ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea articolului 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean
Alba nr. 91/12 aprilie 2019 pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ - teritoriale
din Județul Alba a sumei corespunzătoare cotei de 7,5% din impozitul pe venit estimat a se
încasa la bugetul de stat în anul 2019, precum și repartizarea sumelor defalcate din taxa pe
valoarea adăugata pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile judeţene și comunale,
pentru anul 2019

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna septembrie 2019;
Luând în dezbatere :
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea
articolului 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 91/12 aprilie 2019 pentru aprobarea
repartizării pe unităţi administrativ - teritoriale din Județul Alba a sumei corespunzatoare cotei
de 7,5% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2019, precum și
repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru finanțarea cheltuielilor
privind drumurile judeţene și comunale pentru anul 2019;
Luând în considerare:
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 91/12 aprilie 2019 pentru
aprobarea repartizării pe unităţi administrativ - teritoriale din Județul Alba a sumei
corespunzătoare cotei de 7,5% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în
anul 2019, precum și repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru
finanțarea cheltuielilor privind drumurile judeţene și comunale pentru anul 2019.
Luând în considerare solicitările unităţilor administrativ-teritoriale din Județul Alba.
Având în vedere prevederile :
- art. 173 alin. 1 lit. b și art. 173 alin. 3 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările
ulterioare;
- Legii nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;
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. Articolul 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 91/12 aprilie 2019 pentru
aprobarea repartizării pe unităţi administrativ - teritoriale din Județul Alba a sumei
corespunzătoare cotei de 7,5% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în
anul 2019, precum și repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru
finanțarea cheltuielilor privind drumurile judeţene și comunale pentru anul 2019, se modifică și
se completează, urmând a avea următorul cuprins:
„Art. 2. Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din Judeţul Alba a
sumei de 14640 mii lei din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată, pentru finanţarea
cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, potrivit anexei - parte integrantă a prezentei
hotărâri, care înlocuiește anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 91/12 aprilie
2019 ”.

Art. II. Preşedintele Consiliului Judeţean 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, șefului
Administrației Județene a Finanţelor Publice Alba, Unităților Administrativ Teritoriale
nominalizate şi direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 185
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
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
PREȘEDINTE
Nr. 20459/24.09.2019
REFERAT DE APROBARE
pentru modificarea și completarea articolului 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean
Alba nr. 91/12 aprilie 2019 pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ teritoriale din Județul Alba a sumei corespunzătoare cotei de 7,5% din impozitul pe venit
estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2019, precum și repartizarea sumelor defalcate
din taxa pe valoarea adăugata pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile judeţene și
comunale, pentru anul 2019
Expunere de motive
Prin Legea bugetului de stat pe anul 2019, în anexa 6, Judeţului Alba i-au fost alocate
sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile
judeţene și comunale, iar prin Hotărârea nr. 91/12 aprilie 2019 Consiliul Județean Alba a
repartizat pe unităţi administrativ–teritoriale sume defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru
finanțarea cheltuielilor privind drumurile judeţene și comunale, pe anul 2019;
Urmare a evaluării solicitărilor unităţilor administrativ–teritoriale din Judeţul Alba, a
analizei stadiului fizic si valoric al lucrărilor, precum şi a lungimii drumurilor comunale
reflectată prin numărul de kilometri de drumuri comunale care parcurg traseul fiecărei unități
administrativ-teritoriale, din suma repartizată Județului Alba prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Alba nr. 91/12 aprilie 2019, potrivit prevederilor legale mai sus amintite, se impune
redistribuirea sumei de 6.200,00 mii lei, pe unităţi administrativ–teritoriale, potrivit anexei la
prezentul proiect de hotărâre.
În acest sens, bugetul local al Județului Alba se va diminua cu suma de 6.200,00 mii lei.
Descrierea situației actuale
Prin Hotărârea nr. 91 din 12 aprilie 2019 Consiliul Judeţean Alba a aprobat repartizarea
pe unităţi administrativ - teritoriale din Județul Alba a sumei corespunzătoare cotei de 7,5% din
impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2019, precum și repartizarea
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile
judeţene și comunale pentru anul 2019.
Baza legală
 art. 173 alin. 3, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
 Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019.
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. 185 din 24 septembrie 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
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI BUGETE
Nr. 20461/24.09.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea articolului 2 al Hotărârii
Consiliului Judeţean Alba nr. 91/12 aprilie 2019 aprobarea repartizării pe unităţi
administrativ - teritoriale din Județul Alba a sumei corespunzătoare cotei de 7,5% din
impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2019, precum și
repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru finanțarea
cheltuielilor privind drumurile judeţene și comunale pentru anul 2019

Conform anexei nr. 6 la Legea nr. 5/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019, Judeţului
Alba i-au fost repartizate sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea
cheltuielilor privind drumurile judeţene și comunale, în sumă de 14.640 mii lei.
Consiliul Județean Alba acordă sprijin și asistență tehnică de specialitate autorităților
administrației publice locale, orășenești și comunale pentru construirea, întreținerea și
modernizarea drumurilor publice comunale. Ca urmare, prin Hotărârea nr. 91/12 aprilie 2019,
anexa 2, Consiliul Județean Alba a repartizat pe unităţi administrativ - teritoriale din Judeţul
Alba sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru finanțarea cheltuielilor privind
drumurile judeţene și comunale pe anul 2019.
Având în vedere solicitările ordonatorilor principali de credite ai unităților administrativ
teritoriale din Județul Alba, analiza stadiului fizic și valoric al lucrărilor și în funcție de lungimea
drumurilor aflate în administrarea consiliilor locale, viabilitatea şi starea tehnică a acestora, se
propune redistribuirea sumei de 6.200,00 mii lei, din suma repartizată Județului Alba prin HCJ
nr. 91/12 aprilie 2019, unităţilor administrativ teritoriale din Județul Alba din anexa la prezentul
proiect de hotărâre.
Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare în conformitate cu
prevederile legale a sumelor repartizate.
Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete
prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub numărul 185 din 24 septembrie 2019.
DIRECTOR EXECUTIV
Marian Florin AITAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA

Anexa
la Proiectul de hotărâre al
Consiliului Județean Alba
nr. 185 din 24 septembrie 2019

REPARTIZAREA
pe unităţi administrativ - teritoriale din Judeţul Alba a sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugată
pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pe anul 2019
mii lei
Nr.
crt.

