ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT 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
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „extraordinară” în luna aprilie 2020;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a 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;
- adresa nr. 833 din 18 martie 2020 a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, înregistrată
la Consiliul Judeţean Alba cu nr. 6885 din 18 martie 2020;
- adresa nr. 9628 din 16 martie 2020 a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Centru prin
care se comunică Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud că Proiectul tehnic este considerat
conform;
Ţinând cont de prevederile:
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 169 din 24 mai 2017 privind aprobarea
Acordului de parteneriat care va fi încheiat între Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud şi UAT
Judeţul Alba în vederea implementării proiectului „Reabilitare energetică Spital
Pneumoftiziologie Aiud” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa
prioritară 3 Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de
investiţii 3.1. Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării
energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în
sectorul locuinţelor, Operaţiunea B – Clădiri publice, Apel de proiecte
POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI;
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 129 din 8 mai 2018 cu privire la modificarea
Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 168/24 mai 2017 privind aprobarea documentației
tehnico-economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții
„Reabilitare energetică Spital Pneumoftiziologie Aiud” în vederea depunerii acestuia spre
finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;
- Contractului de finanțare nr. 2445 din 20.06.2018 încheiat între Agenția pentru
Dezvoltare Regională Centru, în calitate de Organism Intermediar și Parteneriatul dintre Spitalul
de Pneumoftiziologie Aiud cu Unitatea Administrativ Teritorială Județul Alba, pentru
implementarea proiectului cod SMIS 114599 – Reabilitare energetică Spital Pneumoftiziologie
Aiud;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. d și lit. e, art. 173 alin. 3 lit. f, art. 173 alin. 5 lit. c şi art. 173 alin.
7 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
- art. 35 şi art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare;
- art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare;
- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.
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, cu completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiții „Reabilitare
energetică Spital Pneumoftiziologie Aiud” faza Proiect tehnic, conform anexei nr. 1 care
cuprinde descrierea sumară a investiţiei şi indicatorii tehnico-economici - parte integrantă a
prezentei hotărâri.
Art. 2. Se aprobă devizul general al investiţiei „Reabilitare energetică Spital
Pneumoftiziologie Aiud”, la valoarea totală de 8.713.689,10 lei (inclusiv TVA), din care C+M
6.358.840,17 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 3. Se aprobă Actul adiţional nr. 1 la Acordul de parteneriat nr.
9718/1523/25.05.2017 încheiat între Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud şi UAT - Judeţul Alba,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 169 din 24 mai 2017, în vederea
implementării proiectului „Reabilitare energetică Spital Pneumoftiziologie Aiud”, în cadrul
Programului Operaţional Regional 2014-2020, conform anexei nr. 3 - parte integrantă a
prezentei hotărâri.
Art. 4. Se împuterniceşte Președintele Consiliului Județean Alba - domnul Ion Dumitrel,
să semneze documentele aferente proiectului care decurg din calitatea de partener în proiect a
UAT - Judeţul Alba.
Art. 5. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi
bugete şi al Serviciului investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților
de cultură din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 6. Prin intermediul secretarului general al Județului 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; Președintelui Consiliului Județean Alba,
Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, Direcției juridică și administraţie publică, Direcției
dezvoltare și bugete şi Serviciului investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și
managementul unităților de cultură din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Alba.
Avizat pentru legalitate
PREŞEDINTE,
SECRETAR GENERAL,
Ion DUMITREL
Vasile BUMBU
Înregistrat cu nr. 75
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:
Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Alba
Serviciului investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de
cultură din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 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. 6 Sănătate și protecție socială.

Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 75 din 6 aprilie 2020

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII
,,Reabilitare energetică Spital Pneumoftiziologie Aiud’’- faza Proiect Tehnic

1. Denumirea obiectivului de investiţii:
,,Reabilitare energetică Spital Pneumoftiziologie Aiud’’
2. Elaborator documentaţie:
S.C. TRANSILVANIA CONSTRUCT S.A. Alba Iulia;
3. Beneficiarul obiectivului:
Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud;
4. Amplasamentul obiectivului:
Județul Alba, Municipiul Aiud, Str. Ecaterina Varga, nr. 6;
5. Indicatori tehnico - economici:
- valoarea totală a investiţiei este de 8.713.689,10 lei, cu TVA inclus,
din care
valoarea C+M este de 6.358.840,17 lei, cu TVA inclus;
- durata de realizare a obiectivului de investiții este de 6 luni.

