




















































































































































































































































































































































































































































































ROMANIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

Expunere de motive 

la proiectul de hotărâre 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 2019 

 

  

 

La elaborarea, fundamentarea şi definitivarea bugetului general al Judeţului Alba, pe anul 

2019  cu cele trei componente (bugetul local al județului, bugetul fondurilor externe 

nerambursabile, bugetul instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri 

proprii) s-au avut în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2019 nr.50/2019, a Legii 

nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, a 

celorlalte acte normative specifice, utilizarea  fondurilor  în condiții de eficiență, urmărindu-se 

eficientizarea activităţii atât a Judeţului Alba cât şi a instituţiilor subordonate. 

Bugetul general al Județului Alba pe anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022, este 

rezultatul cumulării veniturilor și cheltuielilor bugetului local al județului,  a bugetului fondurilor 

externe nerambursabile, a bugetelor instituțiilor şi activităţilor finanțate integral sau parţial din 

venituri proprii și reflectă dimensiunea efortului financiar public al unității administrativ-

teritoriale Județul Alba.   

Ca urmare, bugetul local al Județului Alba pe anul 2019 se stabileşte la partea de venituri 

în sumă de 229.239,13 mii lei, iar la partea de cheltuieli în  sumă de 353.192,00 mii lei, aceasta 

cuprinzând și suma aferentă categoriilor de cheltuieli finanțate din excedentul anului precedent, 

în cuantum de 123.952,87 mii lei. Excedentul bugetului local provine din excedentul  bugetului 

local la 31.12.2018 și din excedentul neutilizat din anii anteriori și reportat pe anul 2019 și poate 

fi utilizat în faza de programare, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare iar  în 

timpul anului, excedentul bugetului local poate fi utilizat ca sursă de acoperire a golului temporar 

de casă.  

Detalierea pe capitole, subcapitole paragrafe şi titluri a veniturilor şi a cheltuielilor 

cuprinse în bugetul Județului Alba pentru anul 2019, precum şi pe cele două secţiuni ale 

bugetului, se prezintă în anexele la proiectul de hotărâre. Menţionăm faptul că aceste cheltuieli 

au fost stabilite  pe baza propunerilor de cheltuieli detaliate pe articole şi alineate ale aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Alba și ale ordonatorilor terțiari de credite din subordine 

conform legii, în urma unor analize, verificări şi fundamentări, propunându –se varianta de 

funcţionalitate pentru aparatul propriu şi unităţile subordonate, implicit de dezvoltare, care a 

putut fi stabilită în strictă corelare cu posibilităţile reale de încasare a veniturilor. 

În ceea ce privește bugetul fondurilor externe nerambursabile se stabilește în sumă de 

11,00 mii lei,  iar a treia componentă a bugetului general, bugetul instituţiilor publice  şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  se stabilește in suma de 247.146,31 

mii lei. 

Concomitent cu aprobarea bugetului general a Județului Alba, se aprobă constituirea şi 

utilizarea excedentului rezultat la încheierea exerciţiului financiar al anului 2018, conform 

proiectului de hotărâre nr.83/09.04.2019. 

 

Prin prezentul proiect de hotărâre se propun spre aprobare programele de activitate pentru 

anul 2019,  bugetate și prezentate în conformitate cu dispoziţiile legale in vigoare, fiind întocmite 

astfel programe pe domenii de activitate iniţiate de ordonatorul principal de credite, respectiv de 

ordonatorii terţiari de credite, coordonate de ordonatorul principal de credite, precum şi 

programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare. 



De asemenea se propune spre aprobare numărul de posturi şi fondul de salarii pentru 

fiecare instituţie publică aflată în subordine şi pentru aparatul de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba. 

  Ținând cont de cele prezentate mai sus, vă supunem dezbaterii şi aprobării proiectul de 

hotărâre 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 2019, înregistrat sub nr.85/09.04.2019. 

 

 

Presedinte, 

Ion Dumitrel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMANIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢAN 

Direcţia Dezvoltare Bugete 

Nr. 7296/ 09.04.2019 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre 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 2019 

 

 

Elaborarea, fundamentarea şi definitivarea bugetului general al Judeţului Alba, respectiv 

a bugetului local, a bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetului instituţiilor 

publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2019 si estimările 

pe anii 2020-2022 s-a realizat având la bază în principal prevederile Legii finanțelor publice 

locale nr. 273/2006 cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 50/2019 – legea 

bugetului de stat pe anul 2019, a  Ordonanței de Urgenţă a Guvernului nr.114/2018 privind 

instituirea unor masuri in domeniul investițiilor publice si a unor masuri fiscal bugetare, 

modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, a Ordonanței de 

Urgenţă a Guvernului nr.107/2018  privind modificarea şi completarea unor acte normative, 

precum şi pentru prorogarea unor termene, a Legii cadru nr.153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare. 

