
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA  
CONSILIUL JUDEŢEAN  
PREȘEDINTE 
 

PROIECT 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 şi bugetul fondurilor externe nerambursabile,  pe anul 2019 

 
 Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa „ordinarăˮ din luna octombrie 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 bugetului fondurilor 
externe nerambursabile, 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; 

 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, bugetului fondurilor externe nerambursabile 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 

573.118,58 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 

353.668,90 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 191.087,66 mii lei. 
                  (3)  Bugetul local al Judeţului Alba - secţiunea de dezvoltare pe anul 2019, se 

stabileşte în sumă de 162.581,24 mii lei”. 
    3. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins: 

“Art. 3. Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile, rectificat pe anul 2019 în 
sumă de 85,12  mii lei, conform anexei nr. 3 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

4. 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 267.738,69 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 228.981,69 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 38.757,00 mii lei”. 

5. Alineatele 1 şi 5 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 46.670,60  mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 5 - parte integrantă a prezentei 
hotărâri.  
                           (5)  Se aprobă Programul activităţilor de comunicare si  promovare a Judeţului 
Alba pe anul 2019, conform anexei nr. 5„c” - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

6. Alineatul 1 al articolului 6 se modifică și va avea următorul cuprins: 
 „Art. 6. (1) Cheltuielile rectificate pentru Serviciul Public Județean „Salvamont - Salvaspeo” 
Alba, pe anul 2019, se stabilesc în sumă de 2.614,25 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 6 - 
parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

7. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 8. Cheltuielile, rectificate pentru Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al 

Județului Alba, pe anul 2019, se stabilesc în sumă de 176,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa 
nr. 8 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

8. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 10. Cheltuielile, rectificate pentru activitatea „Sănătate”, pe anul 2019, se stabilesc în 

sumă de 27.308.15 mii lei,  repartizată pentru: 
  Spitalul Judeţean de Urgență Alba Iulia                        24.033,80 mii lei 
  Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud                                 3.013,35 mii lei 

 Proiect „Extindere si dotare unitate de primiri Urgente a Spitalului Judetean de 
Urgenta Alba Iulia””                                                         261,00 mii lei 

9. Alineatul 1 al articolului 11 se modifică și va avea următorul cuprins: 
Art. 11. (1) Cheltuielile, rectificate pentru Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba, pe 

anul 2019, se stabilesc în sumă de 2.525,80 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 10 - parte 
integrantă a prezentei hotărâri. 

10. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 12. Cheltuielile, rectificate pentru Servicii recreative şi sport pe anul 2019 se stabilesc 

în sumă de 16.984,00  mii lei, din care: 
 pentru acţiunile desfăşurate pentru activităţi educativ - sportive suma de 3.500,00 mii 

lei. 
 pentru realizarea obiectivului „Sală Polivalentă de sport cu capacitate de 1800 -2000 

locuri - Municipiul Blaj”, suma de 13.384,00 mii lei 
 Fondul destinat pentru finanțarea activității de tineret,  suma de 100,00 mii lei”. 

11. Alineatul 1 al articolului  15 se modifică și va 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 6.813,50 mii lei , în structura prevăzută în anexa nr. 
12 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

12. 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”. 

13. Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 17. Cheltuielile, rectificate pentru activitatea „Servicii şi dezvoltare publică şi 

locuinţe”, pe anul 2019, se stabilesc în sumă de 14.508,10 mii lei, în structura prevăzută în anexa 
nr. 14 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

14. Alineatul 1 şi 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 94.248,59 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 16 - parte integrantă a 
prezentei hotărâri. Creditele de angajament, rectificate pe anul 2019 se stabilesc în sumă de 
53.023,47 mii lei 

               (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. 

15. Articolul 23 se modifică și va avea următorul cuprins: 



„Art. 23. Se aprobă cheltuielile pentru Centrul Judeţean de Resurse și Asistență 
Educațională Alba  aferente bugetului fondurilor externe nerambursabile pentru Județul Alba, pe 
anul 2019, în sumă de 85,12 mii lei, potrivit anexei nr. 20 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

16. 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”. 

17. 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 226.351,48 mii lei,  în structura prevăzută în 
anexa nr. 22 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

18. 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 17.006,47 mii lei, în structura prevăzută în anexa 
nr. 23 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

19. 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 9.533,75 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”. 

20. Alineatul 1 al articolului 28 se modifică și va 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 4.279,60 mii lei, în structura prevăzută în 
anexa nr. 25 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

21. Alineatul 1 şi 3 ale articolului 29 se modifică și vor 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 7.135,00 mii lei, în structura prevăzută în 
anexa nr. 26 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

              (3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative  al Centrului de Cultură 
„Augustin Bena” Alba, pe anul 2019, conform anexei nr. 26„a”- parte integrantă a prezentei 
hotărâri”. 