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

Anexa nr. 3 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 75 din 6 aprilie 2020
ACT ADIŢIONAL nr. 1
la Acordul de Parteneriat nr. 9718/1523/25.05.2017
pentru realizarea proiectului
„Reabilitare energetică Spital Pneumoftiziologie Aiud”
Având în vedere:
- Adresa Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud nr. 833 din 18.03.2020, înregistrată la
Consiliul Judeţean Alba cu nr. 6885 din 18.03.2020;
- Adresa Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Centru nr. 9628 din 16.03.2020 prin
care se comunică Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud că Proiectul tehnic este considerat
conform;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 129 din 8 mai 2018 cu privire la
modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 168/24 mai 2017 privind aprobarea
documentației tehnico-economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiții „Reabilitare energetică Spital Pneumoftiziologie Aiud” în vederea
depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 169 din 24 mai 2017 privind aprobarea
Acordului de parteneriat încheiat între Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud şi UAT Judeţul Alba
în vederea implementării proiectului „Reabilitare energetică Spital Pneumoftiziologie Aiud” în
cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziţiei către
o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1. Sprijinirea eficienţei
energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B –
Clădiri publice, Apel de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI;
- Devizul general actualizat al proiectului, prin care valoarea totală a proiectului a
crescut de la suma de 7.726.568,46 lei, cu TVA inclus, la suma de 8.713.689,10 lei, cu TVA
inclus.
- Contractul de finanțare nr. 2445/20.06.2018, încheiat încheiat între Agenția pentru
Dezvoltare Regională Centru, în calitate de Organism Intermediar și Parteneriatul dintre Spitalul
de Pneumoftiziologie Aiud cu Unitatea Administrativ Teritorială Județul Alba, pentru
implementarea proiectului cod SMIS 114599 – Reabilitare energetică Spital Pneumoftiziologie
Aiud; noi,
Părţile semnatare ale Acordului de parteneriat :
1. Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, cu sediul în în municipiul Aiud, Str. Ecaterina
Varga, nr. 6, judetul Alba, cod 515200, cod fiscal 4331066 având calitatea de Lider de proiect
(Partener 1), prin reprezentant legal – doamna Jr. Noiela Cristina VIERU, manager Spital
Pneumoftiziologie Aiud :
Contul de disponibilităţi (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de
plată1:
 RO55TREZ00421F401600XXXX – Sume primite în cadrul mecanismului decontării
cererilor de plată - Trezoreria Municipiului Aiud
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare2:
 RO26TREZ00421F480101XXXX – Fondul European de Dezvoltare (FEDR) - Sume
primite în contul plăţilor efectuate în anul curent - Trezoreria Municipiului Aiud
 RO70TREZ00421F480102XXXX - Fondul European de Dezvoltare (FEDR) - Sume
primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori - Trezoreria Municipiului Aiud
Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin. 4 din Normele metodologice aprobate prin H.G.
nr. 93/2016;
2
Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G.
nr. 93/2016;
1

 RO17TREZ00421F480103XXXX - Fondul European de Dezvoltare (FEDR) Prefinanţare - Trezoreria Municipiului Aiud
 RO21TREZ00421F427000XXXX– Subvenţii de la bugetul de stat către instituții
publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susţinerii derulării proiectelor
finanţate din Fonduri Europene Nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de
programare 2014-2020 - Trezoreria Municipiului Aiud
2. UAT - Județul Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu nr.1,
județul Alba, codul fiscal 4562583, având calitatea de Partener 2, prin reprezentant legal
domnul Ion DUMITREL, în calitate de Președinte :
 Cont solicitant, cod IBAN: RO37TREZ24A660601550113X – Trezoreria Municipiului
Alba Iulia
Au convenit următoarele:
în baza prevederilor art. 10 alin. 2 din Acord, am convenit de comun acord să încheiem
prezentul Act Adiţional la Acordul de parteneriat nr. 9718/1523/25.05.2017, după cum
urmează:
I. Se modifică art. 3 alin. 1 punctul 4 din Acord cu privire la activitățile ulterioare semnării
contractului de finanțare „Execuție lucrări de reabilitare energetică” de la valoarea estimată de
7.255.028,13 lei inclusiv TVA, la valoarea de 8.242.148,79 lei, inclusiv TVA.
II. Se modifică art. 3, alin.( 2) din Acordul de parteneriat cu privire la contribuția la cofinanțarea cheltuielilor totale ale proiectului, după cum urmează:
Organizaţia
Contribuţia (unde este cazul)
Lider de parteneriat
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (inclusiv TVA)
(Partener 1)
0,00 lei -0%
Spitalul de
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile (inclusiv TVA)
Pneumoftiziologie Aiud 0,00 lei - 0%
Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (inclusiv TVA)
0,00 lei - 0 %
Partener 2
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (inclusiv TVA)
UAT Judeţul Alba
110.001,97 lei - 2%
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile (inclusiv TVA)
3.213.590,37 lei - 100%
Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (inclusiv TVA)
3.323.592,34 lei – 38,14%
„UAT Județul Alba va asigura întreaga cofinanțare a proiectului, respectiv suma de
3.323.592,34 lei, transferând sumele aferente liderului de parteneriat, Spitalul de
Pneumoftiziologie Aiud, care va gestiona direct fluxurile financiare în conformitate cu
reglementările legale în vigoare.”
III. Celelalte clauze din cuprinsul acordului de parteneriat rămân nemodificate.
Părţile au înţeles să încheie prezentul act adiţional în 3 (trei) exemplare originale,
în limba română, câte unul pentru fiecare parte și un original finanțatorului.
Semnături
Lider de
parteneriat
(Partener 1)

VIERU Noiela Cristina
Manager
Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud

