
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba,   

a bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2020 

 

 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 14 februarie 

2020; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului 

local al Județului Alba, a bugetului fondurilor externe nerambursabile si a bugetelor instituţiilor 

publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii, pe anul 2020; 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului general al 

Judeţului Alba, a bugetului local al Județului Alba, a bugetului fondurilor externe nerambursabile 

si a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii, 

pe anul 2020; 

- raportul de specialitate nr. 3306/10 februarie 2020 al Direcției dezvoltare și bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Luând în considerare adresa nr. ABG_STG - 613/14 ianuarie 2020 a Administrației 

Județene a Finanţelor Publice Alba privind comunicarea sumelor aprobate prin Legea bugetului 

de stat pe anul 2020, cotelor defalcate din impozitul pe venit inclusiv alocări directe estimate a se 

încasa în anul 2020 și a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pe anul 2020, precum și 

estimările pe anii 2021-2023; 

 Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 

bugete, strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, 

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului, avizul favorabil al Comisiei de 

specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică, avizul favorabil al 

Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport, avizul favorabil al 

Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri și de avizul 

favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială; 

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. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020; 

 - H.G. nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în 

plată; 

 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. Bugetul general al Judeţului Alba, pe anul 2020, se stabileşte în sumă de 

544.933,17  mii lei,  în structura prevăzută în anexa nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 
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Art. 2. (1) Se aprobă bugetul local al Judeţului Alba, pe anul 2020, în sumă de 313.939,27 

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 2020, se 

stabileşte în sumă de 171.005,43 mii lei. 

                (3)  Bugetul local al Judeţului Alba - secţiunea de dezvoltare pe anul 2020, se 

stabileşte în sumă de 142.933,84 mii lei. 

Art. 3. Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2020 în sumă de 

142,22  mii lei, conform anexei nr. 3 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

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

parţial din venituri  proprii pe anul 2020,  în sumă de 270.861,20 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 2020 - secţiunea de funcţionare, se stabileşte în sumă de 232.622,16 mii 

lei. 

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

venituri  proprii pe anul 2020 - secţiunea de dezvoltare, se stabileşte în sumă de 38.239,04 mii 

lei. 

  Art. 5. (1) Cheltuielile pentru „Autorităţi executive”  pe anul 2020, se stabilesc în sumă 

de 44.742,14  mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 5 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

             (2) Se aprobă un număr de 180 posturi pentru aparatul de specialitate al 

Consiliului Județean Alba pe anul 2020. 

                         (3) Cotizaţiile Judeţului Alba pe anul 2020,  se stabilesc conform anexei nr. 5„a” 

- parte integrantă a prezentei hotărâri. 

   (4)  Se aprobă Programul activităţilor pentru implementarea strategiilor elaborate 

și aprobate de Judeţul Alba, pe anul 2020, conform anexei nr. 5„b” - parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

  (5)  Se aprobă Programul activităţilor de comunicare si  promovare a Judeţului 

Alba pe anul 2020, conform anexei nr. 5„c” - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art. 6. (1) Cheltuielile pentru Serviciul Public Județean „Salvamont - Salvaspeo” Alba, 

pe anul 2020, se stabilesc în sumă de 2.345,28 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 6 - 

parte integrantă a prezentei hotărâri. 

             (2) Se aprobă un număr de 17 posturi pe anul 2020, pentru Serviciul Public 

Judeţean „Salvamont - Salvaspeo” Alba. 

Art. 7. Cheltuielile pentru Centrul Militar al Judeţului Alba pe anul 2020, se stabilesc în 

sumă de 320,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 7 - parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

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

Alba, pe anul 2020, se stabilesc în sumă de 150,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 8 - 

parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 9. (1) Cheltuielile pentru activitatea „Învăţământ”, pe anul 2020, se stabilesc în sumă 

de 7.181,25 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 9 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

            (2)  Repartizarea sumei de 7.181,25 mii lei este următoarea: 

          Centrului Școlar de Educație Incluzivă Alba, suma de 1.012,50 mii lei, 

conform anexei nr. 9„a” - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

         Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Alba, suma de 

279,75 mii lei,  conform anexei nr. 9„b” - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

          Învățământ special integrat în învățământul de masă,  precum şi finanțarea 

drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează învățământul special,  

suma de  422,00 mii lei, conform anexei nr. 9„c” - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 „Programul pentru școli al României”, pe anul 2020, suma 

de 5.467,00 mii lei. Creditul de angajament este în sumă  de 32.433,00 mii lei 

Art. 10. (1) Cheltuielile pentru activitatea „Sănătate”, pe anul 2020, se stabilesc în sumă 

de 21.479,01 mii lei,  astfel: 

a) Spitalul Judeţean de Urgență Alba Iulia                        17.699,04 mii lei 

b) Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud                                 3.518,97 mii lei 

c) Proiect „Extindere și dotare Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului 

Județean de Urgență Alba Iulia”                                                     261,00 mii lei. 

