
ROMÂNIA 
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PREŞEDINTE 

 

 

 

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 2020 

 

 

 

    Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „extraordinarăˮ, în luna aprilie 2020; 

 Luând în dezbatere referatul 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 2020; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 45/14 

februarie 2020 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 2020, cu modificarile si 

completarile ulterioare, precum şi ale Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 

214/26 martie 2020  cu privirela efectuarea unor virari de credite bugetare in cadrul aceluiasi 

capitol bugetar  pentru  bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial 

din venituri proprii pe anul 2020; 

Ţinând cont de prevederile hotărârilor adoptate de Comitetul Naţional pentru Situaţii 

Speciale de Urgenţă şi de Grupul de suport tehnico-ştiinţific privind gestionarea bolilor înalt 

contagioase pe teritoriul României, care au ca obiect măsurile suplimentare pentru prevenirea şi 

combaterea noului Coronavirus;  

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; 

 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 

Judetului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri  proprii  pe anul 2020 și în consecință Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 45/14 

februarie 2020 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 2020,cu modificările și 

completările ulterioare 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 2020, se stabileşte în sumă 

de 549.148,38 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 2020, în sumă 

de 313.944,27 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 171.004,43 mii lei. 

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

stabileşte în sumă de 142.939,84 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 2020, rectificat  în sumă de 277.013,28 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 237.354,94 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 39.658,34 mii 

lei”. 

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

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

stabilesc în sumă de 44.894,56  mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 5 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

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

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

5. Alineatul 1 al articolului 10 se modifică și va avea următorul cuprins: 

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

stabilesc în sumă de 25.531,31 mii lei,  astfel: 

a.) Spitalul Judeţean de Urgență Alba Iulia                        20.564,04 mii lei 

b.) Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud                                 4.706,27 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”. 

6. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 12. Cheltuielile, rectificate,  pentru Servicii recreative şi sport pe anul 2020 se 

stabilesc în sumă de 10.882,20  mii lei, din care: 

 pentru acţiunile desfăşurate pentru activităţi educativ - sportive suma de 2.852,50 

mii lei. 

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

2000 locuri - Municipiul Blaj”, suma de 7.979,70 mii lei. 

 Fondul destinat pentru finanțarea activității de tineret,  suma de 50,00 mii lei”. 

7. Alineatul 1 al articolului 15 se modifică iar la la alineatul 3 se   modifică anexa 12„b”  

și vor avea următorul cuprins: 

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

religiei”, pe anul 2020, se stabilește în sumă de 3.108,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa 

nr. 12 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                (3) Se aprobă Programul activităților cultural - educative, rectificat pe anul 

2020, conform anexei nr.  12„b” - parte integrantă 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 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”. 

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

„Art. 19. (1) Cheltuielile, rectificate, 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. 

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

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

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, în sumă de 236.950,34 mii lei,  în structura prevăzută în 

anexa nr. 23 - parte integrantă a prezentei hotărâri. Creditele de angajament sunt în suma de 

60.331,49 mii lei” 

11. Alineatul 1 al articolului 27 se modifică și va avea următorul cuprins: 



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

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, în sumă de 20.539,97 mii lei, în structura prevăzută în anexa 

nr. 24 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

12. 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 2020, pentru 

Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, în sumă de 8.509,94 mii lei,  în structura prevăzută în 

anexa nr. 25 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

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

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

hotărâri”. 

13. Alineatele 1 şi 3 ale  articolului 29 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

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

Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia, în sumă de 2.477,55 mii lei, în structura prevăzută în 

anexa nr. 26 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

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

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

prezentei hotărâri”. 

14. Alineatele 1 şi 3 ale  articolului 30 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

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

Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, în sumă de 5.021,00 mii lei, în structura prevăzută în 

anexa nr. 27 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

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

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

prezentei hotărâri”. 