Semnătura

Data şi locul
semnării

Partener 2

DUMITREL Ion
Președinte
Consiliul Județean Alba

Semnătura

Data şi locul
semnării

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 8570/6 aprilie 2020

REFERAT DE APROBARE
a 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

I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investiții „Reabilitare energetică Spital Pneumoftiziologie Aiud”, faza
Proiect Tehnic, a Devizului General actualizat 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:
- Contractul de finanțare nr. 2445/20.06.2018 încheiat între Agenția pentru Dezvoltare
Regională Centru și Parteneriatul dintre Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud – lider de parteneriat
și Unitatea Administrativ Teritorială Alba, pentru implementarea proiectului cod SMIS 114599
– Reabilitare energetică Spital Pneumoftiziologie Aiud, în cadrul Programului Operaţional
Regional Apel POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 129 din 8 mai 2018 cu privire la modificarea
Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 168/24 mai 2017 privind aprobarea documentației
tehnico-economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții
„Reabilitare energetică Spital Pneumoftiziologie Aiud” în vederea depunerii acestuia spre
finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 169 din 24 mai 2017 privind aprobarea
Acordului de parteneriat încheiat între Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud şi UAT Judeţul Alba
în vederea implementării proiectului „Reabilitare energetică Spital Pneumoftiziologie Aiud” în
cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziţiei către
o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1. Sprijinirea eficienţei
energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B –
Clădiri publice, Apel de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI;
- Adresa Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud nr. 833 din 18.03.2020, înregistrată la
Consiliul Judeţean Alba cu nr. 6885 din 18.03.2020, prin care s-a solicitat actualizarea
indicatorilor privind lucrările suplimentare la faza PT pentru investiţia menţionată, având
anexate următoarele documente: Memoriu tehnic general, Descrierea generală a lucrărilor
suplimentare proiectate, Devizul general asumate de proiectant SC Transilvania Construct SA,
precum şi Adresa Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Centru nr. 9628 din 16.03.2020 prin
care se comunică Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud că Proiectul tehnic este considerat
conform;
se impune:
- aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza Proiect Tehnic pentru obiectivul de
investiții „Reabilitare energetică Spital Pneumoftiziologie Aiud”;
- aprobarea devizului general al investiţiei modificat în urma apariţiei unor lucrări conexe
faţă de ceea ce a fost iniţial preconizat;
- aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Acordul de parteneriat nr. 9718/1523/25.05.2017
încheiat între Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud- lider de proiect şi UAT Judeţul Alba- partener
, care cuprinde modificările intervenite în ceea ce privește majorarea contribuţiei UAT Judeţul
Alba la cheltuielile totale a proiectului.

II. Descrierea situaţiei actuale
Ca urmare a elaborării Documentației tehnico-economice faza Proiect Tehnic a
obiectivului de investiții pentru proiectul cu titlul ,,Reabilitare energetică Spital
Pneumoftiziologie Aiud” s-a majorat valoarea totală a proiectului față de faza DALI, avându-se
în vedere necesitatea realizării unor lucrări conexe, faţă de ce a fost iniţial preconizat.
Proiectul tehnic, include toate lucrările suplimentare, obligatoriu a fi realizate, conform
cerințelor impuse prin Avizul ISU, aceasta generând o creștere a valorii totale a investiției de la
suma de 7.726.568,46 lei, cu TVA inclus, la valoarea totală a investiției de 8.713.689,10 lei, cu
TVA inclus.
Astfel, devizul general în baza căruia s-a semnat contractul de finanțare, a fost actualizat
în sensul creşterii valorii investiţiei de la suma de 7.726.568,46 lei, la suma de 8.713.689,10 lei,
diferența de 987.120,64 lei fiind necesar a fi repartizată conform acordului de parteneriat încheiat
în vederea implementării proiectului.
III. Reglementări anterioare
Nu este cazul.
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. d și lit. e, art. 173 alin. 3 lit. f, art. 173 alin. 5 lit. c şi art. 173 alin.
7 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare;
- art. 35 şi art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare;
- art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare;
- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17
decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice
aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006.
VI. Avize necesare
Nu este cazul
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
În vederea realizării obiectivului de investiţii ,,Reabilitare energetică Spital
Pneumoftiziologie Aiud” în cadrul proiectului POR cod SMIS 114599, contribuția UAT Județul
Alba la total cheltuieli neeligibile se va majora cu 987.120,64 lei (de la suma de 2.226.469,73
lei la suma de 3.213.590,37 lei), cu mențiunea că suma de 110.001,97 lei, reprezentând
cofinanţarea la cheltuielile eligibile rămâne la același nivel.
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
- consultări cu liderul de parteneriat – Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud - în vederea
întocmirii Proiectului de hotărâre.
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre
Nu este cazul

XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi
funcţionale preconizate
Semnarea 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 ,,Reabilitare energetică Spital Pneumoftiziologie Aiud”.
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 județeni, de
președintele consiliului județean, de vicepreședinții consiliului județean sau de cetățeni, în
condițiile legii, a fost inițiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 75 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
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 8570/6 aprilie 2020

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
Direcţia dezvoltare şi bugete
Domnului director executiv Marian Florin AITAI
Serviciul investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și
managementul unităților de cultură
Doamnei Cornelia FĂGĂDAR - şef serviciu
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 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
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
„extraordinară” care va avea loc în data de 10 aprilie 2020.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 75/6 aprilie 2020 şi are ataşate următoarele
documente:
- referatul de aprobare a 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;
- adresa nr. 833 din 18 martie 2020 a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, înregistrată
la Consiliul Judeţean Alba cu nr. 6885 din 18 martie 2020;
- adresa nr. 9628 din 16 martie 2020 a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Centru prin
care se comunică Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud că Proiectul tehnic este considerat
conform;
- indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare Energetică
Spital Pneumoftiziologie Aiud” - anexa nr. 1;
- devizul general al investiţiei modificat în urma elaborării Proiectului tehnic - anexa
nr. 2 ;
- Actul adițional nr. 1 la Acordul de parteneriat nr. 9718/1523/25.05.2017, care va fi
încheiat între Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud- lider de proiect şi UAT Judeţul Alba- partener
2 , care cuprinde modificările intervenite în ceea ce privește majorarea contribuţiei UAT Judeţul
Alba la cheltuielile totale a proiectului – anexa nr.3.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea articolului 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba
nr. 44/14 februarie 2020 privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local al
Județului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial
din venituri proprii, în anul 2020, cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „extraordinarăˮ în luna aprilie 2020;
Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre pentru modificarea și
completarea articolului 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 44/14 februarie 2020
privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local al Județului Alba şi a bugetelor
instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2020
cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 44/14
februarie 2020 privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local al Județului Alba şi
a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii,
în anul 2020, 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;
- art. 6 alin. 13 din Legea 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
H O T Ă RÂ R E
Art. I. Articolul 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 44/14 februarie 2020
privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local al Județului Alba şi a bugetelor
instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul
2020, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează, urmând a avea
următorul cuprins:
„Art. 2. Se aprobă utilizarea în anul 2020 a sumei de 123.495,92 mii lei din excedentul
bugetului local al Județului Alba, rezultat la 31 decembrie 2019, astfel:
a.) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele dintre
veniturile şi cheltuielile secţiunii de funcţionare în anul 2020, suma de 1.000,00 mii lei.
b.) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de funcţionare, în anul 2020, suma
de 5.410,43 mii lei, pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba.
c.) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, în anul 2020, suma
de 117.085,49 mii lei, conform anexei la prezenta hotărâre”.
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 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. 76
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.

