 iulie 2018 


























































































































































