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
şi aprobarea bugetului creditelor interne pe anul 2020
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinarăˮ, în luna iunie 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 şi
aprobarea bugetului creditelor interne 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;
- 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 repartizarii pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020
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;
- 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 sănătaţii, 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
Judetului 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.
Avizat pentru legalitate
PREŞEDINTE,
p. SECRETAR GENERAL,
Ion DUMITREL
director executiv,
Liliana NEGRUŢ

Nr. 131
Alba Iulia, 17 iunie 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, cu
modificările și completările ulterioare;
 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, , cu modificările și completările ulterioare;;
 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, cu modificările și completările ulterioare:
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. 13597 din 17 iunie 2020
REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a
bugetului local al Judeţului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020
şi aprobarea bugetului creditelor interne 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 au fost avute în vedere:
 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 repartizarii pe trimestre a sumelor defalcate din taxa
pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020
 prevederile Proiectului 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.
 Contractul de credit nr.20200414017/2020 pentru finantarea obiectivelor de interes
judetean respectiv pentru asigurarea cofinantarii si prefinantarii proiectelor de interes
judetean ce vor fi realizate din fonduri europene si Hotărârea nr. 6071/2020 a
Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale din cadrul Ministerului Finantelor
Publice;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, cele menţionate mai sus, notele de fundamentare ale
ordonatorilor terţiari de credite, se impune rectificarea bugetului pentru activitatea proprie,
Serviciul Public Judetean Salvamont Salvaspeo Alba, Sprijinul financiar pentru construirea,
reabilitarea şi repararea lăcaşurilor de cult, Alte cheltuieli în domeniul asistenţei sociale,
activitatea Transporturi, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Teatrul de Papusi Prichindel
Alba Iulia, Directia Judetean de Dezinsectie si Ecologizare Mediu Alba 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 si aprobarea
bugetului creditelor interne 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;
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;

- Legea 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 sănătaţii, 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.
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. 131 din 17 iunie 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. 13599/17 iunie 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, cu modificările și completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local
al Judeţului Alba 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 va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 17 iunie 2020, ora 15:00, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi suplimentară
a a şedinţei „ordinară” care va avea loc în data de 18 iunie 2020.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 131/17 iunie 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 şi aprobarea bugetului creditelor
interne pe anul 2020
.
Cu deosebită consideraţiune,
p.SECRETAR GENERAL
director executiv,
Liliana Negruţ

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcţia Dezvoltare Bugete
Nr. 13605/17 iunie 2020
RAPORT DE SPECIALITATE
a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului
localal 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;
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.
Bugetul local al Judeţului Alba se rectifică având în vedere următoarele:
 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 repartizarii pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020
 fundamentarile ordonatorilor tertiari de credite respectiv nota de fundamentare nr. 374/2020
a Serviciului Public Judeţean Salvamont – Salvaspeo Alba, si ale compartimentelor de
specialitate pentru activitatea proprie respectiv nota de fundamentare nr.13508/2020 a
Biroului Resurse Umane, notele de fundamentare nr. 13283/13519/2020 a Serviciului
programe, lucrari, intretinere drumuri,
şi reevaluarea necesarului pe trimestre a cheltuielilor bugetare necesare pentru buna
funcţionare a activităţii acestea determinând rearanjarea unor prevederi bugetare în cadrul
aceluiaşi capitol, sens în care propunerea de rectificare este realizată la cap. 51.02 „Autorităţi
executive”, 54.02 „Alte servicii publice generale”,, 67.02 „Cultură, recree şi religie”, 84.02
„Transporturi”, 68.02 „Asistenţă socială”.
Bugetul creditelor interne pe anul 2020 se propune spre aprobare urmare a semnarii
Contractului de credit nr.20200414017/2020 pentru finanţarea obiectivelor de interes judeţean
respectiv pentru asigurarea cofinanţării şi prefinanţării proiectelor de interes judeţean ce vor fi
realizate din fonduri europene. Prin Hotararea nr.6071/2020 Comisia de autorizare a
împrumuturilor locale din cadrul Ministerului Finanţelor Publice a avizat favorabil contractarea
de către Judeţul Alba a unei finanţări rambursabile în valoare de 27.500,00 mii lei din care
trageri pentru anul 2020 suma de 8.661,00 mii lei. În anul 2020 se vor finanţa din credit
următoarele proiecte din fonduri nerambursabile:
 Proiect "Modernizare drum județean DJ 107I:Aiud(DN1) Aiudul de Sus-RâmetBradești-Geogel-Macarestu-Bârlesti Catuni-Cojocani-Valea Barnii-BarlestiMogos-_Valea
Alba-Ciuculesti-Bucium-Izbita-Coleseni-Bucium
SatDN74(Cerbu)" suma de 5.060 mii lei;
 Proiect " Modernizare drum județean DJ103E:DN1-Garbova de Jos-GarbovitaGarbova de Sus" suma de 1.667,00 mii lei;
 Proiect "Consolidare corp drum județean DJ107K:Galda de Jos - Mesentea Benic - Intregalde, jud. Alba km .17+700-km.23+700" suma de 1.834,00 mii lei;
 Proiect "Extindere și dotare Unitatea de Primiri Urgență a Spitalului Județean de
Urgență Alba Iulia " suma de 100,00 mii lei.

Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri
proprii pe anul 2020 se rectifică atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli cu suma de
9.580,86 mii lei ca urmare a notelor de fundamentare nr.229/2020 a Direcţiei de Judetene de
Dezinsectie si Ecologizare Mediu Alba si nr.11094/2020 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba
Iulia. Rectificarea la partea de venituri vizează:
 suplimentarea veniturilor proprii (Direcţia Judeţenă de Dezinsecţie şi Ecologizare
Mediu Alba).
 suplimentarea veniturilor din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale
de sănătate (Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia)
 suplimentarea veniturilor din contractele încheiate cu direcţiile de sănătate publică
din sume alocate de la bugetul de stat (Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia)
La partea de cheltuieli bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau
parţial din venituri proprii pe anul 2020 se rectifică pentru bugetul Direcţiei Judeţene de
Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Alba si bugetul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia cu
influenţele de la partea de venituri, iar pentru bugetul Teatrului de Păpuşi Prichindel Alba Iulia,
conform notei de fundamentare nr. 749/2020, rearanjarea unor prevederi bugetare.
De asemenea, se propune rectificarea programului de investiții pe anul 2020 pentru cap.
54.02 „Alte servicii publice generale”, 84.02 „Transporturi”, 84.07 „Transporturi” şi cap. 66.07
„Sănătate” pe anul 2020.
Totodată, se propune rectificarea programului de activităţi pe anul 2020 pentru Teatrul de
Păpuşi Prichindel Alba Iulia.
Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia dezvoltare şi bugete
prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 131 din 17 iunie 2020.
Director executiv,
Marian Florin Aitai