Anexa la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 76/6 aprilie 2020
Programul obiectivelor de investiţii de interes judeţean
finanţate din excedentul bugetului local al Județului Alba, pe anul 2020

mii lei
Nr.
Crt.
0

Denumirea obiectivului

B
TOTAL, din care:
A Capitolul 51.02 Autorităţi publice şi acţiuni externe
I Obiective de investiţii:
Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Județean
1
Alba cu extindere
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii
Alba Iulia - Muzeul Naţional al Unirii (PT)
3 Amenajare depozit de ceramică veche
2

Valorificarea vestigiilor arheologice descoperite la obiectivul de investiţii
4 „Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Județean
Alba cu extindere”
Alte cheltuieli de investiţii:
Tehnică de calcul și echipamente de comunicaţii, echipamente IT
Autoturism
Autoutilitara
Mobilier sediu Consiliul Județean Alba
Signalistica interioară și exterioară sediu Consiliul Județean Alba
Software, programe informatice, aplicaţii (software proiectare, soluție
6
antivirus, bitdefender, soluţie intranet, licențe, aplicații,etc)

II
1
2
3
4
5

7

Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Județean
Alba cu extindere - branșamente utilități, studii, avize, acorduri etc

Refuncţionalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Județean
Alba cu extindere - expertiză tehnică
Valorificarea vestigiilor arheologice descoperite la obiectivul de investiții
„Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliului
9
Județean Alba cu extindere” - Studiu de fezabilitate, studii, expertize,
avize, acorduri
8

Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii
10 Alba Iulia - Muzeul Naţional al Unirii - branșamente utilități, spor de
putere, studii, avize, acorduri etc
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii - expertiză
tehnică
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii
12 Alba Iulia - Muzeul Naţional al Unirii - Studiu de parament și
stratigrafic
Elaborare PUD Amenajare zonă cuprinsă între Sala Unirii și Muzeul
13
Național al Unirii Alba Iulia
11

14

Teatru de Proiecte - Studiu de fezabilitate, studii, expertize, avize,
acorduri

Buget 2020
1
117,085.49
17,233.14
13,745.00
11,925.00
20.00
1,650.00
150.00
3,488.14
732.62
90.00
102.00
1,500.00
100.00
149.52
100.00
10.00

50.00

150.00
10.00
4.00

50.00
150.00

15

Studiu fezabilitate privind realizarea bornelor arhitecturale de intrare în
Județul Alba

20.00

16

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

10.00

Construire arhivă și depozite logistice CJA - Studiu de fezabilitate, studii,
expertize, avize, acorduri
18 Strategia de dezvoltare a Județului Alba pentru perioada 2021-2027
B Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale
17

I Obiective de investiţii Serviciul Județean Salvamont-Salvaspeo:
1 Alimentare cu apă a bazei Salvamont Arieșeni
II Dotări independente Serviciul Județean Salvamont-Salvaspeo
Dotări independente Direcția Publică Comunitară de Evidență a
Persoanelor Alba
C CAPITOL 60.02 - Aparare Nationala
Alte cheltuieli de investiţii:
Mansardare corp C1 al imobilului situat în municipiul Alba Iulia, str.
1
Regina Maria, nr. 6 - expertiză tehnică

III

2

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

3 Multifuncțională - 2 buc
D Capitolul 65.02 Invatamant
Alte cheltuieli de investiţii:
Platforma evaluare CJRAE Alba
E Capitolul 66.02 Sănătate, din care:
I Obiective de investiţii:
1 Construire Secţia de Psihiatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
Mansardare Policlinica (Corpuri cladire C+D) la Spitalul Judeţean de
2
Urgenţă Alba Iulia
3
II
1
III
IV
V
1
2
3

Proiect tehnic - Recompartimentări conform DALI existent - Spital de
Pneumoftiziologie Aiud
Alte cheltuieli de investiţii:
Studiu de soluție pentru Aviz Tehnic Racord Electric - Spital de
Pneumoftiziologie Aiud
Dotări independente Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
Dotări independente Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud
Reparaţii capitale:
RK Centru Multifuncțional de Sănătate Ocna Mureș - Spitalul Judeţean de
Urgenţă Alba Iulia
RK Farmacie - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
RK Secțiile Cardiologie, Medicină Internă -Spitalul Judeţean de Urgenţă
Alba Iulia

RK și schimb de destinație din Școala Postliceală Sanitară în Secție
4 Recuperare, Medicina fizica și Balneologie și extindere Ambulator Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
5 RK Bloc operator - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
RK Sectia Pediatrie, Oftalmologie - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba
6
Iulia
7 RK Dispensar TBC - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia

50.00
210.00
162.00
35.00
35.00
113.00
14.00
65.00
65.00
10.00
40.00
15.00
30.00
30.00
30.00
21,666.31
11,221.94
533.94
10,528.00
160.00
8.50
8.50
2,793.86
187.00
3,090.00
21.00
29.00
200.00
300.00
200.00
100.00
100.00

