
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 septembrie 2019; 

 Luând în dezbatere referatul de aprobare a  proiectului 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 

 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, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 173 alin 1 lit.b şi art. 173 alin. 3, lit. a  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 

 - Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 - Legii nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019; 

 - Hotararea Guvernului nr.698/17.09.2019 privind alocarea unei sume din fondul de 

interventie la dispozitia Guvernului , prevazut in bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unitati 

administrativ teritoriale afectate de calamitatile naturale 

 În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 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 

577.856,62 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 

357.662,35 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 193.568,66 mii lei. 

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

stabileşte în sumă de 164.093,69 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 269.463,50 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 229.972,69 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 39.490,81 mii lei”. 

4. Alineatele 1 şi 4 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 47.170,60  mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 5 - parte integrantă a prezentei 

hotărâri.  

                           (4)  Se aprobă Programul activităţilor pentru implementarea strategiilor elaborate și 

aprobate de Judeţul Alba, rectificat pe anul 2019, conform anexei nr. 5„b” - parte integrantă a 

prezentei hotărâri”. 

5. Alineatul 1 şi anexa 9 „a de la alineatul 2  ale articolului 9 se modifică și vor avea 

următorul cuprins: 

„Art. 9. (1) Cheltuielile, rectificate pentru activitatea „Învăţământ”, pe anul 2019, se 

stabilesc în sumă de 11.242,26 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 9 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

                (2) Cheltuielile, rectificate pentru Centrului Școlar de Educație Incluzivă Alba, 

suma de 1.370,89 mii lei, conform anexei nr. 9„a” - parte integrantă a prezentei hotărâri”.  

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

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

sumă de 28.115,35 mii lei,  repartizată pentru: 

  Spitalul Judeţean de Urgență Alba Iulia                        23.826,00 mii lei 

  Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud                                 4.028,35 mii lei 

 Proiect „Extindere si dotare unitate de primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean 

de Urgenţă Alba Iulia””                                                                                 261,00 mii lei 

7. Alineatele 1 şi anexa 12 „a”  de la alineatul 3  ale articolului  15 se modifică și vor avea 

următorul cuprins: 

„Art. 15. (1) Sprijinul financiar pentru „Alte acţiuni în domeniul culturii, recreerii şi 

religiei”, pe anul 2019, se stabilește în sumă de 6.743,50 mii lei , în structura prevăzută în anexa nr. 

12 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

        (3) Se aprobă Programul activităților educative sportive si tineret, pe anul 2019, 

conform anexei nr.  12„a” - parte integranta a prezentei hotărâri”. 

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

„Art. 16. (1) Cheltuielile, rectificate pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia  Copilului Alba, pe anul 2019, se stabilesc în sumă de 83.715,26 mii lei, în structura 

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

9. Alineatul 1 si anexa nr.16 a  de la alineatul 2 ale articolului 19 se modifică și vor avea 

următorul cuprins: 

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

stabilesc în sumă de 96.040,34  mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 16 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

               (2) Se aprobă Programul lucrărilor de întreținere şi funcţionare pe drumurile și 

podurile județene, rectificat pe anul 2019, conform anexei nr. 16„a” - parte integranta a prezentei 

hotărâri”. 

10. 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 2.028,39 mii lei, în 

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

11. 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 226.844,39 mii lei,  în structura prevăzută în 

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

12. 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”. 

13. Alineatele 1 şi 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 9.736,25 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,rectificat pe anul 2019, potrivit anexei nr. 24„a” - parte integrantă a prezentei 

hotărâri”. 

14. Alineatele 1 şi 3 ale articolului 28 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„Art. 28. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, rectificat pe anul 2019, pentru 

Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia, în sumă de 4.361,00 mii lei, în structura prevăzută în 

anexa nr. 25 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

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

„Prichindel” Alba Iulia, rectificat pe anul 2019, potrivit anexei nr. 25„a” - parte integrantă a 

prezentei hotărâri”. 