Creditul de angajament este în sumă de 7.531,21 mii lei. 



  (2) Din sumele prevăzute la alin. 1 lit. a, se alocă suma de 50,00 mii lei pentru 

acordarea în anul 2020 a unor stimulente financiare lunare personalului medical și de specialitate 

din cadrul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, în limita a două salarii minime brute pe 

țară.  

                        (3) Stimulentele financiare lunare prevăzute la alin. 2 se acordă în baza unui 

Regulament aprobat de Consiliul de Administrație al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi 

cu respectarea prevederilor art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

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

Art. 11. (1) Cheltuielile pentru Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba, pe anul 2020, 

se stabilesc în sumă de 2.796,50 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 10 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

                          (2) Se aprobă un număr de 32 posturi pe anul 2020, pentru Biblioteca Judeţeană 

„Lucian Blaga” Alba. 

               (3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative, pe anul 2020, pentru 

Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba, conform anexei nr. 10„a” - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

Art. 12. Cheltuielile pentru Servicii recreative şi sport pe anul 2020 se stabilesc în sumă 

de 12.627,00  mii lei, din care: 

 pentru acţiunile desfăşurate pentru activităţi educativ - sportive 

suma de 3.200,00 mii lei. 

 pentru realizarea obiectivului „Sală Polivalentă de sport cu 

capacitate de 1800 -2000 locuri - Municipiul Blaj”, suma de 9.377,00 mii lei 

 Fondul destinat pentru finanțarea activității de tineret,  suma de 

50,00 mii lei. 

Art. 13. Contribuţiile pe anul 2020, pentru personalul neclerical şi repartizarea pe culte 

religioase a sumei de 17.732,00 mii lei, se stabileşte conform anexei nr. 11 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

Art. 14. (1) Sprijinul financiar pentru construirea, reabilitarea şi repararea lăcaşurilor de 

cult, pentru anul 2020, se stabileşte în sumă de 1.000,00  mii lei. 

              (2) Repartizarea sumei de 1.000,00 mii lei se aprobă prin hotărâre a Consiliului 

Judeţean Alba, pe baza solicitărilor, întocmite în condiţiile legii, de cultele religioase. 

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

religiei”, pe anul 2020, se stabilește în sumă de 3.183,00 mii lei , în structura prevăzută în anexa 

nr. 12 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

     (2) Se aprobă un număr de 4 posturi pe anul 2020, pentru managerii instituțiilor 

publice de cultură. 

                (3) Se aprobă Programul activităţilor cultural, educative și sportive, pe anul 

2020, conform anexei nr. 12„a” și Programul activităților cultural - educative, pe anul 2020, 

conform anexei nr.  12„b” - părţi integrante ale prezentei hotărâri. 

Art. 16. (1) Cheltuielile pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia  

Copilului Alba, pe anul 2020, se stabilesc în sumă de 65.049,06 mii lei, în structura prevăzută în 

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

                (2) Se aprobă un număr de 1030 de posturi, pe anul 2020, pentru Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Alba. 

Art. 17. Cheltuielile pentru activitatea „Servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe”, pe anul 

2020, se stabilesc în sumă de 6.648,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 14 - parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 18. Cheltuielile pentru activitatea „Protecţia mediului”, pe anul 2020, se stabilesc în 

sumă de 2.800,33 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 15 - parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

 Art. 19. (1) Cheltuielile pentru activitatea „Transporturi”, pe anul 2020, se stabilesc în 

sumă de 102.907,69  mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 16 - parte integrantă a prezentei 

hotărâri. Creditele de angajament pe anul 2020 se stabilesc în sumă de 215.852,94 mii lei 

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

podurile județene şi Programul altor activități în domeniul transporturilor, pe anul 2020, conform 

anexelor nr. 16„a” și nr. 16„b” - părţi integrante ale prezentei hotărâri. 