22. 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”. 
            23. Se introduce un articol nou, articolul 33 care va avea următorul cuprins: 

  „Art. 33 Se aprobă punerea în executare a Hotărârii nr. 2468/2019, pronunțată de Judecătoria 
Alba Iulia, în ședința publică din data de 16.10.2019,  executorie, în dosarul nr. 3456/176/2018 în 
contradictoriu cu SC Transgilyen SRL, reprezentând plata sumei de 580.190,19 lei din care suma de 
558.873,19 cu titlul de creanţă efectiv datorată (conform titlului executoriu- sentinţa civilă nr. 
4287/2017 pronunţată în dosarul nr.9780/117/2013* de Tribunalul Cluj) - dobândă legală 
penalizatoare , 7.937 lei cu titlu de diferenţe cheltuieli de judecată şi 13.380 lei cheltuieli de 
executare silită. 

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 general al Județului Alba prezenta hotărâre se publică 
în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Administrației 
Județene a Finanţelor Publice Alba, Trezoreriei Municipiului Alba Iulia; Ordonatorilor terţiari de 
credite în extras; Direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  
                                                                      Avizat pentru legalitate 

           PREŞEDINTE,                          SECRETAR GENERAL, 
                                Ion DUMITREL                               Vasile BUMBU 
Înregistrat cu nr. 213 
Alba Iulia, 23 octombrie 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. 23081/23 octombrie 2019 
 
 
 

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: 
Proiectului de hotărâre nr. 192/14 octombrie 2019 privind aprobarea conturilor de execuţie 

ale bugetului local al Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile și a bugetelor 
instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pentru trimestrul 
III al anului 2019. 

Proiectul de hotărâre nr. 202/16 octombrie 2019 privind aprobarea acordului de asociere 
incheiat intre UAT Municipiul Aiud prin Consiliul local al Municipiului Aiud si UAT Judetul Alba 
prin Consiliul Judetean Alba pentru realizarea in comun a studiului de Fezabilitate al obiectivului de 
investitii „Centrul multicultural Liviu Rebreanu Aiud”; 

Proiectul de hotărâre nr. 212/23 octombrie 2019 pentru modificarea și completarea 
articolului 2 a 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;  

Contractul de finantare nr.4747/2019 semnat de Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia 
pentru proiectul „Extindere, modernizare si dotare in vederea relocarii Ambulatoriului integrat al 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia”, cod smis 124866. 

 Contractul de finantare nr.2018-EY-PMIP-R2-0002 semnat de Centrul Județean de Resurse 
și Asistență Educațională  Alba cu Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul 
Educației și Formării Profesionale,  Together for life skills throug green and inclusive education!, 
finanțat prin Granturile SEE Mecanismul Financiar 2014-2021 în valoare de 19.540 Euro 
echivalentul a 92.367,53 lei cu o durată de 12 luni. În acest sens se cuprind în bugetul fondurilor 
externe nerambursabile suma aferentă anului 2019. 

Cuprinderea la partea de venituri a sumelor încasate la taxa specială Salvamont peste 
prevederile bugetare, urmare a analizei executiei bugetare la data de 30.09.2019. 

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 Serviciului Public 
Judetean Salvamont Salvaspeo, bugetului pentru Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” 
al Județului Alba, bugetului pentrui activitatea „Sănătate”, bugetului pentru „Alte acţiuni în 
domeniul culturii, recreerii şi religiei”, bugetului din fonduri externe nerambursabile al Centrului 
Judetean de Resurse si asistenta Educationala Alba, bugetului pentru Servicii recreative şi sport, 
bugetului Bibliotecii Judetene Alba Iulia, 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,  bugetul fondurilor externe 



nerambursabile 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 
15,00 mii lei iar la partea de cheltuieli cu suma de 3.993,45 mii lei, bugetul fondurilor externe 
nerambursabile cu suma de 74,12 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 1.724,81 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. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 205 din 26 septembrie 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;  
   
 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.  213 din 23 octombrie 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             APROB 
JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 
CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 
SECRETAR GENERAL 
Nr. 23082/23 octombrie 2019 
 

 
 
 

Către 
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE   

Domnului director executiv Marian Florin AITAI 
 
 

  
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 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 şi bugetul fondurilor externe nerambursabile,  pe anul 2019 

 
 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 

până în data de 23 octombrie 2019, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 
care va avea loc în data de 24 octombrie 2019. 
 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 213/23 octombrie 2019 şi are ataşat 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 şi bugetul fondurilor externe nerambursabile,  pe anul 2019  

Cu deosebită consideraţiune, 
 

 
SECRETAR GENERAL 

Vasile BUMBU 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcţia Dezvoltare Bugete 
Nr. 23095/23 octombrie 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 rectificări ale bugetelor componente ale bugetului 
general. 

Bugetul local al Județului Alba se rectifică în sensul suplimentarii la partea de venituri  cu 
suma de 15,00 mii lei, ca urmare a cuprinderii în buget a sumelor încasate la taxa specială 
Salvamont peste prevederile bugetare, cod indicator 36.02.06 „taxe speciale”. 