Unitatea administrativ -teritorială

0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

A

TOTAL, din care:
Municipiul Blaj
Oraș Abrud
Oraș Câmpeni
Oraș Teiuș
Comuna Albac
Comuna Arieșeni
Comuna Avram Iancu
Comuna Blandiana
Comuna Bucium
Comuna Câlnic
Comuna Cenade
Comuna Cergău
Comuna Cetatea de Baltă
Comuna Ciugud
Comuna Ciuruleasa
Comuna Crăciunelu de Jos
Comuna Cricău
Comuna Daia Romană
Comuna Doștat
Comuna Gîrda de Sus
Comuna Hopârta
Comuna Lupșa
Comuna Meteș
Comuna Mihalț
Comuna Ocoliș
Comuna Ohaba
Comuna Poiana Vadului
Comuna Râmeţ
Comuna Roșia de Secaș
Comuna Săliștea
Comuna Sâncel
Comuna Săsciori
Comuna Sântimbru
Comuna Scărișoara
Comuna Sohodol
Comuna Șona
Comuna Stremț
Comuna Șugag
Comuna Unirea
Comuna Vadu Moților
Comuna Valea Lungă
Județul Alba
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Sume
aprobate prin Infl: +/HCJ nr.
2019
91/2019
1

Sume
propuse
2019

2

14.640,00
0,00
400,00
500,00
75,00
50,00
75,00
77,00
75,00
100,00
500,00
0,00
75,00
77,00
500,00
470,00
0,00
250,00
75,00
100,00
0,00
150,00
200,00
200,00
200,00
240,00
0,00
200,00
500,00
500,00
75,00
87,00
0,00
0,00
200,00
100,00
300,00
200,00
0,00
200,00
300,00
150,00
450,00
0,00
75,00
0,00
300,00
0,00
500,00
600,00
0,00
200,00
75,00
75,00
75,00
100,00
75,00
89,00
75,00
76,00
300,00
200,00
200,00
200,00
0,00
100,00
250,00
0,00
200,00
0,00
0,00
250,00
200,00
370,00
75,00
89,00
200,00
0,00
200,00
0,00
200,00
0,00
200,00
200,00
7.440,00 -6.200,00

AVIZAT
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

3=1+2

14.640,00
900,00
125,00
152,00
175,00
500,00
152,00
970,00
250,00
175,00
150,00
400,00
440,00
200,00
1.000,00
162,00
0,00
300,00
500,00
200,00
450,00
450,00
75,00
300,00
1.100,00
200,00
150,00
175,00
164,00
151,00
500,00
400,00
100,00
250,00
200,00
250,00
570,00
164,00
200,00
200,00
200,00
400,00
1.240,00

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea articolelor 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 modificările şi completările ulterioare

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinarăˮ în luna septembrie 2019;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea
articolelor 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 modificările şi
completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile 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
modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. b și art. 173 alin. 3 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
- art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si
completările ulterioare;
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
H O T Ă RÂ R E
Art. I. Articolele 2 şi 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 modificările şi
completările ulterioare, se modifică și se completează, urmând a avea următorul cuprins:
„Art. 2. Se aprobă utilizarea în anul 2019 a sumei de 128.981,87 mii lei din excedentul
bugetului local, rezultat la 31 decembrie 2018, astfel:
a.) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele dintre
veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul 2019, suma de 10.203,15
mii lei (ca sursa de finanţare a cheltuielilor secţiunii de funcţionare);
b.) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, în anul 2019, suma
de 118.778,72 mii lei, conform anexei la prezenta hotărâre”.
„Art. 4. Se aprobă constituirea şi utilizarea în anul 2019 de către Spitalul Judeţean de
Urgenţă Alba Iulia a excedentului bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral
sau parţial din venituri proprii, rezultat la 31 decembrie 2018, în sumă de 795,21 mii lei, astfel:
a.) pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de funcţionare, suma de 657,31 mii lei;
b.) pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, suma de 137,90 mii lei.”

Art. II. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi
bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și a ordonatorilor terțiari
de credite, va duce 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.

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 186
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.

Anexa la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 186/24 septembrie 2019
Programul obiectivelor de investiţii de interes judeţean
finanţate din excedentul bugetului local, pe anul 2019
Nr.
Crt.
0
A.

mii lei
Denumirea obiectivului
A
TOTAL, din care:
Capitolul 51.02 Autorităţi publice şi acţiuni externe

I. Obiective de investiţii:
Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Județean
1.
Alba cu extindere

Buget 2019
1
118,778.72
13,267.60
11,338.00
10,976.00

2.

Reabilitare și refuncționalizare Muzeul Național al Unirii și Sala Unirii
Alba Iulia - Sala Unirii

237.00

3.

Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii
Alba Iulia - Muzeul Naţional al Unirii (PT)

20.00

Valorificarea vestigiilor arheologice descoperite la obiectivul de investiţii
4. „Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Județean
Alba cu extindereˮ

30.00

5.
II.
1.
2.
3.
4.

Amenajare depozit de ceramică veche (PT)
Alte cheltuieli de investiţii:
Autoturism
Tehnică de calcul și echipamente de comunicații
Echipamente IT
Realizare busturi
Software, programe informatice, aplicații (software proiectare, soluție
5.
antivirus, bitdefender, soluție intranet, licențe, aplicații, etc)
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii
6. Alba Iulia - Muzeul Naţional al Unirii - Studiu de parament și
stratigrafic
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii
7. Alba Iulia - Muzeul Naţional al Unirii - branșamente utilități, studii,
avize, acorduri (post trafo), etc
Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Județean
8. Alba cu extindere - branșamente utilități, studii, avize, acorduri, etc (post
trafo)

9. Realizare PUZ Bastion Sfântul Mihail
10. Realizare PUZ zona Muzeu - Sala Unirii
Construire arhiva Consiliul Județean Alba - studiu de fezabilitate, studii,
11.
expertize, avize, acorduri
12.

Expertiză tehnică imobil Piața Ion I. C. Brătianu, nr. 21 (fosta Banca
Raiffeisen)

Studiu fezabilitate privind realizarea bornelor arhitecturale de intrare în
Județul Alba
B. Capitolul 54.00 Alte servicii publice generale
I. Obiective de investiţii Serviciul Județean Salvamont-Salvaspeo:
13.

75.00
1,929.60
87.00
169.00
707.30
70.00
202.30
4.00
250.00

250.00
50.00
50.00
50.00
20.00
20.00
459.75
132.20

1.
2.
3.
4.
5.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
III.
C.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
D.
I.

Alimentare cu apă container din localitatea Rimetea
Racord energie electrică container din localitatea Rimetea
Catarge
Racord energie electrică container din zona Șureanu
Containere
Alte cheltuieli de investiţii Serviciul Județean Salvamont-Salvaspeo:
ATV
Calculator
Laptop
Staţii digitale tetra Alba Iulia
Staţii digitale tetra intervenţii
Staţii digitale tetra intervenţii mașini
Masa sedinţă
Accesorii mașină
Dispozitiv de protecţie în avalanşă tip airbag
Targă de evacuare şi salvare
Cască de protecţie salvator aero
Instalare sistem supraveghere container din zona Şureanu
Instalare sistem supraveghere container din localitatea Arieşeni
Instalare sistem supraveghere container din localitatea Rimetea
Licenţă office
Soft-uri Rescue Rigger
Dotări independente Direcția Publică Comunitară de Evidență a
Persoanelor Alba
CAPITOL 60.02 - Apărare Națională – CMJ
Alte cheltuieli de investiţii:
Autoutilitară
Multifuncțional laser A3 color
Multifuncțional laser A4 color
Expertiză tehnică, Mansardare corp C1 a imobilului situat în municipiul
Alba Iulia, str. Regina Maria, nr. 6, județul Alba
Mansardare corp C1 a imobilului situat în municipiul Alba Iulia, str.
Regina Maria, nr. 6, județul Alba - DALI, studii, expertize, avize,
acorduri
Capitolul 66.00 Sănătate, din care:
Obiective de investiţii:

1. Construire Secţia de Psihiatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
2.

Mansardare Policlinica (Corpuri clădire C+D) la Spitalul Județean de
Urgență Alba Iulia

25.00
25.00
13.00
25.00
44.20
256.55
62.00
12.60
10.00
6.00
16.00
24.00
3.00
53.30
23.00
17.85
8.20
5.50
5.60
5.50
0.40
3.60
71.00
145.00
145.00
76.00
13.00
6.00
10.00
40.00
18,463.35
4,421.94
533.94
2,719.00

3. Construire rezervor de apa Baia de Aries

195.00

4. Construire rezervor de apa Boli Infectioase
Recompartimentări secția I și II Clădire Spitalul de Pneumoftiziologie
5.
Aiud - proiect tehnic și execuție
Proiectare si executie retea gaze medicinale - Spitalul de
6.
Pneumoftiziologie Aiud
Proiectare și executie fundație pentru echipament de stocare și vaporizare
7.
oxigen medicinal - Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud
II. Alte cheltuieli de investiţii:

195.00
569.00
150.00
60.00
71.00

1. Mansardare Corp F (Expertiza tehnica de rezistenta la cerința A1 și studiu
geotehnic) Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia

31.00

2. Reabilitare Clădire Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud - expertize, avize,
acorduri
III. Dotări independente Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
IV. Dotări independente Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud
V. Reparaţii capitale:
RK Centru Multifuncțional de Sănătate Ocna Mureș - Spitalul Județean
1.
de Urgență Alba Iulia
2. RK Farmacie - Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia
RK Secțiile Cardiologie, Medicină Internă- Spitalul Județean de Urgență
3.
Alba Iulia
RK și schimb de destinație din Școala Postliceală Sanitară în Secție
4. Recuperare, Medicină fizică și Balneologie și extindere Ambulatoriu Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia
5. RK Bloc operator - Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia
RK Secția Pediatrie, Oftalmologie - Spitalul Județean de Urgență Alba
6.
Iulia
7. RK Cai de acces și subsol - Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia
8. RK Dispensar TBC - Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia
9. RK Post Trafo spital - Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia
RK Compartiment Psihiatrie Cronici Baia de Arieș - Spitalul Județean de
10.
Urgență Alba Iulia
RK retea de colectare - canalizare demisol și curte interioară - Spitalul de
11.
Pneumoftiziologie Aiud
VI. Cofinanțare proiecte
1. Proiect Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Alba
Iulia - Cofinanțare Cod SMIS 114211
2. Proiect Îmbunătățirea accesului populației din Regiunea Centru la
servicii medicale de urgență prin dotarea cu aparatură de înaltă
performanță-cofinanțare Cod SMIS 125222 - Spitalul Județean de
Urgență Alba Iulia
3. Proiect Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim
ambulatoriu pentru populația județelor Sibiu și Alba - cofinanțare Cod
SMIS 125264 - Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia
4. Proiect Reabilitare energetică a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud
Proiect Extindere și dotare unitatea de primiri urgențe a Spitalului
5.
Județean de Urgență Alba Iulia
E. Capitolul 67.00 Cultură, recreere şi religie
I. Obiective de investiţii:
1. Sală Polivalentă de sport cu capacitate 1800-2000 locuri, municipiul Blaj
II. Alte cheltuieli de investiţii:
1. Mobilier urban, sisteme de expunere, etc, Museikon
2. Vitrine expunere exterioară Museikon
3. Sistemul de detecție incendiu wireless Castel Sâncrai
Restaurare zid estic Bastion Sf. Mihail, caponieră și morgă - DALI,
4.
studii, expertize, avize, acorduri

40.00

5.

Amenajare și împrejmuire curte Castel Sâncrai - studiu de fezabilitate,
studiu, expertize, avize acorduri

Realizarea expoziției permanente în Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia,
etapa I
7. Realizarea expoziției permanente în Sala Unirii Alba Iulia
6.

9,101.38
887.00
2,391.20
820.00
38.00
132.00
250.00
224.20
44.00
12.00
20.00
540.00
111.00
200.00
1,590.83
147.42
5.74

4.32
1,172.35
261.00
19,747.40
11,454.00
11,454.00
5,245.50
100.00
60.00
57.50
40.00
30.00
3,533.00
1,400.00

8.
I.
1.
II.
I.
I.

Modul client Z 39.50 (TINREAD) - Biblioteca Județeană Lucian Blaga
Alba
Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia
Obiective de investiţii:
Lucrări de intervenție asupra clădirii pentru reabilitarea și extinderea
Teatrului de Păpuși „Prichindelˮ Alba Iulia
Dotari independente Teatrul de Păpuși „Prichindelˮ Alba Iulia
Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba Iulia
Dotări independente Centrul de Cultură ˮAugustin Bena” Alba Iulia
Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
Alte cheltuieli de investiţii:
Proiectare-execuție pentru stație reglare și redimensionarea conductelor
de alimentare centrală termică pe gaz (montare distribuitor)

25.00
1,335.00
950.00
950.00
385.00
668.00
668.00
1,044.90
1,044.90
28.00

II. Dotări independente Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

1,016.90

F.

6,229.54

Capitolul 68.02 Asigurări şi asistenţă socială – DGASPC Alba

I. Obiective de investiţii:

4,813.46

1.

Centru de îngrijire și Asistență pentru persoane cu Handicap Psihic și
Mental Ocna Mureș - execuție

4,000.00

2.

Centru de îngrijire și Asistență pentru persoane cu Handicap Psihic și
Mental Ocna Mureș – PT

150.00

3.
4.
5.
6.
7.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Centrul de îngrijire și Asistență pentru persoane cu Handicap Psihic și
Mental Ocna Mureș -DALI
Proiect, extindere, modernizare și autorizare PSI - Centrul de Îngrijire și
Asistență Abrud
Extindere și modernizare Centrul de Îngrijire și Asistență Abrud –
execuție
Centrul de Îngrijire și Asistență pentru persoane cu handicap Sâncrai –
DALI
Documentație tehnică obținere autorizație PSI sediu Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului Alba
Alte cheltuieli de investiţii:
Centrale termice
Montare stație reglare abur centrală termică Centrul de Recuperare și
Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Galda
de Jos
Centrală telefonică digitală sediu Direcția Generală de Asistență Socială
și Protecția Copilului Alba
Copiator CRRN Galda de Jos
Copiator Centrul de Îngrijire și Asistență Abrud
Mașină despicat bușteni Centrul de Îngrijire și Asistență Gârbova, Centrul
de Îngrijire și Asistență Baia de Arieș, Centrul de Îngrijire și Asistență
Abrud
Programe informatice software și licențe
Ministație de epurare Centrul de Îngrijire și Asistență Baia de Arieș
Sistem de supraveghere Centrul de Îngrijire și Asistență Abrud

49.00
64.74
435.00
100.00
14.72
232.80
50.00
40.00
17.80
10.00
10.00
15.00
30.00
50.00
10.00

III.

Proiect Team-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor,
depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020

G.

Capitolul 70.02 - Servicii și dezvoltare publică

12,508.10

I.