15. Alineatul 1 al articolului 29 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 29. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019, rectificat pentru 

Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, în sumă de 7.105,00 mii lei, în structura prevăzută în 

anexa nr. 26 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

16. 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 pentru legalitate 

           PREŞEDINTE,                          SECRETAR GENERAL, 

                              Ion DUMITREL                                            Vasile BUMBU 

 

 

Înregistrat cu nr. 187 

Alba Iulia,  24  septembrie 2019 

Prezentul proiect de hotărâre: 

 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 

136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ; 

 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu prevederile 

art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ:  

Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba  

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat 

cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, către următoarele comisii de specialitate:  

Comisia de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii 

Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea 

patrimoniului județului  

Comisia de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică 

Comisia de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport  

Comisia de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri  

Comisia de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială. 



ROMÂNIA          

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 

Nr. 20597/25 septembrie 2019 

 

REFERAT DE APROBARE 

 REFERAT DE APROBARE 

 a proiectului 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 

 

Expunere de motive 
Autorităţile deliberative pe parcursul exerciţiului bugetar, pot aproba rectificarea bugetelor 

locale si a celorlalte bugete urmare a unor modificari legislative precum şi a unor propuneri 

fundamentate ale ordonatorilor principali de credite. 

La prezenta propunere de rectificare s-au avut în vedere: 

Hotărârea Guvernului nr.698/17.09.2019 privind alocarea unei sume din Fondul de 

intervenţie la dispoziţia Guvernului , prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unităţi 

administrativ teritoriale afectate de calamităţile naturale, conform căreia Judeţului Alba i-a fost 

alocată suma de 5.142,00 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor privind „Refacere 2 poduri şi 12 

podete pe raza comunelor Pianu şi Săsciori, judeţul Alba”. 

 Proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea art 2 al HCJ 91/2019 pentru 

aprobarea  repartizării pe unităţi administrativ teritoriale a sumei corespunzatoare cotei de7,5% din 

impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat pe anul 2019, precum şi repartizarea 

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile 

judeţene şi comunale pentru anul 2019, conform caruia se vor repartiza pe unităţi administrativ 

teritoriale sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanţarea drumurilor comunale 

concomitent cu diminuarea  sumele alocate Judeţului Alba pentru finanţarea drumurilor judeţene, în 

valoare de 6.200 mii lei. 

Adresa Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu 

dizabilităţi nr.1038/17.09.2019 prin care se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Alba 

diminuarea cu suma de 820,00 mii lei a  transferurilor pentru finanţarea drepturilor acordate 

persoanelor cu handicap (dobânzi şi transport) în anul 2019; 

 Proiectul de hotărâre nr. 186/24 septembrie 2019 pentru modificarea și completarea 

articolului 2 si 4 ale 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, cu modificarile si completările ulterioare;  

Proiectul de hotărâre nr. 182/18 septembrie 2019 privind aprobarea modificării Acordului de 

Asociere încheiat între UAT - Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea „1 

Decembrie 1918” Alba Iulia, în vederea organizării manifestărilor științifice din anul 2019, aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 80 din 12 aprilie 2019; 

 Proiectul de hotărâre nr. 183/18 septembrie 2019 privind activităţile desfăşurate de către 

UAT - Judeţul Alba în cadrul Proiectului „Together for Cohesion: Let’s rEUnite! - Împreună pentru 

coeziune: Să ne rEUnim!” aprobat spre finanţare de către Comisia Europeană în cadrul Apelului de 

proiecte 2018 „Sprijin pentru măsurile de informare privind politica de coeziune a UE”. 

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

modificările şi completările ulterioare, cele mentionate mai sus, notele de fundamentare ale 

compartimentelor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Alba şi a ordonatorilor terţiari de 

credite, se impune rectificarea bugetului pentru  activitatea proprie, bugetului pentru activitatea 

„Învăţământ”- Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alba, bugetului pentru „Alte acţiuni în 

domeniul culturii, recreerii şi religiei”,  bugetului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba, bugetului pentru activitatea „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”, 

bugetului pentru activitatea „Transporturi”, bugetului Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a 

Persoanelor Alba, bugetului Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia,  bugetului Spitalului de 

Pneumoftiziologie Aiud, bugetului Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, bugetului Teatrului de 

Papusi Prichindel Alba Iulia, bugetului Centrului de Cultura Augustin Bena Alba Iulia şi implicit a 



bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba şi bugetele instituţiilor publice 

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

Ca urmare Bugetul local al Judeţului Alba este rectificat la partea de venituri cu suma de 

1.878,00 mii lei iar la partea de cheltuieli cu suma de 7.878,00 mii lei, iar bugetele instituţiilor 

publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii este rectificat atât la partea de 

venituri cât şi la partea de cheltuieli cu suma de 8.968,75 mii lei. 