15. Alineatul 1 al articolului 31 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„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 1.350 mii lei, în structura 

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

16. Articolul 32 se modifică și va avea următorul cuprins: 

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

finanțare și a creditelor de angajament, rectificat, pe anul 2020, în structura prevăzută în anexa 

nr. 29 - 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 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              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 77 

Alba Iulia, 6 aprilie 2020 



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.  8577/6 aprilie 2020 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba,  

a bugetului local al Judetului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2020 

 

 

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: 

Adresa nr.ABG-STZ -4910/02.04.2020 Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 

Alba  ne comunică modificarea repartizarii pe trimestre  a sumelor defalcate din TVA pentru 

drumurile judeţene şi comunale pe anul 2020. 

Prevederile Decretului pentru instituirea stării de urgență pe întreg teritoriul României, 

necesitatea asigurării respectării la nivelul Consiliului Județean Alba și a unităților subordonate a 

tuturor măsurilor ce se impun pentru prevenirea contaminării cu noul Coronavirus Covid–19. 

Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea articolului 2 a Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba nr. 44/14 februarie 2020  privind constituirea şi utilizarea excedentului 

bugetului local şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii, în anul 2020, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

de investiții ,,Reabilitare energetică Spital Pneumoftiziologie Aiud’’- faza Proiect Tehnic, a 

Devizului general  şi a Actului adiţional nr. 1 la Acordul de parteneriat nr. 9718/1523/25.05.2017 

încheiat între Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud şi UAT Judeţul Alba în vederea implementării 

proiectului. 

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 aparatului propriu al Consiliului Judeţean Alba şi a 

ordonatorilor terţiari de credite, se impune rectificarea bugetului pentru  activitatea proprie, 

pentru activitatea „Sănătate”, pentru activitatea Tranzacţii privind datoria publică şi 

împrumuturi, pentru Servicii recreative şi sport, pentru „Alte acţiuni în domeniul culturii, 

recreerii şi religiei”, pentru Direcţia Generala de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, 

pentru activitatea „Transporturi”, pentru Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, pentru Spitalul 

de Pneumoftiziologie Aiud, pentru Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, pentru Teatrul de 

Papusi Prichindel Alba Iulia, pentru Centrul de Cultura Augustin Bena Alba Iulia, pentru 

Direcţia de Deyinsecţie şi Ecologizare Mediu şi implicit 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 2020. 

 

Descrierea situației actuale 

 Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 45 din 14 februarie 2020 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 2020, cu modificările şi completările ulterioare.  

 

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

   

 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.  77 din 6 aprilie 2020. 

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.  8578/6 aprilie 2020 

 

 

 

 

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 

a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba,  

a bugetului local al Judetului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2020 

 

 

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

până în data de 6 aprilie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 

care va avea loc în data de 10 aprilie 2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 77/6 aprilie 2020 şi are ataşat referatul de 

aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului general al Judeţului 

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

finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2020. 

  Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

SECRETAR GENERAL 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Direcţia Dezvoltare Bugete 

Nr. 8596 /06 aprilie 2020 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului 

local al Judetului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri  proprii  pe anul 2020 

 

 

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.5/2020 privind 

bugetul de stat pe anul 2020 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. 

Având în vedere instituirea stării de urgență pe întreg teritoriul României pe o durată de 

30 zile, ţinând cont de evoluţia situaţiei epidemiologice pe teritoriul ţării, necesitatea asigurării 

respectării la nivelul Consiliului Județean Alba și a unităților subordonate a tuturor măsurilor ce 

se impun pentru prevenirea contaminării cu noul Coronavirus Covid–19, asigurarea continuităţii 

activităţii, se impune rectificarea bugetelor componente bugetului general al judeţului Alba  pe 

anul 2020. 