Bugetul local al Judeţului Alba  se rectifică la partea de cheltuieli  în sensul diminuării cu 
suma de 3.993,45 mii lei având în vedere cele menţionate mai sus precum şi :  
 prevederile proiectului de hotărâre nr. 192/14 octombrie 2019 privind aprobarea conturilor de 

execuţie ale bugetului local al Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile și a 
bugetelor instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii 
pentru trimestrul III al anului 2019, 

 Proiectul de hotărâre nr. 202/16 octombrie 2019 privind aprobarea acordului de asociere 
încheiat între UAT Municipiul Aiud prin Consiliul local al Municipiului Aiud şi UAT Judeţul 
Alba prin Consiliul Judeţean Alba pentru realizarea în comun a studiului de Fezabilitate al 
obiectivului de investiţii „Centrul multicultural Liviu Rebreanu Aiud”; 

 prevederile Proiectului de hotărâre nr. ___/23 octombrie 2019 pentru modificarea și 
completarea articolului 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 90/12 aprilie 2019  privind 
constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2019, cu modificarile si 
completările ulterioare;  

 fundamentările compartimentelor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Alba respectiv 
nota de fundamentare nr.23007/22.10.2019 a Serviciului Administrativ,  nota de fundamentare 
nr.22909/22.10.2019 a Biroului relatii internationale, diaspora, relatii publice si comunitare, 
nota de fundamentare nr.22893/22.10.2019 a Serviciului programe, lucrări, întreţinere drumuri, 
nota de fundamentare nr. 21847/09.10.2019 a Compartimentului Autoritate Judeteana de 
Transport , nota nr.23008/22.10.2019 a Serviciului Juridic Contencios,  nota de fundamentatre 
nr.22626/17.10.2019 a Serviciului Investitii, dezvoltare, promovare patrimoniala si 
managementul unitatilor de cultura şi ale ordonatorilor terţiari de credite respectiv: nota de 
fundamentare nr.525/14.10.2019  a Serviciului Public Judetean Salvamont Salvaspeo, nota de 
fundamentare nr.1101/2019 a Centrului Judetean de resurse si asistenta educationala, nota de 
fundamentare nr. 12816/2019 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Alba, nota de fundamentare nr.3368/22.10.2019 a Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a 
Persoanelor Alba, nota de fundamentare nr.17965/18.10.2019 a Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Alba Iulia, nota de fundamentare nr.2853/22.10.2019 a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, 
nota de fundamentare nr.1643/17.10.2019 a Teatrului de Păpuşi Prichindel Alba Iulia, nota de 
fundamentare nr.4063/15.10.2019 Muzeului Național al Unirii Alba Iulia şi nota de 
fundamentare nr.2222/17.10.2019 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 30.09.2019, acestea determinând rectificarea unor 
capitole de cheltuieli bugetare prin diminuarea creditelor bugetare si a creditelor de angajament 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 54.02 “Alte servicii 



publice generale” , cap.55.02 „Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi”, 61.02 „Ordine 
publica”,  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 fondurilor externe nerambursabile  rectifica pe anul 2019 cu suma de 74,12 mii lei 

urmare a semnării Contractului de finantare nr.2018-EY-PMIP-R2-0002 de către Centrul Județean 
de Resurse și Asistență Educațională  Alba cu Agenția Națională pentru Programe Comunitare în 
Domeniul Educației și Formării Profesionale, pentru proiectul Together for life skills throug green 
and inclusive education!, finanțat prin Granturile SEE Mecanismul Financiar 2014-2021”. 

 
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 1.724,81 
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 (Centrul de Cultura Augustin Bena Alba Iulia) 
 suplimentarea/diminuarea transferurilor din bugetul local pentru finanţarea 

cheltuielilor curente si de capital (Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Teatrului de 
Păpuşi Prichindel Alba Iulia, Centrul de Cultura Augustin Bena Alba Iulia,   Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud ) 

 cuprinderea in buget a sumelor aferente anului 2019 pentru Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Alba Iulia urmare a semnarii Contractului de finantare nr.4747/2019 pentru 
proiectul „Extindere, modernizare si dotare in vederea relocarii Ambulatoriului 
integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia” 

 diminuarea 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 direcţiile de sănătate publică 
sume alocate din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii(Spitalul de 
Pneumoftiziologie Aiud) 

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(Direcţia Publica Comunitara de Evidenţă a Persoanelor Alba). 

De asemenea, se propune rectificarea programului de investiții pe anul 2019 pentru cap. 
51.02 „Autoritati publice si actiuni externe”, cap. 54.02 “Alte servicii publice generale” cap.68.02 
„Asistenţă socială”, cap. 84.02 „Transporturi”, cap 67.00 “ Cultura, recreere si religie ” şi cap. 
66.10. „Sănătate”,. 

Totodată, se propune rectificarea programului de activităţi pe anul 2019 pentru Muzeul 
Naţional al Unirii Alba Iulia, Centrul de Cultura Augustin Bena Alba Iulia şi Programul activităţilor 
de comunicare si  promovare a Judeţului 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. __ din 23 octombrie 2019. 

 
 
 

Director executiv, 
Marian Florin Aitai 
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