 

Descrierea situației actuale 

 Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 92 din 12 aprilie 2019 s-a aprobat bugetul 

general al Judeţului Alba, bugetul local al Judeţului Alba, bugetul fondurilor externe 

nerambursabile şi bugetele instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii pe anul 2019.  

Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 153 din 28 iunie 2019  a fost  aprobată 

rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba şi bugetele 

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

Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 173 din 25 iulie 2019  a fost  aprobată 

rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba şi bugetele 

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

Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 191 din 27 august 2019  a fost  aprobată 

rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba şi bugetele 

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

 

 Baza legală 

- art. 173 alin 1 lit.b şi art. 173 alin. 3, lit. a  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 

 - Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 - Legii nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;  

 - Hotararea Guvernului nr.698/17.09.2019 privind alocarea unei sume din fondul de 

interventie la dispozitia Guvernului , prevazut in bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unitati 

administrativ teritoriale afectate de calamitatile naturale 

  

 Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de 

preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în condiţiile 

legii, a fost iniţiat  proiectul de hotărâre înregistrat cu nr.  175 din 26 august 2019. 

Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea 

supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba. 

La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

 

 

 PREŞEDINTE, 

ION DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Direcţia Dezvoltare Bugete 

Nr. 20600/25 septembrie 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 Județului Alba se rectifică în sensul diminuării la partea de venituri  cu 

suma de 1.878,00 mii lei, având în vedere: 

 prevederile Hotărârii Guvernului nr.698/17.09.2019 privind alocarea unei sume din fondul de 

intervenţie la dispoziţia Guvernului , prevazut in bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele 

unităţi administrativ teritoriale afectate de calamităţile naturale, conform căreia Judeţului Alba 

i-a fost alocată suma de 5.142,00 mii lei pentru obiectivul „Refacere 2 poduri şi 12 podeţe pe 

raza comunelor Pianu şi Săsciori, judeţul Alba”, cod indicator 42.02. 28 „Subvenţii primite din 

Fondul de intervenţie”. 

 prevederile Proiectului de hotărâre nr. 185/24.09.2019  pentru modificarea şi completarea art 2 

al HCJ 91/2019 pentru aprobarea  repartizării pe unităţi administrativ teritoriale a sumei 

corespunzatoare cotei de 7,5% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat pe 

anul 2019, precum şi repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru 

finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pentru anul 2019, prin care se 

diminuează sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanţarea drumurilor 

judeţene cu 6.200 mii lei, cod indicator 11.02.05  “Sume defalcate din tva pentru drumuri ”; 

 diminuarea cu suma de 820 mii lei a  transferurilor pentru finanţatea drepturilor acordate 

persoanelor cu handicap (dobânzi şi transport) în anul 2019, urmare  anexei Ministerului Muncii 

şi Justiţiei Sociale, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu dizabilităţi comunicată Directiei 

Generale de Asistenţă Socială Alba prin adresa nr.1038/17.09.2019, cod indicator 42.02.21 

„Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap”. 

Bugetul local al Judeţului Alba  se rectifică la partea de cheltuieli  în sensul diminuării cu 

suma de 7.878,00 mii lei având în vedere cele menţionate mai sus precum şi :  

 prevederile Proiectului de hotărâre nr. 182/18 septembrie 2019 privind aprobarea modificării 

Acordului de Asociere încheiat între UAT - Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi 

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, în vederea organizării manifestărilor științifice 

din anul 2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 80 din 12 aprilie 2019; 

 prevederile Proiectului de hotărâre nr. 186/24 septembrie 2019 pentru modificarea și 

completarea articolului 2 şi 4 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, cu modificarile si 

completările ulterioare;  

 prevederile Proiectului de hotărâre nr. 183/18 septembrie 2019 privind activităţile desfăşurate 

de către UAT - Judeţul Alba în cadrul Proiectului „Together for Cohesion: Let’s rEUnite! - 

Împreună pentru coeziune: Să ne rEUnim!” aprobat spre finanţare de către Comisia Europeană 

în cadrul Apelului de proiecte 2018 „Sprijin pentru măsurile de informare privind politica de 

coeziune a UE”. 