Obiective de investiţii:

11,000.00

1,183.28

1.
II.
III.

Amenajare bază de tratament și agrement în orașul Ocna Mureș
Cofinanțare proiect „Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă
uzată în județul Alba 2014-2020”
Aport la capitalul social

H. Capitolul 74.02 Protecţia Mediului
I. Obiective de investiţii:
Lucrări de construire Împrejmuire Centru de vizitare de la Poarta
1. Raiului - (execuție, asistență tehnică din partea proiectantului avize,
servicii diriginte șantier, acorduri, etc)
Modificarea instalațiilor electrice interioare aferente stației de transfer
deșeuri Blaj, Depozitului neconform de deșeuri Blaj, Depozitului
2.
neconform de deșeuri Aiud, Depozitului neconform de deșeuri Abrud
prin racordarea tablourilor electrice generale la cutia de distribuție
II. Alte cheltuieli de investiţii:
Sistem de contorizare volum levigat la Depozitul neconform de deșeuri
1. închis Alba Iulia
2. Plan Județean de Gestionare a Deșeurilor în Județul Alba
Studiu și asistență tehnică pentru realizarea Planului de menținere a
3. calității aerului în Județul Alba
III. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile proiect
„Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în
județul Albaˮ
I.
I.

Capitolul 84.02 Transporturi
Lucrări de drumuri și poduri propuse pe anul 2019, în continuare:

Modernizare drum județean DJ107G: DJ 107D (Ocna Mureș) - Noşlac 1. Căptălan - Copand - Stâna de Mureş - Găbud - limită Județul Mureş
Modernizare DJ107A: Alba Iulia - Pârâu lui Mihai - Vurpăr - Câmpu
Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - Sărăcsău - limită Județul
2. Hunedoara
Modernizare drum județean DJ107Z: Ciumbrud (DJ 107E) - Păgida 3. Gâmbaş - Aiud (DN 1)
4.
5.
6.
II.
1.
III.
IV.
1.

Consolidare pod pe DJ705B peste Râul Mureș, km.3+949, localitatea
Vințu de Jos, județul Alba
Modernizare drum județean DJ704K: Vinerea (DJ704) - Săliștea
(DJ705E)
Consolidare Pod pe DJ107C, km. 9+223 peste pârâul Dumbrăvița, în
localitatea Limba, județul Alba
Lucrări noi:
Consolidare Pod pe drumul județean DJ106E peste Râul Sebeș, km.
52+150, Dobra, județul Alba
Alte cheltuieli de investiţii:
Dotări independente pentru Activitatea Transporturi
Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii:
Servicii de expertizare a lucrărilor executate la obiectivul - Consolidare
corp drum județean DJ750: Gârda de Sus (DN75) - Ordâncușa - Ghețar

11,000.00
958.10
550.00
390.11
148.41
132.41

16.00
150.70
60.00
85.00
5.70
91.00
47,567.87
17,854.34
1,808.56

1,582.00
1,832.90
5,662.84
6,330.32
637.72
806.47
806.47
3,189.29
2,415.38
773.91
176.35

2.

Expertiză tehnică - Modernizare și consolidare drum județean DJ107V:
DJ107 - Alecuș - DJ107D

65.07

3.

Expertiză tehnică pod peste Râul Mureș, pe DJ107E: Aiud (DN1) Ciumbrud - Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ 107 D)

18.60

4.

Consolidarea și asigurarea stabilității versanților pe drumul județean
DJ106E: limită Județul Sibiu - Dobra - Șugag, faza DALI

32.42

5.

Consolidare Pod pe drumul județean DJ106E peste Râul Sebeș, km.
52+150, Dobra, județul Alba - faza DALI

37.64

6.

Reabilitare drum județean DJ 705: limită Județul Hunedoara - Almaşu de
Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN 74), faza SF

55.54

Modernizare drum județean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) - Sâncrai 7. Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu
Mureş (DN 14 B), faza DALI
8. Pod pe DJ141C peste Valea Cenade, km. 2+600, județul Alba, faza SF
Reabilitare și consolidare drum Galda de Jos (intersecție cu DJ 107H9. drum acces Centru Management Integrat al Deșeurilor Galda de Jos) faza DALI

46.47
37.00

11.10

Reabilitare și consolidare drum județean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel - Cergău Mare - Veza
10.
- Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Șona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de
Baltă - limita Județul Mureș, tronson km. 2+112- km. 4+587

44.27

11.

Modernizare și consolidare drum județean DJ107V: DJ107 - Alecuș DJ107D faza DALI

109.75

12.

Consolidare pod peste Râul Mureș, pe DJ107E: Aiud (DN1) - Ciumbrud Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ 107 D) faza DALI

Expertiză tehnică - „Pod pe DJ 704A: DN7 (Sebeș) - Pianu de Jos - Pianu
13. de Sus - Strungari - Răchita - DN 67C (Sebeșel), km 4+700, peste Valea
Pianului”
Expertiză tehnică - „Pod pe DJ 704A: DN7 (Sebeș) - Pianu de Jos - Pianu
14. de Sus - Strungari - Răchita - DN 67C (Sebeșel), km 24+090, peste Valea
Răchitei”
Pod pe DJ 704A: DN7 (Sebeș) - Pianu de Jos - Pianu de Sus - Strungari 15. Răchita - DN 67C (Sebeșel), km 4+700, peste Valea Pianului, - faza
studiu de fezabilitate
Pod pe DJ 704A: DN7 (Sebeș) - Pianu de Jos - Pianu de Sus - Strungari 16. Răchita - DN 67C (Sebeșel), km 24+090, peste Valea Răchitei - faza
studiu de fezabilitate
Proiect POR „Modernizare drum judetean DJ 107I: Aiud(DN1) Aiudul
de Sus - Râmeț - Brădești - Geogel - Măcărești - Bârlești Cătuni V. Cojocani - Valea Barnii - Bârlești - Mogoș - Valea Albă - Ciuciulești Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - DN74(Cerbu) km. 0+000 km. 76+540ˮ
Proiect POR „Modernizare drum județean DJ103E: DN1 - Gârbova de
VI.
Jos - Gârbovița - Gârbova de Susˮ
Proiect POR „Consolidare corp drum județean DJ107K: Galda de Jos VII.
Mesentea - Benic - Intregalde, județul Alba km. 17+700-km. 23+700ˮ