8 RK Post Trafo spital - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
RK Compartiment Psihiatrie Cronici Baia de Arieș - Spitalul Judeţean de
9
Urgenţă Alba Iulia
VI Cofinanțare proiecte
1 Proiect Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Alba
Iulia, cod SMIS 114211
2 Extindere, modernizare și dotare în vederea relocării ambulatoriului
integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, cod SMIS 124866
3 Proiect Reabilitare energetică a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, cod
SMIS 114599
4 Proiect Extindere și dotare unitatea de primiri urgențe a Spitalului
Județean de Urgență Alba Iulia, cod SMIS 121063
F Capitolul 67.02 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 Sistemul de detecție incendiu wireless Castel Sâncrai
Mansardare clădire Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba - expertiză
3
tehnică
Elaborare PUD Bastion Sfântul Mihail (construire centru cultural Bastion
4 Sf. Mihail, Restarurare și refuncționalizare clădiri și caponieră,
sistematizare zonă, demolare corpuri parazitare)

2,040.00
100.00
4,365,01
141.50
111.74
3,850.77
261.00
10,987.00
7,979.70
7,979.70
1,870.00
100.00
60.00
10.00

50.00

5

Restaurare zid estic Bastion Sf. Mihail, caponieră și morgă - DALI, studii,
expertize, avize, acorduri

50.00

6

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

60.00

7 Realizarea expoziției permanente Sala Unirii Alba Iulia
8 Centrul multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud - studiu de fezabilitate
Biblioteca Județeană „Lucian Blaga ”Alba

1,500.00
40.00
144.00

I Alte cheltuieli de investiţii:

144.00

Dotari independente Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba
Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia
I Obiective de investiţii:
Colectare, obținere avize execuție perete antifoc clădire Teatrul de Păpuși
1
„Prichindel” Alba Iulia

144.00
206.90
129.00

2

Instalație de detectare-semnalizare a incendiilor clădire Teatrul de Păpuși
„Prichindel” Alba Iulia

II Alte cheltuieli de investiţii:
Dotari independente Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia
Centrul de Cultura „Augustin Bena” Alba Iulia
I Alte cheltuieli de investiţii:
Dotări independente Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba Iulia
Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
I Alte cheltuieli de investiţii:
Dotări independente Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

10.00
119.00
77.90
77.90
66.00
66.00
66.00
720.40
720.40
720.40

G Capitolul 68.02 Asigurări şi asistenţă socială
I Obiective de investiţii:
Centru de îngrijire și Asistență pentru persoane cu Handicap Psihic și
1
Mental Ocna Mureș - PT și execuție
Proiect, extindere, modernizare și autorizare PSI Centrul de Îngrijire și
2
Asistență Abrud
Documentație tehnică obtinere autorizație PSI sediu Direcția Generală de
3
Asistență Socială și Protecția Copilului Alba
II Alte cheltuieli de investiţii:
1 Centrale termice
2 Programe informatice software și licențe
3 Ministație de epurare Centrul de Îngrijire și Asistență Baia de Arieș
Proiect Team-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor și
III Proiect Venus „Împreună pentru o viață în siguranță” - Program
Operațional Capital Uman 2014-2020
H Capitolul 70.02 - Servicii și dezvoltare publică
I Obiective de investiţii:
1 Amenajare bază de tratament și agrement în Orașul Ocna Mureș
Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în Județul Alba
2
2014-2020

4,846.46
4,079.46
4,000.00
64.74
14.72
180.00
50.00
30.00
100.00
587.00
6,648.00
5,210.00
5,210.00
1,438.00

I Capitolul 74.02 Protecţia Mediului

185.00

I Alte cheltuieli de investiţii:

115.00

Elaborare Plan Județean de Gestionare a Deșeurilor în Județul Alba și a
1 Raportului de mediu
Studiu și asistență tehnică pentru realizarea Planului de menținere a
2 calității aerului în Județul Alba
II Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile proiect
„Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în
Judetul Alba”

100.00
15.00
70.00

J Capitolul 84.02 Transporturi

55,262.58

I Lucrări de drumuri și poduri propuse pe anul 2019, în continuare:

11,434.49

Consolidare pod pe DJ705B peste Râul Mureș, km. 3+949, localitatea
1 Vințu de Jos, județul Alba
2 Modernizare drum județean DJ704K:Vinerea (DJ704)-Săliștea (DJ705E)
Consolidare Pod pe DJ107C, km. 9+223 peste Pârâul Dumbrăvița, în
3 localitatea Limba, județul Alba
II Lucrări noi:
Consolidare Pod pe drumul județean DJ106E peste Râul Sebeș, km.
1 52+150, Dobra, județul Alba
Modernizare drum judetean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) - Sâncrai Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş
2 (DN 14 B)
3 Pod pe DJ141C peste Valea Cenade, km. 2+600, jud. Alba
Alte cheltuieli de investiţii:
III Dotari independente pentru Activitatea Transporturi
IV Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii:
Servicii de expertizare a lucrărilor executate la obiectivul - Consolidare
1
corp drum județean DJ750: Gârda de Sus(DN75) - Ordâncușa - Ghețar

5,360.87
5,435.90
637.72
4,145.00
380.00

3,015.00
750.00
1,515.83
577.85
937.98
194.00

2

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

35.66

3

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

85.54

Modernizare drum judetean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) - Sâncrai 4 Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş
(DN 14 B), faza DALI

9.28

5 Pod pe DJ141C peste Valea Cenade, km. 2+600, jud. Alba, faza SF

11.90

Reabilitare și consolidare drum Galda de Jos (intersecție cu DJ 107H 6 drum acces Centru Management Integrat al Deșeurilor Galda de Jos) faza
DALI

16.25

Reabilitare și consolidare drum județean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel - Cergău Mare - Veza
7
- Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Șona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de
Baltă - limită Județul Mureș, tronson km.2+112- km.4+587, faza DALI

