
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREȘEDINTE 

 

 

 

PROIECT 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 2019 

 

 

 

 Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa „ordinarăˮ din luna iunie 2019; 

 Luând în dezbatere: 

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

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

finanţate integral sau parţial din venituri  proprii, pe anul 2019; 

 - raportul de specialitate nr. 12546/18 iunie 2019 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Ţinând cont de prevederile: 

- Contractului nr. 4542/03.06.2019 încheiat între UAT - Județul Alba și Direcția de 

Sănătate Publică a Județului Alba pentru alocarea, prin transfer, din bugetul Ministerului 

Sanătății către autoritățile publice locale a sumelor destinate cheltuielilor de natura investițiilor 

pentru Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia; 

- Contractului nr. 4583/04.06.2019 încheiat între UAT - Județul Alba și Direcția de 

Sănătate Publică a Județului Alba  pentru alocarea, prin transfer, din bugetul Ministerului 

Sanătății către autoritățile publice locale a sumelor destinate cheltuielilor de natura investițiilor 

pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud; 

 - adresei nr. 175402/2019 a Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale privind 

alocarea de la bugetul de stat pe anul 2019 de transferuri pentru activitatea de neutralizare a 

subproduselor de origine animală. 

 Luând în considerare prevederile: 

 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 92/12 aprilie 2019 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. 

 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. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019; 

 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 2019 și în consecință Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 92/12 

aprilie 2019 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, 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 2019, se stabileşte în sumă 

de 572.142,82 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 2019, în sumă de 

360.826,70 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 2019, se 

stabileşte în sumă de 203.084,68 mii lei. 

                  (3)  Bugetul local al Judeţului Alba - secţiunea de dezvoltare pe anul 2019, se 

stabileşte în sumă de 157.742,02 mii lei”. 

3. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 4. (1) Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri  proprii pe anul 2019, rectificat,  în sumă de 259.365,35 mii lei, în structura 

prevăzută în anexa nr. 4 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

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

venituri  proprii pe anul 2019 - secţiunea de funcţionare, se stabileşte în sumă de 220.066,07 mii 

lei. 

                   (3) Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri  proprii pe anul 2019 - secţiunea de dezvoltare, se stabileşte în sumă de 39.299,28 mii 

lei”. 

4. Alineatele 1și 3 ale articolului 5 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

  „Art. 5. (1) Cheltuielile rectificate pentru „Autorităţi executive”  pe anul 2019, se 

stabilesc în sumă de 45.312,60  mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 5 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

                            (3) Cotizaţiile Judeţului Alba pe anul 2019,  se stabilesc conform anexei nr. 

5„a” - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

5. Alineatul 1 al articolului 6 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 „Art. 6. (1) Cheltuielile rectificate pentru Serviciul Public Județean „Salvamont - 

Salvaspeo” Alba, pe anul 2019, se stabilesc în sumă de 2.614,25 mii lei, în structura prevăzută în 

anexa nr. 6 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

6. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 7. Cheltuielile rectificate pentru Centrul Militar al Judeţului Alba pe anul 2019, se 

stabilesc în sumă de 469,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 7 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri”. 

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

„Art. 8. Cheltuielile rectificate pentru Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al 

Județului Alba, pe anul 2019, se stabilesc în sumă de 176,00 mii lei, în structura prevăzută în 

anexa nr. 8 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

8. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 10. Cheltuielile rectificate pentru activitatea „Sănătate”, pe anul 2019, se stabilesc 

în sumă de 27.515,35 mii lei,  repartizată pentru: 

  Spitalul Judeţean de Urgență Alba Iulia                        23.226,00 mii lei 

  Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud                                 4.028,35 mii lei 

 Proiectul „Extindere si dotare unitate de primiri Urgente a Spitalului 

Județean de Urgență Alba Iulia”                                                                       261,00 mii lei 

9. Alineatul 3 al articolului 15 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 15. (3) Se aprobă Programul activităților culturale pe anul 2019, rectificat, conform 

anexei nr.  12„b” - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

10. Articolul 18  se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 18. Cheltuielile rectificate pentru activitatea „Protecţia mediului”, pe anul 2019, se 

stabilesc în sumă de 2.589,01 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 15 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. Creditele de angajament se stabilesc in suma de 350,00 mii lei”. 

11. Alineatul 1 al articolului 19 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 „Art. 19. (1) Cheltuielile rectificate pentru activitatea „Transporturi”, pe anul 2019, se 

stabilesc în sumă de 96.905,19  mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 16 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. Creditele de angajament pe anul 2019 se stabilesc în sumă de 54.527,46 mii 

lei. 