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

57.00
18.79
11.38
32.71
19.82
11,761.77

6,055.00
7,901.00

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 20595/25 septembrie 2019
REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea articolelor 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 modificările şi completările ulterioare
Expunere de motive
Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare, excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului
bugetar, pe cele două secţiuni, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează în
baza hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel: ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de
dezvoltare, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între
veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent şi pentru
acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare, după caz,
la sfârşitul exerciţiului bugetar.
Din analiza stadiului fizic și valoric al obiectivelor de investiții aprobate pentru anul 2019
și urmare a fundamentărilor compartimentelor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean
Alba și a ordonatorilor terţiari de credite, se impune modificarea sumei ce urmează a fi utilizată
în anul 2019 din excedentul bugetului local, atât pentru acoperirea temporară a golurilor de casă,
cât și pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, conform anexei la prezentul proiect
de hotărâre. De asemenea, excedentul bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate
integral sau parţial din venituri proprii, înregistrat la 31.12.2018, de către Spitalul Judeţean de
Urgenţă Alba, va fi repartizat pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de funcţionare și pentru
acoperirea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare;
Descrierea situației actuale
Prin Hotărârea nr. 90 din 12 aprilie 2019 Consiliul Judeţean Alba a aprobat constituirea şi
utilizarea excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate
integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2019, iar prin Hotărârile nr. 152 din 28 iunie
2019, nr. 172 din 25 iulie 2019 și nr. 190 din 27 august 2019 Consiliul Judeţean Alba a aprobat
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.
Baza legală
 art. 173 alin. 3, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
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. 186 din 24 septembrie 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.
PREȘEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
Nr. 20599/25 septembrie 2019
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea articolelor 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 modificările şi completările
ulterioare
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare, prin art. 58 alin. 1 reglementează utilizarea excedentului astfel: „Excedentul anual al
bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea
regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevăzute la art.
6 lit. a), a celor exceptate la art. 6 lit. b) şi a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete,
precum şi după achitarea plăţilor restante, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se
utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel:
a) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare;
b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între
veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent, în limita
disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a);
c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi
dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar”, iar potrivit art. 58 alin. 1^3 „avansul
acordat promotorilor de proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile care au calitatea de
ordonatori de credite ai bugetului local, rămas neutilizat la finele exerciţiului bugetar, se reflectă
în excedentul bugetului local şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie, în cadrul
secţiunii de dezvoltare”.
Având in vedere:
 prevederile Hotărârii nr. 90 din 12 aprilie 2019 a Consiliului Judeţean Alba 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
modificările şi completările ulterioare;
 analiza stadiului fizic și valoric al obiectivelor de investitii pe anul 2019 având ca sursă
de finanţare excedentul bugetului local;
 Nota de fundamentare nr. 19727/16 septembrie 2019 a Serviciului Programe, Lucrări,
Întreținere drumuri, din cadrul Consiliului Judeţean Alba și Notele de fundamentare nr.
15754/19 septembrie 2019 a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, nr. 2493/16
septembrie 2019 a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, și nr. 11530/24 septembrie
2019 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba.
excedentul bugetului local, pe anul 2019, în sumă de 128.981,87 mii lei, este destinat:
 acoperirii temporare a golurilor de casă provenite din decalajele dintre veniturile şi
cheltuielile secţiunii de funcţionare în anul 2019, suma de 10.203,15 mii lei;
 finanţării cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în anul 2019, suma de 118.778,72 mii lei,
astfel:
mii lei
Nr.
Denumirea obiectivului
Buget 2019
Crt.
Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Județean
1
10,976.00
Alba cu extindere
2

Reabilitare și refuncționalizare Muzeul Național al Unirii și Sala Unirii
Alba Iulia- Sala Unirii

237.00

Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii
Alba Iulia- Muzeul Naţional al Unirii (PT)

20.00

Valorificarea vestigiilor arheologice descoperite la obiectivul de investiţii
4 "Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Județean
Alba cu extindere"

30.00

3

5
6
7
8
9

Amenajare depozit de ceramică veche(PT)
Autoturism
Tehnică de calcul si echipamente de comunicatii
Echipamente IT
Realizare busturi
Software, programe informatice, aplicatii( software proiectare, solutie
10
antivirus, bitdefender, solutie intranet, licente, aplicatii,etc)

75.00
87.00
169.00
707.30
70.00
202.30

Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii
Alba Iulia-Muzeul Naţional al Unirii- Studiu de parament si stratigrafic

4.00

Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii
12 Alba Iulia- Muzeul Naţional al Unirii - bransamente utilitati , studii,
avize, acorduri ( post trafo) etc

250.00

Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Județean
13 Alba cu extindere - bransamente utilitati, studii, avize, acorduri etc( post
trafo)

250.00

11

14 Realizare PUZ Bastion Sfântul Mihail
15 Realizare PUZ zona Muzeu-Sala Unirii
Construire arhiva Consiliul Judetean Alba - studiu de fezabilitate, studii,
16
expertize, avize, acorduri
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Expertiză tehnică imobil Piata Ion I. C. Brătianu nr.21 (fosta Banca
Raiffeisen)
Studiu fezabilitate privind realizarea bornelor arhitecturale de intrare în
Județul Alba
Alimentare cu apă container din localitatea Râmetea
Racord energie electrică container din localitatea Râmetea
Catarge
Racord energie electrică container din zona Șureanu
Containere
ATV
Calculator
Laptop
Staţii digitale tetra Alba Iulia
Staţii digitale tetra intervenţii
Staţii digitale tetra intervenţii masini
Masa sedinţă
Accesorii masină
Dispozitiv de protecţie în avalanşă tip airbag
Targă de evacuare şi salvare
Cască de protecţie salvator aero
Instalare sistem supraveghere container din zona Şureanu
Instalare sistem supraveghere container din localitatea Arieşeni
Instalare sistem supraveghere container din localitatea Râmetea
Licenţă office
Soft-uri Rescue Rigger

50.00
50.00
50.00
20.00
20.00
25.00
25.00
13.00
25.00
44.20
62.00
12.60
10.00
6.00
16.00
24.00
3.00
53.30
23.00
17.85
8.20
5.50
5.60
5.50
0.40
3.60

40
41
42
43
44

Dotări independente Direcția Publică Comunitară de Evidență a
Persoanelor Alba
Autoutilitară
Multifunctional laser A3 color
Multifunctional laser A4 color
Expertiză tehnică, Mansardare corp C1 al imobilului situat în Alba Iulia,
str. Regina Maria, nr. 6

71.00
76.00
13.00
6.00
10.00

45

Mansardare corp C1 al imobilului situat în Alba Iulia, str. Regina Maria,
nr. 6 - DALI, studii, expertize, avize, acorduri

46

Construire Secţia de Psihiatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba
Iulia

533.94

47

Mansardare Policlinica (Corpuri cladire C+D) la Spitalul Judetean de
Urgenta Alba Iulia

2,719.00

40.00

48 Construire rezervor de apa Baia de Aries

195.00

49 Construire rezervor de apa Boli Infectioase

195.00

50 Recompartimentari sectia I si II cladire Spital de Pneumoftiziologie
Aiud – proiect tehnic și execuție
51 Proiectare si executie retea gaze medicinale
Proiectare si executie fundatie pentru echipament de stocare si vaporizare
52
oxigen medicinal

569.00

53 Mansardare Corp F (Expertiza tehnica de rezistenta la cerinta A1 si studiu
geotehnic)

31.00

54 Reabilitare cladire Spital de Pneumoftiziologie Aiud, - expertize, avize,
acorduri
55 Dotări independente Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
56 Dotări independente Spital de Pneumoftiziologie Aiud
57 RK Centru Multifunctional de Sanatate Ocna Mures
58 RK Farmacie
59 RK Sectiile Cardiologie, Medicina Interna