47.00

8

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

89.85

9

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

62.00

10

Refacere 2 poduri și 12 podețe pe raza comunei Pianu și Săsciori, județul
Alba - pe drumul județean DJ704A, faza SF

65.76

Modernizare drum județean DJ103G: Inoc(DN1) - Ciugudu de Jos Ciugudu de Sus - limită Județul Cluj - faza DALI
Pod pe DJ107:Alba Iulia - Berghin - Colibi - Cergăul Mare - Blaj 12 Cetatea de Baltă - limită Județul Mureș, km.22+850, localitatea Colibi faza SF
Reabilitare și modernizare drum județean DJ 750 C: Sălciua de Sus (DN
13 75) - Dealu Caselor - Valea Largă - Vale în Jos - Ponor - Râmeţ - Valea
Mănăstirii - Geoagiu de Sus - Stremţ - Teiuş (DN 1) - faza SF
11

40.00

18.00

262.74

Proiect POR „Modernizare drum județean DJ 107I: Aiud(DN1) Aiudul
de Sus - Râmeț - Brădești - Geogel - Măcărești - Bârlești Cătun V Cojocani - Valea Barnii - Bârlești - Mogoș -_Valea Albă - Ciuciulești Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - DN74(Cerbu) km. 0+000 km. 76+540” , cod SMIS 2014+: 108707

30,884.06

Proiect POR „Modernizare drum județean DJ103E: DN1 - Gârbova de
Jos – Gârbovița - Gârbova de Sus”, cod SMIS 2014+: 125923

2,808.74

Proiect POR „Consolidare corp drum județean DJ107K: Galda de Jos VII Mesentea - Benic - Intregalde, județul Alba km. 17+700-km.23+700”,
cod SMIS 2014+:126106

4,474.46

VI

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 8575/6 aprilie 2020
REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea articolului 2 al Hotărârii
Consiliului Judeţean Alba nr. 44/14 februarie 2020 privind constituirea şi utilizarea
excedentului bugetului local al Județului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2020 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.
În anul 2020 conform prevederilor art.6 alin 13 din Legea nr.5/2020 privind bugetul de
stat pe anul 2020 prin derogare de la prevederile art.58 alin (1) din Legea nr.273/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, în anul 2020 începând cu data intrării în vigoare a
prezentei legi, judeţele pot utiliza excedentul bugetului local şi pentru finanţarea sistemului de
protecţie a copilului şi a centrelor publice pentru persoane publice pentru persoane adulte”.
În vederea implementării în bune condiții a proiectului „Reabilitare energetică Spital
Pneumoftiziologie Aiud”, proiect finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 20142020 de către Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud în calitate de lider de proiect şi UAT Judeţul
Alba în calitatea de partener, ca urmare a actualizării Proiectului tehnic (proiect tehnic verificat
și considerat conform în urma finalizării grilei de verificare a conformității de către Agenția de
Dezvoltare Regională Centru) este necesar a se suplimenta fondurile alocate Spitalului de
Pneumoftiziologie Aiud, fonduri destinate lucrărilor suplimentare incluse în PT , concomitent cu
diminuarea sumelor alocate altor obiective ca urmare a analiyei stadiului fizic al lucrărilor.
Descrierea situației actuale
Prin Hotărârea nr. 44/14 februarie 2020 Consiliul Judeţean Alba a aprobat constituirea şi
utilizarea excedentului bugetului local al Județului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2020, iar prin Hotărârea nr.
68/20 martie 2020 Consiliul Judeţean Alba a aprobat modificarea și completarea articolului 2 al
Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 44/14 februarie 2020 privind constituirea şi utilizarea
excedentului bugetului local al Județului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2020.
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;
 art.6 alin.13 din Legea 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. 76 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.
PREȘEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 8576/6 aprilie 2020

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

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
pentru modificarea și completarea articolului 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba
nr. 44/14 februarie 2020 privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local al
Județului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial
din venituri proprii, în anul 2020, cu modificările şi completările ulterioare
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. 76/6 aprilie 2020 şi are ataşat referatul de
aprobare a proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea articolului 2 al Hotărârii
Consiliului Judeţean Alba nr. 44/14 februarie 2020 privind constituirea şi utilizarea
excedentului bugetului local al Județului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2020 cu modificările şi completările
ulterioare.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
Nr. 8595/06.04.2020
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea articolului 2 al Hotărârii
Consiliului Judeţean Alba nr. 44/14 februarie 2020 privind constituirea şi utilizarea
excedentului bugetului local al Județului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2020
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.44/14 februarie 2020 privind constituirea şi utilizarea
excedentului bugetului local al Județului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2020, cu
modificările şi completările ulterioare;
 actualizarea Proiectului tehnic pentru proiectul „Reabilitare energetică Spital
Pneumoftiziologie Aiud” proiect finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional
2014-2020 de către Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud în calitate de lider de proiect şi
UAT Judeţul Alba în calitatea de partener;
 Nota de fundamentare nr. 8593/06.04.2020 a Serviciului Investiții, Dezvoltare,
Promovare patrimonială și Managementul Unităților de Cultură din cadrul Consiliului
Judeţean Alba, Nota de fundamentare nr. 1446/01.04.2020 a Muzeului National al Unirii
Alba Iulia și Nota de fundamentare nr. 1047/06.04.2020 a Spitalului de
Pneumoftiziologie Aiud.
excedentul bugetului local al județului Alba repartizat în anul 2020, în suma de 123.495,92 mii,
lei este destinat:
 acoperirii temporare a golurilor de casă provenite din decalajele dintre veniturile şi
cheltuielile secţiunii de funcţionare în anul 2020, în sumă de 1.000,00 mii lei;
 finanţării cheltuielilor secţiunii de funcţionare, în anul 2020 suma de 5.410,43 mii lei,
pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba;
 finanţării cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, în anul 2020 suma de 117.085,49 mii lei,
astfel:

mii lei

Nr.
Crt.
0

Denumirea obiectivului

B
Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Județean
1
Alba cu extindere
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii Alba
Iulia- Muzeul Naţional al Unirii (PT)
3 Amenajare depozit de ceramică veche
2

