
 
 
 
 
    
 
 

 
 

 
 

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 

şi aprobarea bugetului creditelor interne pe anul 2020 
 

 
        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, în sistem vidoeoconferinţă, în data 
de 18 iunie 2020; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a 
bugetului local al Judeţului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 
integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2020 şi aprobarea bugetului creditelor interne pe 
anul 2020; 

- 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 şi aprobarea bugetului 
creditelor interne pe anul 2020;  

- raportul de specialitate nr. 13605/17 iunie 2020 al Direcției dezvoltare și bugete din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

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 privire la efectuarea unor virări de credite bugetare in cadrul aceluiasi capitol bugetar  
pentru  bugetul instituțiilor publice si activităților finanțate integral sau partial din venituri 
proprii pe anul 2020; 

- adresa nr.ABG_STZ – 6961/ 2020 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Alba 
cu privire la modificarea repartizarii pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumuri judetene si comunale pe anul 2020 

- adresa nr.ABG_STZ – 7753/ 2020 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Alba 
cu privire la modificarea repartizării  pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020. 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 
bugete, strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, 
investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului, avizul favorabil al Comisiei de 
specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică, avizul favorabil al 
Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport, avizul favorabil al 
Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri și de avizul 
favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială; 

Având în vedere prevederile: 
- art. 173 alin 1 lit. b şi art. 173 alin. 3 lit. a  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 - Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 
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 - Legii nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020; 
 - O.U.G. nr. 50/2020  cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020; 
 - H.G. nr. 329/2020 privind suplimentarea bugetelor locale pentru acoperirea unor 
cheltuieli pentru personalul din servicii sociale aflate in izolare preventivă la locul de muncă, 
din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe 
anul 2020, precum şi pentru completarea art. 2 din H.G. nr. 201/2020 privind aprobarea 
normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină şi luarea unor măsuri  în 
domeniul sănătăţii, precum şi pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020 pentru suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii; 

 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 modificările și completările ulterioare 
adoptă următoarea 

 
HOTĂRÂRE 

 
 

Art. I. Se aprobă rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local al 
Județului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 
venituri  proprii  pe anul 2020 şi aprobarea bugetului creditelor interne 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 577.608,13 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 318.486,93 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 172.698,43 mii lei. 
                   (3)  Bugetul local al Judeţului Alba - secţiunea de dezvoltare pe anul 2020, se 

stabileşte în sumă de 145.788,50 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 293.409,37 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 252.226,06 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 41.183,34 mii 
lei”. 

4. Alineatul 1 al articolului 5 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 5. (1) Cheltuielile, rectificate, pentru „Autorităţi executive”  pe anul 2020, se 

stabilesc în sumă de 45.137,06  mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 5 - parte integrantă a 
prezentei hotărâri”. 

5. Alineatul 1 al articolului 6 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 6. (1) Cheltuielile, rectificate pentru Serviciul Public Județean „Salvamont - 

Salvaspeo” Alba, pe anul 2020, se stabilesc în sumă de 2.375,28 mii lei, în structura prevăzută în 
anexa nr. 6 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

6. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 14. Sprijinul financiar pentru construirea, reabilitarea şi repararea lăcaşurilor de 

cult, rectificat, pentru anul 2020, se stabileşte în sumă de 1.000,00  mii lei”. 
7. 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 107.970,10  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 235.859,80 
mii lei”. 

8. 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 253.071,20 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” 

9. Alineatele 1 si 3 ale  articolului 29 se modifică și va 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 2.418,78 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”. 

10. Alineatul 1 al articolului 31 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 31. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, rectificat pe anul 2020, pentru 

Direcţia Judeţeană de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Alba, în sumă de 1.400 mii lei, în 
structura prevăzută în anexa nr. 28 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

10. 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”. 

11. Articolul 34 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 34. Cheltuielile, rectificate pentru „Alte cheltuieli în domeniul asistenţei sociale”, 

pe anul 2020, se stabilesc în sumă de 184,00 mii lei”. 
12. După articolul 34 se introduce un nou articol, articolul 35 cu următorul conţinut: 
„Art. 35. Se aprobă bugetul creditelor  interne pe anul 2020,  în sumă de 8.661,00 mii lei, 

în structura prevăzută în anexa nr. 31 - 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. 

 
 

                                Contrasemnează 
       PREŞEDINTE,                                    p.SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Director executiv 
  Liliana Negruţ 

 
 
 
 
Nr. 128 
Alba Iulia, 18 iunie 2020 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 1, art. 139 alin. 5 lit. c şi  art. 5 lit. cc 
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare cu un număr de 26 voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 33 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 
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