40.00

60 RK si schimb de destinatie din Scoala Postliceala Sanitara in Sectie
Recuperare, Medicina fizica si Balneologie si extindere Ambulator
61 RK Bloc operator
62 RK Sectia Pediatrie, Oftalmologie
63 RK Cai de acces si subsol
64 RK Dispensar TBC
65 RK Post Trafo spital
66 RK Compartiment Psihiatrie Cronici Baia de Aries
67 RK retea de colectare-canaliozare demisol si curte interioara - Spital de
Pneumoftiziologie Aiud
68 Proiect Reabilitarea energetica a Spitalului Județean de Urgență Alba
Iulia-Cofinantare Cod SMIS 114211

150.00
60.00

9,101.38
887.00
820.00
38.00
132.00
250.00
224.20
44.00
12.00
20.00
540.00
111.00
200.00
147.42

Proiect Imbunatatirea accesului populatiei din regiunea centru la servicii
69 medicale de urgenta prin dotarea cu aparatura de inalta performantacofinantare Cod SMIS 125222
Proiect Asigurarea accesului la servici de sanatate in regim ambulatoriu
70
pentru populatia judetelor Sibiu si Alba - cofinantare Cod SMIS 125264

5.74

71 Proiect Reabilitare energetica a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud
Proiect Extindere și dotare unitatea de primiri urgențe a Spitalului
72
Județean de Urgență Alba Iulia
73 Sală Polivalentă de sport cu capacitate 1800-2000 locuri, municipiul Blaj

1,172.35

4.32

261.00
11,454.00

74 Mobilier urban, sisteme de expunere, etc, Museikon
75 Vitrine expunere exterioara Museikon
76 Sistemul de detecție incendiu wireless Castel Sâncrai
Restaurare zid estic Bastion Sf. Mihail, caponieră și morgă - DALI,
77
studii, expertize, avize, acorduri
78

Amenajare si imprejmuire curte Castel Sincrai studiu de fezabilitate,
studiu, expertize, avize acorduri

Realizarea expoziției permanente în Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia,
etapa I
80 Realizarea expoziției permanente în Sala Unirii Alba Iulia
81 Modul client Z 39.50 (TINREAD) - Biblioteca Județeană L. Blaga Alba
79

Lucrari de interventie asupra cladirii pentru reabilitarea si extinderea
Teatrului de Papusi Prichindel Alba Iulia
83 Dotari independente Teatrul de Papusi Prichindel Alba Iulia
82

84 Dotări independente Centrul de Cultura "Augustin Bena” Alba Iulia
Proiectare-execuție pentru stație reglare și redimensionarea conductelor
de alimentare centrală termică pe gaz (montare distribuitor)
86 Dotări independente Muzeul National al Unirii Alba Iulia
Centru de îngrijire și Asistență pentru persoane cu Handicap Psihic și
87
Mental Ocna Mureș - execuție
85

88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

Centru de îngrijire și Asistență pentru persoane cu Handicap Psihic și
Mental Ocna Mureș- PT
Centrul de îngrijire și Asistență pentru persoane cu Handicap Psihic și
Mental Ocna Mureș -DALI
Proiect, extindere, modernizare și autorizare PSI CIA Abrud
Extindere și modernizare CIA Abrud - execuție
Centrul de Îngrijire și asistență pentru persoane cu handicap SâncraiDALI
Documentație tehnică obtinere autorizație PSI sediu DGASPC Alba
Centrale termice
Montare statie reglare abur centrală termică CRRN Galda de Jos
Centrală telefonică digitală sediu DGASPC Alba
Copiator CRRN Galda de Jos
Copiator CIA Abrud
Masină despicat busteni CIA Garbova, CIA Baia de Aries, CIA Abrud
Programe informatice software și licențe
Ministație de epurare CIA Baia de Arieș
Sistem de supraveghere CIA Abrud
Proiect Team-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor,
depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020

104

Amenajare bază de tratament și agrement în orașul Ocna Mureș
Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Alba
105
2014-2020
106

Aport la capitalul social

Lucrari de construire Împrejmuire centru de vizitare de la Poarta Raiului
- (executie, asistență tehnică din partea proiectantului avize, serv
107 diriginte santier, acorduri etc)

100.00
60.00
57.50
40.00
30.00
3,533.00
1,400.00
25.00
950.00
385.00
668.00
28.00
1,016.90
4,000.00
150.00
49.00
64.74
435.00
100.00
14.72
50.00
40.00
17.80
10.00
10.00
15.00
30.00
50.00
10.00
1,183.28
11,000.00
958.10
550.00

132.41

108 Modificarea instalațiilor electrice interioare aferente stației de transfer
deșeuri Blaj, Depozitului neconform de deșeuri Blaj, Depozitului
neconform de deșeuri Aiud, Depozitului neconform de deșeuri Abrud
prin racordarea tablourilor electrice generale la cutia de distribuție
Sistem de contorizare volum levigat la Depozitul neconform de deșeuri
109 închis Alba Iulia
110 Plan Județean de Gestionare a Deșeurilor în Județul Alba
Studiu și asistență tehnică pentru realizarea Planului de menținere a
111 calității aerului în județul Alba
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile proiect
"Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deseurilor in
112 judetul Alba
Modernizare drum judetean DJ107G;DJ 107D(Ocna Mureş) - Noşlac 113 Căptălan - Copand - Stâna de Mureş - Găbud - lim.jud.Mureş
Modernizare DJ107A:Alba Iulia - Pârâu lui Mihai - Vurpăr - Câmpu
Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - Sărăcsău 114 lim.jud.Hunedoara
Modernizare drum judetean DJ107Z:Ciumbrud (DJ 107E) - Păgida 115 Gâmbaş - Aiud (DN 1)
116

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

117 Modernizare drum judetean DJ704K:Vinerea (DJ704)-Salistea (DJ705E)
118

Consolidare Pod pe DJ107C, km.9+223 peste paraul Dumbravita, in
localitatea Limba, jud. Alba

Consolidare Pod pe drumul județean DJ106E peste Raul Sebeș,
km.52+150, Dobra, jud. Alba
120 Dotări independente pentru Activitatea Transporturi
Servicii de expertizare a lucrarilor executate la obiectivul-Consolidare
121
corp drum judetean DJ750:Gârda de Sus(DN75)-Ordâncușa-Ghețar
119

16.00
60.00
85.00
5.70
91.00

1,808.56

1,582.00
1,832.90
5,662.84
6,330.32
637.72
806.47
2,415.38
176.35

122

Expertiză tehnică-Modernizare si consolidare drum judetean
DJ107V:DJ107-Alecus-DJ107D

65.07

123

Expertiză tehnică pod peste râul Mureș, pe DJ107E:Aiud (DN1) Ciumbrud - Bagau - Lopadea Noua - Hoparta - Vama Seaca (DJ 107 D)

18.60

124

Consolidarea și asigurarea stabilității versanților pe drumul județean
DJ106E:lim. Jud. Sibiu-Dobra-Sugag, faza DALI

32.42

125

Consolidare Pod pe drumul județean DJ106E peste Raul Sebeș,
km.52+150, Dobra, jud. Alba - faza DALI

37.64

126

Reabilitare drum judetean DJ 705: limită jud.Hunedoara - Almaşu de
Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN 74), faza SF