Valorificarea vestigiilor arheologice descoperite la obiectivul de investiţii
4 "Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Județean
Alba cu extindere"
Tehnică de calcul și echipamente de comunicatii, echipamente IT
Autoturism
Autoutilitara
Mobilier sediu CJA
Signalistica interioară și exterioară sediu CJA
Software, programe informatice, aplicatii( software proiectare, solutie
10
antivirus, bitdefender, solutie intranet, licente, aplicatii,etc)
5
6
7
8
9

11

Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Județean
Alba cu extindere - bransamente utilitati, studii, avize, acorduri etc

Refuncţionalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Județean
Alba cu extindere - expertiză tehnică
Valorificarea vestigiilor arheologice descoperite la obiectivul de investiții
13 "Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliului Județean
Alba cu extindere" - Studiu de fezabilitate, studii, expertize, avize, acorduri
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii Alba
14 Iulia- Muzeul Naţional al Unirii - branșamente utilități, spor de putere, studii,
avize, acorduri etc
15 Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii- expertiză tehnică
12

16

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

17

Elaborare PUD Amenajare zonă cuprinsă între Sala Unirii și Muzeul
Național al Unirii Alba Iulia

Buget
2020
1
11,925.00
20.00
1,650.00
150.00
732.62
90.00
102.00
1,500.00
100.00
149.52
100.00
10.00
50.00

150.00
10.00
4.00

50.00

18 Teatru de Proiecte - Studiu de fezabilitate, studii, expertize, avize, acorduri

150.00

19

Studiu fezabilitate privind realizarea bornelor arhitecturale de intrare în
Județul Alba

20.00

20

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

10.00

Construire arhivă și depozite logistice CJA - Studiu de fezabilitate, studii,
expertize, avize, acorduri
22 Strategia de dezvoltare a Judetului Alba pentru perioada 2021-2027
23 Alimentare cu apă a bazei Salvamont Arieșeni
24 Dotări independente Serviciul Județean Salvamont-Salvaspeo
21

50.00
210.00
35.00
113.00

25

Dotări independente Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor
Alba

14.00

26

Mansardare corp C1 al imobilului situat in Alba Iulia, str. Regina Maria, nr.
6 - expertiză tehnică

10.00

27

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

40.00

28 Multifunctională - 2 buc
29 Platforma evaluare CJRAE Alba
30 Construire Secţia de Psihiatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
Mansardare Policlinica (Corpuri cladire C+D) la Spitalul Judeţean de
31
Urgenţă Alba Iulia
Proiect tehnic - Recompartimentari conform DALI existent- Spital de
32
Pneumoftiziologie Aiud
33
34
35
36
37
38

Studiu de solutie pentru Aviz Tehnic Racord Electric- Spital de
Pneumoftiziologie Aiud
Dotări independente Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
Dotări independente Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud
RK Centru Multifunctional de Sanatate Ocna Mures - Spitalul Judeţean de
Urgenţă Alba Iulia
RK Farmacie -Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
RK Sectiile Cardiologie, Medicina Interna -Spitalul Judeţean de Urgenţă
Alba Iulia

RK si schimb de destinatie din Scoala Postliceala Sanitara in Sectie
39 Recuperare, Medicina fizica si Balneologie si extindere Ambulator - Spitalul
Judeţean de Urgenţă Alba Iulia

15.00
30.00
533.94
10,528.00
160.00
8.50
2,793.86
187.00
21.00
29.00
200.00
300.00

RK Bloc operator - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
RK Sectia Pediatrie, Oftalmologie - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
RK Dispensar TBC - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
RK Post Trafo spital - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
RK Compartiment Psihiatrie Cronici Baia de Aries - Spitalul Judeţean de
Urgenţă Alba Iulia

200.00
100.00
100.00
2,040.00

45 Proiect Reabilitarea energetica a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia,
cod SMIS 114211
46 Extindere, modernizare si dotare in vederea relocarii ambulatoriului integrat
al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, cod SMIS 124866
47 Proiect Reabilitare energetica a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, cod
SMIS 114599
48 Proiect Extindere și dotare unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean
de Urgență Alba Iulia, cod SMIS 121063
49 Sală Polivalentă de sport cu capacitate 1800-2000 locuri, Municipiul Blaj
50 Mobilier urban, sisteme de expunere etc, Museikon

141.50

40
41
42
43
44

51 Sistemul de detecție incendiu wireless Castel Sâncrai
52 Mansardare clădire Biblioteca Județeană L. Blaga Alba- expertiză tehnică
Elaborare PUD Bastion Sfântul Mihail (construire centru cultural Bastion Sf.
53 Mihail, Restarurare și refuncționalizare cladiri și caponieră, sistematizare
zonă, demolare corpuri parazitare)
Restaurare zid estic Bastion Sf. Mihail, caponieră și morgă - DALI, studii,
54
expertize, avize, acorduri
Amenajare si imprejmuire curte Castel Sincrai studiu de fezabilitate, studii,
55
expertize, avize, acorduri
56 Realizarea expoziției permanente Sala Unirii Alba Iulia
57 Centrul multicultural Liviu Rebreanu Aiud - studiu de fezabilitate
58 Dotari independente Biblioteca Județeană L. Blaga Alba
Colectare, obținere avize execuție perete antifoc clădire Teatrul de Papusi
59
Prichindel Alba Iulia