12. Alineatul 1 al articolului 24 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 24. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019, rectificat pentru 

Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba,  în sumă de 1.998,39 mii lei, în 

structura prevăzută în anexa nr. 21 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

13. Alineatul 1 al articolului 25 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 25. (1) Se aprobă bugetul  de venituri și cheltuieli pe anul 2019, rectificat pentru 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, în sumă de 217.405,64 mii lei,  în structura prevăzută în 

anexa nr. 22 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

14. Alineatul 1 al articolului 26 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 26. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, pe anul 2019, rectificat pentru 

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, în sumă de 17.984,47 mii lei, în structura prevăzută în anexa 

nr. 23 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

15. Alineatele 1 și 3 ale articolului 27 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„Art. 27. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, pe anul 2019, rectificat pentru 

Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, în sumă de 9.665,85 mii lei,  în structura prevăzută în 

anexa nr. 24 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

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

al Unirii Alba Iulia, pe anul 2019, potrivit anexei nr. 24„a” - parte integrantă a prezentei 

hotărâri”. 

16. Alineatul 1 al articolului 30 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 30. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, pe anul 2019, rectificat pentru 

Direcţia Judeţeană de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Alba, în sumă de 1.404,00 mii lei, în 

structura prevăzută în anexa nr. 27 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

17. Articolul 31 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 31. Se aprobă Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de 

finanțare și a creditelor de angajament, rectificat pe anul 2019, 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 și a ordonatorilor terțiari 

de credite, 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. 

 

                            AVIZAT 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                   Vasile BUMBU           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 130 

Alba Iulia, 18  iunie 2019 



ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE 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 2019 

 

 

 

Autorităţile deliberative pe parcursul exerciţiului bugetar, pot aproba rectificarea 

bugetelor locale si a celorlalte bugete urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor 

principali de credite și rectificării bugetului de stat. 

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, notele de fundamentare ale compartimentelor de 

specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Alba şi a ordonatorilor terţiari de credite, semnarea  

contractului de finanțare nr. 4166/08.05.2019 între UAT - Județul Alba, Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Administrației Publice și Organismul Intermediar al Agenției de Dezvoltare 

Regională Centru pentru Proiectul „Extindere si dotare Unitate de Primiri Urgențe a Spitalului 

Judetean de Urgenta Alba Iulia”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa 

prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, precum și contractele nr. 

4542/03.06.2019 și nr. 4583/04.06.2019 încheiate între UAT - Județul Alba și Direcția de 

Sănătate Publică a Județului Alba pentru alocarea, prin transfer, din bugetul Ministerului 

Sanătății către autoritățile publice locale a sumelor destinate cheltuielilor de natura investițiilor 

pentru spitalele din subordine, atât  la  partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli 

propunerea de rectificare este realizată pentru Activitatea proprie, bugetul Serviciului Public 

Județean „Salvamont - Salvaspeo” Alba, bugetul Centrului Militar al Judeţului Alba, bugetul 

Inspectoratului pentru Situații de Urgență Unirea, bugetul pentru activitatea „Sănătate”, bugetul 

pentru activitatea „Protecţia mediului”, bugetul pentru activitatea „Transporturi”, bugetul 

Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor, bugetul Spitalului Județean de Urgență 

Alba Iulia,  bugetul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, bugetul Muzeului Național al Unirii 

Alba Iulia și bugetul Direcției Județene de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Alba. 

În temeiul art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 

Judeţean Alba, iniţiez proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 130 din 18 iunie 2019 privind 

rectificarea bugetului general al judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba şi a bugetelor 

instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2019. 

 

 

PREȘEDINTE 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Direcţia Dezvoltare Bugete 

Nr. 12546/18 iunie 2019 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

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 2019 

 

În conformitate cu  dispoziţiile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, lege ce stabileşte principiile şi procedurile privind 

formarea, administrarea şi utilizarea fondurilor publice locale, ale Legii nr.50/2019 privind 

bugetul de stat pe anul 2019, precum şi urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorului 

principal de credite, pe parcursul exerciţiului bugetar se pot efectua modificări ale bugetelor 

componente ale bugetului general. 

Bugetul local al Judetului Alba se rectifică la partea de venituri  cu suma 7.552,00 mii lei 

ca urmare a: 

 alocării de la bugetul de stat pentru Județul Alba a sumei de 100,00 mii lei pentru 

activitatea de neutralizare a subproduselor de origine animala, cod indicator 42.02.73 

„Subventii pentru realizarea activitatii de colectare, transport, depozitare si 

neutralizare a deseurilor de origine animala” 

 alocării Județului Alba a sumei de 7.452,00 mii lei de la bugetul de stat pentru 

finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate 

pentru Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia și Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, 

cod indicator 42.02.16.01  „Subvenții de bugetul de stat către bugetele locale pentru 

finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în 

sănătate”; 

În data de 08 mai 2019 s-a semnat Contractul de finanţare nr. 4166, cod SMIS 2014+: 

121063 între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate 

de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, Organismul Intermediar al 

Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Centru și UAT Județul Alba, în calitate de Beneficiar, 

pentru finanțarea proiectului „Extindere şi dotare unitate de primiri Urgenţe a Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia”. Valoarea totală a contractului de finanțare este de 7.531.213,90 

lei, iar durata de implementare este de 53 luni. 