Bugetul local al Judeţului Alba  se rectifică având în vedere următoarele:   

 Adresa nr.ABG-STZ -4910/02.04.2020 Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba  

ne comunică modificarea repartizării pe trimestre a sumelor defalcate din TVA pentru 

drumurile judeţene şi comunale pe anul 2020 

 prevederile Proiectului de hotărâre nr. 76 /06 aprilie 2020 pentru modificarea și completarea 

articolului 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 44 /14 februarie 2020  privind 

constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2020, cu modificările 

şi completările ulterioare;  

 prevederile proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiții ,,Reabilitare energetică Spital Pneumoftiziologie Aiud’’- faza Proiect 

Tehnic, a Devizului general  şi a Actului adiţional nr. 1 la Acordul de parteneriat nr. 

9718/1523/25.05.2017 încheiat între Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud şi UAT Judeţul 

Alba în vederea implementării proiectului. 

 fundamentările compartimentelor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Alba 

respectiv nota de fundamentare nr.8184/06.04.2020 a Biroului relatii internationale, diaspora, 

relatii publice si comunitare, notele de fundamentatre nr. 8397/02.04.2020 si 

nr.8593/06.04.2020 a Serviciului Investitii, dezvoltare, promovare patrimoniala si 

managementul unitatilor de cultura şi ale ordonatorilor terţiari de credite respectiv: nota de 

fundamentare nr. 5079/06.04.2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba, nota de fundamentare nr.7211/06.04.2020 a Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Alba Iulia, nota de fundamentare nr.483/01.04.2020 a Teatrului de Păpuşi Prichindel Alba 

Iulia, nota de fundamentare nr.1446/01.04.2020 Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, nota 

de fundamentare nr.593/06.04.2020 a Centrului de Cultura Augustin Bena Alba Iulia şi nota 

de fundamentare nr.158/06.04.2020 a Direcţiei de Dezinsecţie şi Ecologizare  Mediu Alba, 

 şi reevaluarea necesarului pentru buna funcţionare a activităţii până la finele trimestrului 

II 2020, 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”, 55.02 „Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi”,  cap 66.00 „Sanatate”, cap 



67.00 „ Cultură, recreere şi religie”, cap.68.02 „Asistenţă socială”, cap. 84.02 „Transporturi”, 

cap 87.02  „Alte acţiuni economice” 

Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  

proprii pe anul 2020 se rectifica atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli cu suma de                              

5.308,50 mii lei ca urmare a notelor de fundamentare ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba 

Iulia, Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, Teatrului de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia, ale 

Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, ale Centrului de Cultura Augustin Bena Alba Iulia şi 

Direcţia de Deyinsecţie şi Ecologizare Mediu Alba. Rectificarea vizează la partea de venituri  

următoarele: 

 suplimentarea veniturilor din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale 

de sănătate (Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia)  

 suplimentarea veniturilor din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică 

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

 suplimentarea subventiilor din bugetul local pentru finanţarea cheltuielilor curente 

şi de capital (Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Spitalul de 

Pneumoftiziologie Aiud, Directia de Deyinsecţie şi Ecologizare Mediu Alba) 

 suplimentarea veniturilor proprii (Directia de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu 

Alba) 

 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) 

 suplimentarea subventiilor din bugetul local pentru finanţarea cheltuielilor curente 

şi de capital (Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, 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. 

De asemenea, se propune rectificarea programului de investiții pe anul 2020 pentru cap. 

67.02 „Cultura, recreere si religie”,” cap. 66.10. „Sănătate” şi cap 67.10 “ Cultura, recreere si 

religie. 

Totodată, se propune rectificarea programului de activităţi pe anul 2020 pentru,  Muzeul 

Naţional al Unirii Alba Iulia, Teatrul de Papusi Prichindel Alba Iulia, Centrul de Cultura 

Augustin Bena Alba Iulia şi Programul activităţilor de comunicare si  promovare a Judeţului 

Alba si Programul activităţilor de cultural educative  pe anul 2020, pentru activitatea proprie. 

 

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

prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub nr.  77  din 06 aprilie 2020. 

 

 

 

Director executiv, 

Marian Florin Aitai 
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