 

Construcția bugetară pe anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022  realizată având în 

vedere că  veniturile se aprobă și se înscriu pe surse de provenienţă, iar cheltuielile se grupează 

după natura lor economică și destinaţia acestora, prezintă un buget local al Judeţului Alba pe 

anul 2019 stabilit la partea de venituri în sumă de 229.239,13  mii lei, venituri ale bugetului 

local care au fost determinate ținându-se cont de:  

 noul algoritm de repartizare a impozitului pe venitul estimat a fi încasat la bugetul de stat la 

nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale în anul 2019 și a sumelor defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, prin derogare de la prevederile art. 32 

și art.33 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și 

completările ulterioare,astfel cum se prevede la art. 6 alin 1, 6,8,9 si 10 din Legea nr. 50 

privind bugetul de stat pe anul 2019, 

 nivelul estimat al veniturilor proprii pe anul 2019 și estimarea cotelor din impozitul pe venit 

(alocarea directă) comunicate de  Administrația Județeană a Finanţelor Publice Alba prin 

adresele nr. ABG_STG -4208/2019 și 4376/22.03.2019  

 sumele alocate cu destinaţie prin legea bugetului de stat și comunicate de Administrația 

Județeană a Finanţelor Publice Alba, prin adresa nr. ABG_STG -4376/22.03.2019, respectiv 

pentru finanțarea cheltuielilor decentralizate la nivelul județelor, și pentru finanțarea 

drumurilor județene,  

 sumele alocate Ministerului Muncii și Justiției Sociale prin legea bugetului de stat pentru 

finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap și repartizate pe județe la propunerea 

ANPDC 

 contractele cu finanțare externă nerambursabilă și cele finanțate prin Programul Național de 

Dezvoltare Locală, aflate în derulare,   precum și de donațiile deja încasate, 

 prevederile art. 5 alin 7 din legea nr.50/2019, respectiv ”În anul 2019, începând cu data 

intrării în vigoare a prezentei legi, prin derogare de la prevederile art. II alin. (2) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri 

financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 364/2002, cu modificările şi 

completările ulterioare, de la prevederile art. 20 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 

2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin 



Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi de la prevederile art. 40 

alin. (1) şi art. 51 alin. (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

finanţarea sistemului de protecţie a copilului şi a centrelor publice pentru persoane adulte 

cu handicap de la nivelul judeţelor se asigură din veniturile proprii ale acestora şi, în 

completare, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 

locale” 

În structură,  veniturile bugetului local pe anul 2019 se prezintă pe următoarele categorii:  

 Venituri proprii ( taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau 

pe desfăşurarea de activităţi,venituri din concesiuni şi închirieri, venituri din 

prestări servicii, amenzi penalităţi, alte venituri, cotele defalcate din impozitul pe 

venit)  - 88.884,00 mii lei; 

 Venituri din donaţii şi sponsorizări respectiv suma de 4,76 primită de Centrul 

Şcolar de Educaţie Incluzivă Alba Iulia, 

 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 

descentralizate la nivelul judeţului  - 27.868 mii lei; 

 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 

privind drumurile judeţene – 7.440,00mii lei 

 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale  

- 81.025,00 mii lei; 

 Subvenţii de la bugetul de stat pentru finanţarea drepturilor persoanelor cu 

handicap – 1.806,00 mii lei; 

 Finanţarea Programului  Naţional de  Dezvoltare Locală - 5.755,00 mii lei 

 Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări – 

16.456,37 mii lei. 

 

Alături de sumele menționate mai sus pentru anul 2019 Administrația Județeană a 

Finanţelor Publice Alba, prin adresa nr. ABG_STG -4376/22.03.2019 a comunicat și estimările 

pe anii 2020-2022 (cote defalcate din impozitul pe venit și sume defalcate din taxa pe valoarea 

adaugată pentru echilibrarea bugetelor locale, sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată 

pentru cheltuielile descentralizate la nivelul judeţului, sume defalcate din taxa pe valoarea 

adaugată pentru finanţarea cheltuielilor cu drumurile judeţene şi comunale ).  