55.54

Modernizare drum judetean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) - Sâncrai 127 Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu
Mureş (DN 14 B), faza DALI
128 Pod pe DJ141C peste Valea Lupului, km. 2+600, jud. Alba, faza SF
Reabilitare și consolidare drum Galda de Jos (intersecție cu DJ 107H129 drum acces Centru Management Integrat al Deseurilor Galda de Jos) faza
DALI

46.47
37.00

11.10

Reabilitare și consolidare drum județean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel - Cergău Mare - Veza
130
- Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Șona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de
Baltă - limita jud. Mureș, tronson km.2+112- km.4+587

44.27

131

Modernizare si consolidare drum judetean DJ107V:DJ107-AlecusDJ107D faza DALI

109.75

132

Consolidare pod peste râul Mureș, pe DJ107E:Aiud (DN1) - Ciumbrud Bagau - Lopadea Noua - Hoparta - Vama Seaca (DJ 107 D) faza DALI

133
133
134
135

Expertiză tehnică - ”Pod pe DJ 704A: DN7 (Sebeș) - Pianu de Jos - Pianu
de Sus - Strungari - Răchita - DN 67C (Sebeșel), km 4+700, peste Valea
Pianului”
Expertiză tehnică - ”Pod pe DJ 704A: DN7 (Sebeș) - Pianu de Jos - Pianu
de Sus - Strungari - Răchita - DN 67C (Sebeșel), km 24+090, peste Valea
Răchitei”
Pod pe DJ 704A: DN7 (Sebeș) - Pianu de Jos - Pianu de Sus - Strungari Răchita - DN 67C (Sebeșel), km 4+700, peste Valea Pianului, - faza
studiu de fezabilitate
Pod pe DJ 704A: DN7 (Sebeș) - Pianu de Jos - Pianu de Sus - Strungari Răchita - DN 67C (Sebeșel), km 24+090, peste Valea Răchitei - faza
studiu de fezabilitate

57.00
18.79
11.38
32.71
19.82

Proiect POR "Modernizare drum judetean DJ 107I: Aiud(DN1) Aiudul de
Sus-Ramet-Bradesti-Geogel-Macarestu-Barlesti Catuni-Cojocani-Valea
136
Barnii-Barlesti-Mogos-_Valea Alba-Ciuciulesti-Bucium-Izbita-CojeseniBucium Sat-DN74(Cerbu) km.0+000 - km.76+540"

11,761.77

137

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

6,055.00

138

Proiect POR "Consolidare corp drum județean DJ107K:Galda de Jos Mesentea - Benic - Intregalde, jud. Alba km.17+700-km.23+700"

7,901.00

De asemenea, excedentul bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral
sau parţial din venituri proprii, înregistrat de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba în sumă de
795,21 mii lei, este destinat finanțării:
 cheltuielilor secţiunii de funcţionare, suma de 657,31 mii lei
 cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, suma de 137,90 mii lei.
Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete
prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 186 din data de 24 septembrie
2019.
DIRECTOR EXECUTIV,
Marian Florin AITAI

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.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
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
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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilelor - casă şi terenmonumente istorice, situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. George Coşbuc, nr.
15, judeţul Alba, înscrise în CF nr. 81068 şi CF nr. 81071 Alba Iulia
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna septembrie 2019;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind neexercitarea dreptului de
preemţiune asupra imobilelor - casă şi teren- monumente istorice, situate administrativ în
municipiul Alba Iulia, str. George Coşbuc, nr. 15, judeţul Alba, înscrise în CF nr. 81068 şi CF nr.
81071 Alba Iulia, înregistrat cu nr. 20528/25 septembrie 2019;
- adresa nr. 1216/24 septembrie 2019 a Direcţiei Judeţene pentru Cultură Alba,
înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 20417/24 septembrie 2019.
Analizând raportul nr. 20512/25 septembrie 2019, al Comisiei de stabilire a oportunităţii
achiziţionării imobilelor monument istoric.
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- art. 1730 şi urm. din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Ordinului nr. 2314/2004 al ministrului culturii şi cultelor privind aprobarea Listei
monumentelor istorice şi Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările şi completările
ulterioare.
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. 1. Se aprobă neexercitarea dreptului de preemţiune de către UAT - Judeţul Alba
asupra imobilelor, casă şi teren, situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. George
Coşbuc, nr. 15, judeţul Alba, proprietar Tipi Irina, în cotă de 1/1 părţi, înscrise în CF nr. 81068 şi
CF nr. 81071 Alba Iulia, în suprafaţă totală de 711 mp., CF nr. 81068 Alba Iulia, în suprafaţă de
286 mp., și CF nr. 81071 Alba Iulia, în suprafaţă de 425 mp., monumente istorice înscrise în
Lista Monumentelor Istorice 2015, situl arheologic de la Alba Iulia - Aşezarea civilă, monument
istoric, nr. crt. 3, cod AB-I-m-A-00001.02, şi în Ansamblul urban str. George Coşbuc, nr. crt.
212, cod AB-II-a-B-00092, conform documentaţiei transmise de către Direcţia Judeţeană pentru
Cultură Alba, care constituie anexă la prezenta hotărâre.
Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Direcţiei
Judeţene pentru Cultură Alba, Direcției juridică şi administraţie publică, Direcției gestionarea
patrimoniului şi Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Înregistrat cu nr. 188
Alba Iulia, 25 septembrie 2019

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

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

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 20528/25 septembrie 2019
REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilelor
- casă şi teren- monumente istorice, situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str.
George Coşbuc, nr. 15, judeţul Alba, înscrise în CF nr. 81068 şi CF nr. 81071 Alba Iulia
I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează neexercitarea dreptului de preemţiune asupra
imobilelor - casă şi teren - situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. George Coşbuc, nr.
15, judeţul Alba, proprietar Tipi Irina, în cotă de 1/1 părţi, înscrise în CF nr. 81068 şi CF nr.
81071 Alba Iulia, în suprafaţă totală de 711 mp., CF nr. 81068 Alba Iulia, în suprafaţă de 286
mp., și CF nr. 81071 Alba Iulia, în suprafaţă de 425 mp., monumente istorice înscrise în Lista
Monumentelor Istorice 2015, situl arheologic de la Alba Iulia - Aşezarea civilă, monument
istoric, nr. crt. 3, cod AB-I-m-A-00001.02, şi în Ansamblul urban str. George Coşbuc, nr. crt.
212, cod AB-II-a-B-00092.
II. Descrierea situaţiei actuale
Prin adresa nr. 1216/24 septembrie 2019, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean
Alba cu nr. 20417/24 septembrie 2019, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba ne comunică
solicitarea făcută de d-na Tipi Irina, privind exercitarea dreptului de preemţiune asupra
imobilelor - casă şi teren- monumente istorice, situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str.
George Coşbuc, nr. 15, judeţul Alba, înscrise în CF nr. 81068 şi CF nr. 81071 Alba Iulia.
D-na Tipi Irina, are calitatea de proprietar în cotă 1/1 părţi asupra imobilelor, monumente
istorice înscrise în Lista Monumentelor Istorice 2015, situl arheologic de la Alba Iulia - Aşezarea
civilă, monument istoric, nr. crt. 3, cod AB-I-m-A-00001.02, şi în Ansamblul urban str. George
Coşbuc, nr. crt. 212, cod AB-II-a-B-00092, aceasta exprimându-şi intenţia de a vinde imobillele
respective.
Prin adresa nr. 1216/24 septembrie 2019, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba,
comunică neexercitarea dreptul de preemțiune asupra imobilul identificat mai sus și transferă
dreptul de preemţiune pentru achiziţionarea imobilului în cauză, către autorităţile administraţiei
publice locale, respectiv Consiliului Judeţean Alba.
Comisia de stabilire a oportunităţii achiziţionării imobilelor monument istoric, constituită
prin Dispoziție a Președintelui Consiliului Județean Alba, cu privire la imobilul la care s-a făcut
trimitere anterior, a recomandat neexercitarea dreptului de preemțiune, prin Raportul nr.
20512/25 septembrie 2019.
III. Reglementări anterioare
Nu există hotărâri anterioare cu privire la exercitarea dreptului de preemțiune pentru
imobilul care formează obiectul prezentului proiect de hotărâre.
-