Art. 20. (1) Cheltuielile pentru activitatea „Turism”, pe anul 2020, se stabilesc în sumă de 

165,00  mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 17 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 



             (2) Se aprobă Programul activităţilor de promovare si dezvoltare tutistică pe anul 

2020,  potrivit  anexei  nr. 17„a” - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 21. Se aprobă Programul activităţilor din domeniul dezvoltării economice pe anul 

2020, conform anexei nr. 18 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 22. Se aprobă Agenda evenimentelor Județului Alba, pe anul 2020, în structura 

prevăzută în anexa nr. 19 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 23. Se aprobă cheltuielile pentru Centrul Judeţean de Resurse și Asistență 

Educațională Alba  aferente bugetului fondurilor externe nerambursabile pentru Județul Alba, pe 

anul 2020, în sumă de 28,90 mii lei, potrivit anexei nr. 20 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 24. Se aprobă cheltuielile pentru Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia aferente 

bugetului fondurilor externe nerambursabile pentru Județul Alba, pe anul 2020, în sumă de 

113,32 mii lei, potrivit anexei nr. 21 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 25. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 pentru Direcţia 

Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba,  în sumă de 2.164,48 mii lei, în structura 

prevăzută în anexa nr. 22 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

               (2) Se aprobă un număr de 25 posturi, pe anul 2020, pentru Direcţia Publică 

Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba.   

Art. 26. (1) Se aprobă bugetul  de venituri și cheltuieli pe anul 2020, pentru Spitalul 

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, în sumă de 230.275,68 mii lei,  în structura prevăzută în anexa 

nr. 23 - parte integrantă a prezentei hotărâri. Creditele de angajament sunt in suma de 60.331,49 

mii lei 

                           (2) Se aprobă un număr de 1471 posturi, pe anul 2020, pentru Spitalul Judeţean 

de Urgenţă Alba Iulia. 

 (3) Din suma aprobată la alineatul 1, la partea de cheltuieli,  suma de 2.275,10 

mii lei reprezintă credite bugetare destinate stingerii plăţilor restante înregistrate la finele anului 

2019. 

Art. 27. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, pe anul 2020, pentru Spitalul de 

Pneumoftiziologie Aiud, în sumă de 19.352,67 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 24 - 

parte integrantă a prezentei hotărâri. 

              (2) Se aprobă un număr de 130 posturi, pe anul 2020, pentru Spitalul de 

Pneumoftiziologie Aiud. 

   (3) Din suma aprobată la alineatul 1, la partea de cheltuieli,  suma de 60,28 mii 

lei reprezintă credite bugetare destinate stingerii plăţilor restante înregistrate la finele anului 

2019. 

Art. 28. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, pe anul 2020, pentru Muzeul 

Naţional al Unirii Alba Iulia, în sumă de 8.943,86 mii lei,  în structura prevăzută în anexa nr. 25 

- parte integrantă a prezentei hotărâri. 

               (2) Se aprobă un număr de 87 posturi pe anul 2020, pentru Muzeul Naţional al 

Unirii Alba Iulia. 

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

Unirii Alba Iulia, pe anul 2020, potrivit anexei nr. 25„a” - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 29. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, pe anul 2020, pentru Teatrul de 

Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia, în sumă de 3.049,55 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 

26 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

              (2) Se aprobă un număr de 28 posturi, pe anul 2020, pentru Teatrul de Păpuşi  

„Prichindel” Alba Iulia. 

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

„Prichindel” Alba Iulia, pe anul 2020, potrivit anexei nr. 26„a” - parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

Art. 30. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020, pentru Centrul de 

Cultură „Augustin Bena” Alba, în sumă de 6.066,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 

27 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

              (2) Se aprobă un număr de 56 posturi, pe anul 2020, pentru Centrul de Cultură 

„Augustin Bena” Alba. 

              (3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative  al Centrului de Cultură 

„Augustin Bena” Alba, pe anul 2020, conform anexei nr. 27„a”- parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 



Art. 31. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, pe anul 2020, pentru Direcţia 

Judeţeană de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Alba, în sumă de 1.008,96 mii lei, în structura 

prevăzută în anexa nr. 28 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

               (2) Se aprobă un număr de 14 posturi pe anul 2020, pentru Direcţia Judeţeană de 

Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Alba. 

Art. 32. Se aprobă Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de 

finanțare și a creditelor de angajament, pe anul 2020, în structura prevăzută în anexa nr. 29 - 

parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 33. Se aprobă Programul de investiții publice pe grupe de investiții cu  finanțare din 

donații și sponsorizări, pe anul 2020, pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, în structura 

prevăzută în anexa nr. 30 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 34. 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. 35. 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.  

 

 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 45 

Alba Iulia, 14 februarie 2020 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. a, 

art. 139 alin. 5 lit. a şi  art. 5 lit. ee din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 26 voturi 

„pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 26 

Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 
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