    La partea de cheltuieli, bugetul local al Judeţului Alba pe anul 2019  este stabilit în 

sumă de 353.192,00 mii lei, și cuprinde sume destinate finanţării cheltuielilor curente și de 

capital, în principal  pentru:   

 datoria publica  – 14.548,00 mii lei; 

 sistemul de asistenţă socială – 87.302,26 mii lei; 

 activităţile din domeniul învăţământului (finanțarea cheltuielilor cu bunuri si 

servicii pentru întreținerea curentă a unităților de  învăţământ special si centrului 

județean de resurse și asistență educațională; implementarea Programului pentru 

scoli al României în perioada ianuarie – iunie a anului școlar 2018-2019, potrivit 

prevederilor Hotărârii Guvernului nr.533/2018 privind stabilirea bugetului pentru 

implementarea Programului pentru scoli al României in perioada 2017-2023 

pentru anul școlar 2018-2019 precum şi modificarea si completarea Hotărârii 

Guvernului nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru scoli al României 

în perioada 2017-2023 si pentru stabilirea bugetului pentru implementarea 

acestuia în anul școlar 2017-2018, cu încadrarea în sumele prevăzute pentru anul 

2019, finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale care 

frecventează  învățământul special, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului 

nr.564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerințe 

educaționale speciale școlarizați in sistemul de învățământ preuniversitar in 

conformitate cu prevederile lit A din anexa la Hotărârea Guvernului nr.904/2014 

pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de 

art.129 alin (1) din Legea nr.272/2004 privind protecția si promovarea 

drepturilor copilului, alte cheltuieli in domeniul învățământului – 8.196,76 mii 

lei; 



 activităţile din domeniul culturii şi sănătăţii – 85.764,73 mii lei; 

 finanțarea activităților din domeniul transporturilor – 46.757,28 mii lei 

 implementarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile – 

43.531,17 mii lei, respectiv: 

- "Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în 

județul  Alba proiect finanțat în cadrul Programului Operațional 

Infrastructură Mare (POIM);  

-  “Modernizare drum județean DJ 107 I : Aiud (DN1) – Aiudul de Sus –

Rîmeț – Brădești – Geogel – Măcărești – Bîrlești Cătun – Cojocani – 

Valea Barnii – Bîrlești – Mogoș – Valea Albă – Ciuculești – Bucium – 

Izbita – Coleșeni  Bucium Sat –DN74 (Cerbu)“, finanțat prin Programul 

Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritara 6, Prioritatea de 

investiții 6.1 – Contractul de finanțare nr. 139/28.06.2017,  

- ”Modernizare drum judetean DJ103E: DN1-Garbova deJos- Garbovita-

Garbova de Sus” jud. alba, cod SMIS 2014+: 125923 finanțat prin 

Programul Operaţional Regional 2014-2020 - Contractul de finanțare nr. 

3481/19.11.2018, 

-  ”Consolidare corp drum judetean DJ 107K: Galda de Jos – Mesentea – 

Benic – Intregalde, jud Alba, km 17+700-23+700 cod SMIS 

2014+:126106 finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 - 

Contractul de finanțare nr.3470/19.11.2018, 

-  TEAM UP: progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor ID 127169, 

și VENUS ”Împreuna pentru o viață în siguranța”. 

 

La repartizarea pe categorii de cheltuieli s-a ținut cont cu prioritate de faptul că,  unde s-a 

constatat că sumele din TVA sunt insuficiente, s-a asigurat completarea cu sume din venituri 

proprii, aşa cum prevede art.5, alin 6 din Legea bugetului de stat nr. 50/2019 și anume : ,,Pentru 

finanţarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) (cheltuieli descentralizate) autorităţile 

administraţiei publice locale alocă pe lângă sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi 

sume din bugetele locale ale acestora”. 

În totalul cheltuielilor bugetului local pe anul 2019, cele mai mari sume sunt destinate 

cheltuielilor cu asistența socială, suma alocată Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Alba și cheltuielilor în domeniul transporturilor, aceste categorii  

reprezentând 52,79%.  