100.00

111.74
3,850.77
261.00
7,979.70
100.00
60.00
10.00

50.00
50.00
60.00
1,500.00
40.00
144.00
10.00

Instalație de detectare-semnalizare a incendiilor clădire Teatrul de Papusi
Prichindel Alba Iulia
61 Dotari independente Teatrul de Papusi Prichindel Alba Iulia
60

62 Dotări independente Centrul de Cultura "Augustin Bena” Alba Iulia
63 Dotări independente Muzeul National al Unirii Alba Iulia
Centru de îngrijire și Asistență pentru persoane cu Handicap Psihic și Mental
64
Ocna Mureș -PT și execuție
65 Proiect, extindere, modernizare și autorizare PSI CIA Abrud
66 Documentație tehnică obtinere autorizație PSI sediu DGASPC Alba
67 Centrale termice
68 Programe informatice software și licențe
69 Ministație de epurare CIA Baia de Arieș
Proiect Team-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor si
70 Proiect Venus "Impreuna pentru o viata in siguranta" - Program Operațional
Capital Uman 2014-2020
71 Amenajare bază de tratament și agrement în orașul Ocna Mureș
Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Alba
72
2014-2020
Elaborare Plan Județean de Gestionare a Deșeurilor în Județul Alba si a
73 Raportului de mediu
Studiu și asistență tehnică pentru realizarea Planului de menținere a calității
74 aerului în județul Alba
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile proiect "Fazarea
75 proiectului Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Alba
Consolidare pod pe DJ705B peste raul Mures, km.3+949, loc. Vintu de Jos,
76 jud. Alba
77 Modernizare drum judetean DJ704K:Vinerea (DJ704)-Salistea (DJ705E)
Consolidare Pod pe DJ107C, km.9+223 peste paraul Dumbravita, in
78 localitatea Limba, jud. Alba
Consolidare Pod pe drumul județean DJ106E peste Raul Sebeș, km.52+150,
79 Dobra, jud. Alba
Modernizare drum judetean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) - Sâncrai 80 Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş
(DN 14 B)
81 Pod pe DJ141C peste Valea Cenade, km. 2+600, jud. Alba
82 Dotari independente pentru Activitatea Transporturi
Servicii de expertizare a lucrarilor executate la obiectivul-Consolidare corp
83
drum judetean DJ750:Gârda de Sus(DN75)-Ordâncușa-Ghețar
Consolidarea și asigurarea stabilității versanților pe drumul județean
84
DJ106E:lim. Jud. Sibiu-Dobra-Sugag, faza DALI
Reabilitare drum judetean DJ 705: limită jud.Hunedoara - Almaşu de Mijloc
- Almaşu Mare - Zlatna (DN 74), faza SF
Modernizare drum judetean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) - Sâncrai 86 Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş
(DN 14 B), faza DALI
85

87 Pod pe DJ141C peste Valea Cenade, km. 2+600, jud. Alba, faza SF
88

Reabilitare și consolidare drum Galda de Jos (intersecție cu DJ 107H- drum
acces Centru Management Integrat al Deseurilor Galda de Jos) faza DALI

119.00
77.90
66.00
720.40
4,000.00
64.74
14.72
50.00
30.00
100.00
587.00
5,210.00
1,438.00
100.00
15.00
70.00
5,360.87
5,435.90
637.72
380.00

3,015.00
750.00
577.85
194.00
35.66
85.54

9.28
11.90
16.25

Reabilitare și consolidare drum județean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac
- Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel - Cergău Mare - Veza - Blaj 89
Sâncel - Lunca Târnavei - Șona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă limita jud. Mureș, tronson km.2+112- km.4+587, faza DALI

47.00

90

Modernizare si consolidare drum judetean DJ107V:DJ107-Alecus-DJ107D
faza DALI

89.85

91

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

62.00

92

Refacere 2 poduri și 12 podețe pe raza comunei Pianu și Săsciori, județul
Alba-pe drumul județean DJ704A, faza SF

65.76

93
94
95

96

97

Modernizare drum judetean DJ103G:Inoc(DN1) - Ciugudu de Jos-Ciugudu
de Sus-limita Jud.Cluj - faza DALI
Pod pe DJ107:Alba Iulia-Berghin-Colibi-Cergaul Mare-Blaj - Cetatea de
Balta - lim. jud. Mures, km.22+850, loc. Colibi - faza SF
Reabilitare și modernizare drum județean DJ 750 C: Sălciua de Sus (DN 75)
- Dealu Caselor - Valea Largă - Vale în Jos - Ponor - Râmeţ - Valea
Mănăstirii - Geoagiu de Sus - Stremţ - Teiuş (DN 1)-faza SF
Proiect POR "Modernizare drum judetean DJ 107I: Aiud(DN1) Aiudul de
Sus-Ramet-Bradesti-Geogel-Macarestu-Barlesti Catuni-Cojocani-Valea
Barnii-Barlesti-Mogos-_Valea Alba-Ciuciulesti-Bucium-Izbita-CojeseniBucium Sat-DN74(Cerbu) km.0+000 - km.76+540" , cod SMIS 2014+:
108707
Proiect POR "Modernizare drum județean DJ103E:DN1-Garbova de JosGarbovita-Garbova de Sus", cod SMIS 2014+: 125923

Proiect POR "Consolidare corp drum județean DJ107K:Galda de Jos 98 Mesentea - Benic - Intregalde, jud. Alba km.17+700-km.23+700", cod SMIS
2014+:126106

40.00
18.00

262.74

30,884.06

2,808.74
4,474.46

Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete
prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 76 din data de 6 aprilie 2020..

DIRECTOR EXECUTIV,
Marian Florin AITAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
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.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Nr. 77
Alba Iulia, 6 aprilie 2020

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
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
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 8578/6 aprilie 2020

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

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