 fundamentările compartimentelor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Alba respectiv 

nota de fundamentare nr.19929/18.09.2019 a Serviciului Administrativ, nota de fundamentare 

nr.20425/2019 a Biroului resurse umane, nota de fundamentare nr.19489/2019 a Serviciului 

Accesare şi coordonare proiecte, nota de fundamentare nr.20415/24.09.2019 a 



Compartimentului Unităţi de asistenţă medicală, socială şi învăţământ special, nota de 

fundamentare nr.19727/16.09.2019, nr.20254/23.09.2019  şi nr.18888/05.09.2019 a Serviciului 

programe, lucrări, întreţinere drumuri şi ale ordonatorilor terţiari de credite respectiv: nota de 

fundamentare nr.1506/2019 a Centrului Scolar de Educaţie Incluzivă Alba Iulia, nota de 

fundamentare nr. 11.530/2019 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Alba, nota de fundamentare nr.2848/2019 a Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a 

Persoanelor Alba,  nota de fundamentare nr.15754/2019 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba 

Iulia, nota de fundamentare nr.2493/2019 a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, nota de 

fundamentare nr.1320/2019 a Teatrului de Păpuşi Prichindel Alba Iulia, nota de fundamentare 

nr.3588/2019 Muzeului Național al Unirii Alba Iulia şi nota de fundamentare 

nr.2898/24.09.2019 a Centrului de Cultura Augustin Bena Alba Iulia, 

 şi reevaluarea necesarului pentru buna funcţionare a activităţii până la finele anului ca 

urmare a analizei execuţiei bugetare la data de 31.08.2019, acestea determinând rectificarea unor 

capitole de cheltuieli bugetare prin diminuarea creditelor bugetare şi alocarea altor capitole, 

rearanjarea unor prevederi bugetare în cadrul aceluiaşi capitol, sens în care propunerea de rectificare 

este realizată la cap. 51.02 „Autorităţi executive”, cap.55.02 „Tranzacţii privind datoria publică şi 

împrumuturi”, cap 65.02 „Invatamant”,  cap 66.00 „Sanatate”, cap 67.00 „ Cultură, recreere şi 

religie”, cap.68.02 „Asistenţă socială”, cap.70.02 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică” cap. 

84.02 „Transporturi”. 

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

pe anul 2019 se rectifica atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli cu suma de 8.968,75 

mii lei ca urmare a notelor de fundamentare ale Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a 

Persoanelor Alba, Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Spitalului de Pneumoftizilogie Aiud, 

Teatrului de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia, ale Muzeului Național al Unirii Alba Iulia şi ale 

Centrului de Cultura Augustin Bena Alba Iulia. Rectificarea vizează la partea de venituri  

următoarele: 

 suplimentarea veniturilor proprii (Direcţia de Comunitară de Evidenţă a Persoanelor 

Alba, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia) 

 suplimentarea transferurilor din bugetul local pentru finanţarea cheltuielilor de 

capital (Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia) 

 suplimentarea veniturilor din contractele încheiate cu Casele de asigurări sociale de 

sănătate(Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia) 

 suplimentarea veniturilor din contractele încheiate cu direcţiile de sănătate publică 

sume alocate de la bugetul de stat(Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia) 

 suplimentarea veniturilor din contractele încheiate cu Instituţiile de medicină legală 

(Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia) 

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

căror bugete au influenţe la partea de venituri  precum și rearanjarea  unor prevederi bugetare. 

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

51.02 „Autoritati publice si actiuni externe”, cap.68.02 „Asistenţă socială”, cap. 84.02 

„Transporturi” şi  cap. 66.10. „Sănătate. 

Totodată, se propune rectificarea programului de activităţi pe anul 2019 pentru Muzeul 

Naţional al Unirii Alba Iulia, Teatrul de Papusi Prichindel Alba Iulia, Programul activităților 

educative sportive si tineret, pe anul 2019  şi Programul activităţilor pentru implementarea 

strategiilor elaborate şi aprobate de Judeţul Alba pe anul 2019 pentru activitatea proprie. 

 

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

spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 187 din 24 septembrie 2019. 

 

 

 

Director executiv, 

Marian Florin Aitai 

 






































































































































































































































































































































































































































