Așadar, în anul 2019 au fost alocate fonduri atât finanțării activității proprii a Consiliului 

Județean Alba, cât și pentru finanțarea activităților unităților aflate în subordinea Consiliului 

Județean Alba precum și a altor activități rezultate din parteneriate încheiate sau cu reglementare 

explicită de actele normative în vigoare:  Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba,  Centrul 

Militar al Județului Alba, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Unirea Alba Iulia, Centrul 

Școlar de Educație Incluzivă, Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Alba,  

Alte cheltuieli în domeniul învățământului, Sănătate ( transferuri pentru finanțarea cheltuielilor 

de capital și curente pentru Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia și pentru Spitalul de 

Pneumoftiziologie Aiud, precum si pentru realizarea serviciile de elaborare Proiect tehnic, 

Detalii de execuţie, documentații tehnice necesare în vederea obţinerii 

avizelor/acordurilor/autorizaţiilor, PAC, POE, verificarea tehnică de calitate a PT/DE şi 

Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții Extindere și dotare 

Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgențe Alba Iulia), Alte acțiuni în 

domeniul culturii, Servicii și dezvoltare publică, Protecția mediului, Transporturi, Turism,   

precum și transferuri pentru finanțarea cheltuielilor de capital și curente ale unităților aflate în 

subordinea Consiliului Județean Alba respectiv: Direcția Publică Comunitară de Evidență a 

Persoanei Alba, Centrul de Cultura Augustin Bena Alba Iulia, Muzeul National al Unirii Alba 

Iulia, Teatrul de Păpuși Prichindel Alba Iulia, Direcția de dezinsecție și Ecologizare Mediu Alba. 

În anul 2019 prin legea bugetului de stat nr.50/2019, anexa nr.9, Județului Alba i-au fost 

alocate un număr de 797 de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult, iar 

repartizarea pe unități de cult efectuându-se având în vedere solicitările acestora înregistrate la 

Consiliul Județean Alba precum și a numărului de enoriași.  



 

 În conformitate cu prevederile Ordinul MFP nr.3809/18.12.2018 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018, cu modificările si 

completările ulterioare și ale Ordinului nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor 

publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din 

venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor 

fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de 

privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare 

a acestora, cu modificările şi completările ulterioare, excedentul rezultat la încheierea 

exercițiului bugetar la data 31 decembrie 2018, respectiv excedentul bugetului local este în sumă 

de 129.448,87 mii lei iar excedentul  bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri proprii în sumă de 951,97 mii lei. 

 Excedentul bugetului local se utilizează în anul 2019 potrivit prevederilor art.58  din 

Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare  şi 

se reflectă în bugetul local al judeţului, astfel: 

- în faza de programare, excedentul se utilizează ca sursă de finanţare a cheltuielilor 

secţiunii de dezvoltare 

- în timpul anului, excedentul poate fi utilizat ca sursă de acoperire a golului temporar 

de casă 

- pentru acoperirea eventualelor deficite ale secțiunilor de funcționare și dezvoltare, 

după caz, la sfârșitul exercițiului bugetar. 

Astfel, în anul 2019 din excedentul bugetului local constituit la 31.12.2018, suma de  

123.952,87 mii lei este destinată utilizării ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de 

dezvoltare,  iar suma de 5.029,00 mii lei este destinată utilizării ca sursă de acoperire a golului 

temporar de casă provenit din eventualele decalaje dintre veniturile şi cheltuielile secţiunii de 

funcţionare, astfel cum este prezentat  detaliat în Proiectul de Hotărâre  al Consiliului Județean 

Alba nr.83/09.04.2019. 

Menționăm că în anul 2019 printre obiectivele de investiții propuse a se finanța din 

excedentul bugetului local constituit la data  31.12.2018, sunt: 

 Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediul Consiliului Județean Alba 

cu extindere suma de 11.530,00 mii lei 

  Amenajare depozit ceramică veche suma de 75,00 mii lei 

 Amenajare bază de tratament și agrement în orașul Ocna Mureș suma de 

13.000,00 mii lei 

 Construire Sală Polivalentă de sport cu capacitate de  1800-2000 locuri - 

Municipiul Blaj suma de 15.000,00 mii lei 

 Mansardare Policlinica (Corpuri cladire C+D) la Spitalul Judeţean de Urgenţă 

Alba Iulia suma de 3.073,00 mii lei 

 RK Centru Multifunctional de Sanatate Ocna Mures suma de 943,00 mii lei 

 Lucrări de intervenţie asupra clădirii pentru reabilitare şi extindere a Teatrului de 

Păpuși „Prichindel” Alba Iulia suma de 1.000,00 mii lei 

 Modernizare drum judetean DJ704K:Vinerea (DJ704)-Salistea (DJ705E) suma de 

6.359,32 mii lei 

 Consolidare pod pe DJ705B peste raul Mures, km.3+949, loc. Vintu de Jos, jud. 