Având în vedere cele menționate mai sus, fundamentările compartimentelor de 

specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Alba şi a ordonatorilor terţiari de credite, prevederile 

Proiectul de hotărâre nr. 131/18 iunie 2019 pentru modificarea și completarea articolului 2 al 

Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 90/12 aprilie 2019  privind constituirea şi utilizarea 

excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral 

sau parţial din venituri proprii, în anul 2019, precum și recuperarea veniturilor proprii în sumă 

de 100 mii lei, urmare a alocarii de la bugetul de stat a sumelor pentru activitatea de neutralizare 

a subproduselor de origine animală, rectificarea bugetului local la partea de cheltuieli este 

realizată pentru: activitatea proprie a Consiliului Judetean Alba, Serviciul Public Județean 

„Salvamont - Salvaspeo” Alba, Centrul Militar al Judeţului Alba, Inspectoratul pentru situații de 

Urgență Unirea, activitatea „Sănătate”, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia (transferuri din 

bugetul local al județului pentru finanțarea cheltuielilor curente și de capital), activitatea 

„Protecţia mediului” și activitatea „Transporturi”. 

Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  

proprii pe anul 2019, se rectifică în sensul suplimentării, atât la partea de venituri cât şi la partea 

de cheltuieli, cu suma de 12.219,04 mii lei. Rectificarea vizează la partea de venituri  

următoarele:  

 suplimentarea veniturilor proprii (Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, Muzeul Naţional 

al Unirii Alba Iulia și Directia Judeţeană de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Alba);  

 suplimentarea veniturilor din contractele cu casa de asigurări de sănătate - Programe 

naționale de sănătate (Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia); 



 suplimentarea sumelor din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică  din 

sume de la bugetul de stat (Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia);  

 diminuarea sumelor din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din 

veniturile proprii ale Ministerului Sănătății (Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia);  

 cuprinderea sumelor alocate de la bugetul de stat pentru finanțarea aparaturii medicale și 

echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate (Spitalul Județean de Urgență Alba 

Iulia și Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud). 

 alocarea subvențiilor din bugetul local al județului pentru finanțarea cheltuielilor curente 

și de capital  ( Muzeul National al Unirii Alba Iulia). 

  La partea de cheltuieli se impune rectificarea bugetelor ordonatorilor terțiari de credite a 

caror bugete au influențe la partea de venituri (Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, Spitalul 

de Pneumoftiziologie Aiud, Muzeul National al Unirii Alba Iulia și Directia Judeţeană de 

Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Alba), precum și rearanjarea prevederilor bugetare (pentru 

achitarea diferenţelor salariale ale personalului contractual conform sentinţei civile 

nr.1494/CAF/2017, definitivă conform Deciziei Civile nr.349/2018) pentru Direcția Publică 

Comunitară de Evidență a Persoanelor Alba. 

De asemenea, se propune rectificarea programului de investiții pe anul 2019 pentru cap. 

66.02 Sănătate în sensul  încadrării corespunzatoare a obiectivului de investiții „Extindere şi 

dotare unitate de primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia”, de la titlul 71 

“Active nefinanciare” la tilul 58 “Proiecte cu finanţare FEN aferente cadrului financiar 2014-

2020”, urmare a semnarii contractului de finantare externa nerambursabila, cap. 84.02 

Transporturi pentru efectuarea unor lucrări de refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare 

a calamităților naturale produse în luna iunie 2019, cap. 66.10 pentru Spitalul Județean de 

Urgență Alba Iulia şi Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, urmare a semnării între Judeţul Alba şi 

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Alba a contractelor nr. 4542/03.06.2019 și 

4583/04.06.2019 pentru alocarea prin transfer din bugetul Ministerului Sănătăţii către autorităţile 

publice locale  a sumelor destinate cheltuielilor de natura investiţiilor pentru spitale și cap. 

67.10-Muzeul Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia pentru achiziţionarea unor bunuri de natura 

mijloacelor fixe. 

Totodată, se propune cuprinderea creditelor de angajament pentru cap. 66.02 Sănătate, 

74.02 Protecţia mediului și 84.02 Transporturi. 

De asemenea se propun modificări în programele de activități: anexa 12b-Programul  

activităților culturale  pe anul 2019 și anexa 24a-Programul  activităților cultural-educative  pe 

anul 2019. 

 Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia dezvoltare şi bugete 

prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 130 din 18 iunie 2019. 

 

Director executiv, 

Marian Florin Aitai 

 

 

 
















































































































































































































































































































































































