IV. Baza legală
art. 173 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
art. 1730 şi urm. din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Ordinul nr. 2314/2004 al ministrului culturii şi cultelor privind aprobarea Listei
monumentelor istorice şi Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările şi
completările ulterioare;

V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene

Nu este cazul
VI. Avize necesare
Nu este cazul
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Nu este cazul
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba nu exercită dreptul de preemțiune asupra imobilul
identificat mai sus și transferă dreptul de preemţiune pentru achiziţionarea imobilului în cauză,
către autorităţile administraţiei publice locale, respectiv Consiliului Judeţean Alba, fapt
comunicat prin adresa nr. 1216/24 septembrie 2019.
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre
Nu este cazul
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi
funcţionale preconizate
Nu este cazul
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.
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, iniţiez proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 188 din 25 septembrie 2019.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 20531/25 septembrie 2019

APROB,
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Domnului director executiv Ioan BODEA
Având în vedere 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, vă transmit ataşat prezentei adrese
în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilelor - casă şi terenmonumente istorice, situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. George Coşbuc,
nr. 15, judeţul Alba, înscrise în CF nr. 81068 şi CF nr. 81071 Alba Iulia
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului judeţului Alba până în
data de 25 septembrie 2019, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi suplimentară a şedinţei
„ordinară” care va avea loc în data de 26 septembrie 2019.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 188/25 septembrie 2019 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind neexercitarea dreptului de
preemţiune asupra imobilelor - casă şi teren- monumente istorice, situate administrativ în
municipiul Alba Iulia, str. George Coşbuc, nr. 15, judeţul Alba, înscrise în CF nr. 81068 şi
CF nr. 81071 Alba Iulia;
- adresa nr. 1216/24 septembrie 2019 a Direcţiei Judeţene pentru Cultură Alba, înregistrată la
registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 20417/24 septembrie 2019.
Cu deosebită consideraţiune,
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 20560/25 septembrie 2019

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilelor casă şi teren- monumente istorice, situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str.
George Coşbuc, nr. 15, judeţul Alba, înscrise în CF nr. 81068 şi CF nr. 81071 Alba Iulia
Proiectul de act administrativ inițiat vizează neexercitarea dreptului de preemțiune asupra
imobilului – casă şi teren - monument istoric, proprietar Tipi Irina situat administrativ în
municipiul Alba Iulia, str. George Coşbuc, nr. 15, judeţul Alba, înscrise în CF nr. 81068 şi CF nr.
81071 Alba Iulia, în suprafaţă totală de 711 mp., CF nr. 81068 Alba Iulia, în suprafaţă de 286
mp., și CF nr. 81071 Alba Iulia, în suprafaţă de 425 mp., monumente istorice înscrise în Lista
Monumentelor Istorice 2015, situl arheologic de la Alba Iulia - Aşezarea civilă, monument
istoric, nr. crt. 3, cod AB-I-m-A-00001.02, şi în Ansamblul urban str. George Coşbuc, nr. crt.
212, cod AB-II-a-B-00092.
Conform prevederilor art. 4 alin. 4 din Legea nr. 422/2001, privind protejarea
monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare, „monumentele istorice aflate
în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat pot fi vândute numai în condiţiile
exercitării dreptului de preemţiune ale statului român, prin Ministerul Culturii şi Patrimoniului
Naţional, pentru monumentele istorice clasate în grupa Aˮ. Alin. 7 al aceluiași articol prevede că
„termenul de exercitare a dreptului de preemţiune al statului este de maximum 25 de zile de la
data înregistrării înştiinţării, documentaţiei şi a propunerii de răspuns la Ministerul Culturii şi
Patrimoniului Naţional sau, după caz, la serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii
şi Patrimoniului Naţional; titularii dreptului de preemţiune vor prevedea în bugetul propriu
sumele necesare destinate exercitării dreptului de preemţiune; valoarea de achiziţionare se
negociază cu vânzătorulˮ.
În situaţia în care, conform art. 4 alin. 8 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea
monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare, „Ministerul Culturii şi
Patrimoniului Naţional sau serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi
Patrimoniului Naţional nu îşi exercită dreptul de preemţiune în termenul prevăzut la alin. 7, acest
drept se transferă autorităţilor publice locale, care îl pot exercita în maximum 15 zileˮ. Prin
urmare dreptul de preemţiune se transferă autorităţilor administraţiei publice locale, respectiv
Consiliul Judeţean Alba şi Primăriei municipiului Alba Iulia.
Conform prevederilor art. 6 alin. 1 din Legea 422/2001 „paza, întreţinerea, conservarea,
consolidarea, restaurarea şi punerea în valoare prin mijloace adecvate a monumentelor istorice
revin, după caz, proprietarilor sau titularilor altor drepturi reale asupra acestora, în conformitate
cu prevederile prezentei legi”.
Prin adresa nr. 1216/24 septembrie 2019, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba,
comunică neexercitarea dreptul de preemțiune asupra imobilul identificat mai sus și transferă
dreptul de preemţiune pentru achiziţionarea imobilului în cauză, către autorităţile administraţiei
publice locale, respectiv Consiliului Judeţean Alba.
Faţă de cele menționate mai sus, Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba trebuie să se
pronunţe dacă îşi exercită sau nu dreptul de preemţiune asupra imobilului mai sus menţionat.
În urma întrunirii Comisiei de stabilire a oportunităţii achiziţionării imobilului monument
istoric, s-a recomandat, prin Raportul nr. 20512/25 septembrie 2019, anexat prezentului proiect
de hotărâre, că nu este oportună achiziţia imobilelor – casă şi teren - monumente istorice, situate
administrativ în municipiul Alba Iulia, str. George Coşbuc, nr. 15, judeţul Alba, înscrise în CF
nr. 81068 şi CF nr. 81071 Alba Iulia.

Considerăm că nu se justifică necesitatea şi oportunitatea achiziţiei imobilului mai sus
prezentat, prin urmare propunem adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat în considerarea
aspectelor mai sus menţionate, precum şi a dispoziţiilor 173 alin. 1 lit. f din Ordonanţa de
Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte
şi alte atribuţii prevăzute de lege şi a Legii nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor
istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
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Şef serviciu,
Paul Silviu TODORAN

Întocmit, Ghilea Florin