Alba suma de 5.662,84 mii lei 

 Proiect POR "Modernizare drum judetean DJ 107I: Aiud(DN1) Aiudul de Sus-

Ramet-Bradesti-Geogel-Macarestu-Barlesti Catuni-Cojocani-Valea Barnii-

Barlesti-Mogos-_Valea Alba-Ciuciulesti-Bucium-Izbita-Cojeseni-Bucium Sat-

DN74(Cerbu)  km.0+000 - km.76+540"    suma de 11.761,77 mii lei 

 Proiect POR "Modernizare drum județean DJ103E:DN1-Garbova de Jos-

Garbovita-Garbova de Sus" suma de 6.055,00 mii lei, 

 Proiect POR "Consolidare corp drum județean DJ107K:Galda de Jos - Mesentea - 

Benic - Intregalde, jud. Alba km.17+700-km.23+700" suma de 7.901,00 mii lei 

Conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

și completările ulterioare, bugetul local cuprinde două secţiuni respectiv: secţiunea de 

funcţionare, acea parte obligatorie ce cuprinde veniturile  necesare finanţării cheltuielilor 

curente pentru realizarea competenţelor stabilite prin lege şi secţiunea de dezvoltare – parte 



complementară a bugetului care cuprinde veniturile şi cheltuielile de capital aferente 

implementării politicilor de dezvoltare de la nivel judeţean. Drept urmare, secțiunea de 

funcționare astfel structurată este stabilită la suma de 203.017,01 mii lei, iar secțiunea de 

dezvoltare  în sumă de 150.174,99 mii lei. 

 

  

 Bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2019 este în sumă de 11,00 mii lei 

și cuprinde sume destinate implementării Contractului de Finanțare pentru proiecte în 

învățământul preuniversitar nr.2018-EY-PMIP-R1-0003, finanțat prin Granturile SEE 

Mecanismul Financiar 2014-2021 de către Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională  

Alba. 

 

 

Bugetul instituţiilor publice  și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii pe anul 2019 totalizează sumele destinate finanţării activităţilor următoarelor instituţii 

aflate în subordinea Consiliului Județean Alba: 

  

Venituri 

mii lei 

Cheltuieli                   

mii lei 

TOTAL BUGET 247.146,31 247.146,31 

Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia                                      9.640,85 9.640,85 

Teatrul de Păpuși “Prichindel” Alba Iulia                               4.102,00 4.102,00 

Centrul de Cultură „Augustin Bena”   

Alba                                    6.805,00 6.805,00 

 Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă 1.998,39 1.998,39 

Spitalul Judeţean de Urgență Alba Iulia                                205.986,60 205.986,60 

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud                                           17.509,47 17.509,47 

Direcția Județeana de Dezinsecție și 

Ecologizare Mediu            1.104,00 1.104,00 

   Secțiunea de funcționare a bugetului instituţiilor publice  si activităţilor finanţate integral 

sau parţial din venituri proprii pe anul 2019,  este în cuantum de 215.307,36 mii lei, iar secțiunea 

de dezvoltare 31.838,95 mii lei. 

 

În ceea ce privește excedentul bugetelor instituţiilor publice  şi activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri  proprii  acesta este constituit în sumă de 951,97  mii lei. În anul 

2019 suma de 137,90 mii lei este utilizată ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de 

dezvoltare iar  suma de 814,07 mii lei este utilizată ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii 

de funcționare prezentat detaliat  în Proiectul de Hotărâre  al Consiliului Județean Alba 

nr.83/09.04.2019. 

 

La elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli s-a avut în vedere aplicarea prevederilor 

art. 14 din Legea nr. 273/2006, potrivit căruia în bugetul pe anul 2019 au fost prevăzute distinct 

credite bugetare destinate stingerii plăților restante înregistrate la finele anului anterior,  în sumă  

totală de 134,80 mii lei, sumă care se regăsește în bugetul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, 

iar la fundamentarea veniturilor proprii pentru anul curent  ordonatorii de credite au ținut cont  de 

gradului de realizare a veniturilor proprii programate în ultimii 2 ani astfel încât în cazul în care 

acesta este mai mic de 97% pe fiecare an, veniturile prognozate să fie cel puțin la nivelul 

realizărilor din anul precedent. 

 

Totodată,  la fundamentarea, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare s-au 

avut în vedere programele de activitate propuse de ordonatorii de credite corelate cu 

posibilităţile reale  de încasare a veniturilor bugetare, programe care se  aprobă ca anexe la buget, 

conform dispoziţiilor articolului 26 alin.6 din Legea 273/2006, privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

 



De asemenea, ca anexă distinctă la buget este și Programul de investiții publice pe 

grupe de investiții și surse de finanțare, în care sunt nominalizate obiectivele de investiții propuse 

pentru anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022, grupate pe obiective de investiții noi, în 

continuare și alte cheltuieli de investiții, precum si credite de angajament. 

 

În ceea ce privește fundamentarea cheltuielilor cu salariile pe anul 2019 s-au avut în 

vedere numărul de posturi ocupate în statul de funcții al aparatului de specialitate și statele de 

funcţii ale instituțiilor subordonate, precum și prevederile art. 11 şi art. 38 alin. 4 din Legea 

cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și 

completările ulterioare şi prevederile art. 34 şi art. 36 din O.U.G. nr. 114/2018 privind 

instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, 

modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, articole care 

reglementează modul de stabilire a salariilor pentru personalul din sectorul bugetar în anul 

2019. 

Potrivit art. 26 alin (3) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale numărul de 

personal, permanent şi temporar,  se aprobă distinct, prin anexa la bugetul fiecărei instituţii 

publice. Numărul de salariaţi aprobat fiecărei instituţii publice nu poate fi depăşit. 

La fundamentarea numărului de posturi pentru fiecare instituție publică subordonată s-au 

avut în vedere propunerile ordonatorilor terțiari de credite ai acestor instituții, precum şi actele 

normative specifice fiecărui domeniu de activitate şi anume:   

 art. III din O.U.G. 63/2010: pentru aparatul de specialitate, managerii instituțiilor publice de 

cultura, Biblioteca Județeană "Lucian Blaga" Alba, Centrul de cultura "Augustin Bena" Alba, 

Muzeul National al Unirii Alba Iulia, Teatru de Păpuși "Prichindel"Alba Iulia, Direcția 

Județeană de Dezinsecție si Ecologizare Mediu Alba, Direcția Publica Comunitară de 

Evidență a Persoanelor Alba și Serviciul Public Județean Salvamont-Salvaspeo Alba; 

 H.G. nr. 1434/2004 şi H.G. 867/2015 pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba; 

 O.M.S nr. 1224/2010 pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia și Spitalul de 

Pneumoftiziologie Aiud. 

    

 

În concluzie, Bugetul general al Judeţului Alba pe anul 2019 si estimările pe anii 2020-

2022 este stabilit ca urmare a consolidării bugetelor componente și anume bugetul local a 

judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile, precum şi a bugetele instituţiilor 

publice şi activităţilor finanţate parţial sau integral din venituri proprii şi se prezintă astfel: 

 

  Venituri  Cheltuieli  

BUGET GENERAL 2019 435.788,21 559.741,08 

      

Bugetul local al judeţului Alba 229.239,13 353.192,00 

Bugetul fondurilor externe nerambursabile                             11,00 11,00 

Bugetul instituţiilor publice  finanţate integral  sau parţial 

din venituri proprii                     247.146,31 247.146,31 

Transferuri din bugetul local în bugetul fondurilor 

externe nerambursabile și bugetul instituțiilor și 

activităților finanțate integral sau parțial din venituri 

proprii și subvenții(se scad) 40.608.23 40.608.23 

  

Menționăm că proiectul previzionat al bugetului local al Județului Alba, al bugetului 

fondurilor externe nerambursabile și al bugetele instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 

parţial sau integral din venituri proprii a fost afisat la avizierul Consiliului Județean Alba și pe 

pagina de internet http://www.cjalba.ro în data de 22.03.2019, asigurându-se condiţiile privind 

publicitatea proiectului de buget pe anul 2019 conform  art. 76^1 alin 1 lit a) din Legea 

nr.273/2006 privind finantele publice locale, cum modificatile si completarile ulterioare.  

http://www.cjalba.ro/


 Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete 

prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub nr nr.85/09.04.2019. 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Marian Florin Aitai 
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