
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local 
al Judeţului Alba, a bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor 

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

 
    Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „extraordinarăˮ, în luna iulie 2020; 
 Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind rectificarea 
bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local al Judeţului Alba, a bugetului fondurilor 
externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 
parţial din venituri  proprii  pe anul 2020  

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 ulterioar; 

- adresa nr. ABG_STZ - 9496/24 iulie 2020 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor 
Publice Alba cu privire la sumele alocate din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020 pentru efectuarea unor lucrări de refacere a 
infrastructurii locale afectate ca urmare a calamitaţilor naturale produse în anul 2020, sume 
alocate UAT Judeţul Alba, conform H.G. nr. 554/2020; 

- adresa nr. 7957/22 iulie 2020 a Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Alba prin care 
ne comunică alocarea de transferuri de la bugetul de stat pentru finanţarea aparaturii medicale şi 
a echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate, pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba 
Iulia; 

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; 
 - Legea nr. 115/2020 privind aprobarea O.U.G. nr.50/2020 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat  pe anul 2020 și Rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 652/23 iulie 2020; 
 - H.G. nr. 554/2020 privind alocarea unei sume din Fondul de Intervenţie la dispoziţia 
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unităţi administrativ 
teritoriale afectate de calamităţile naturale; 
 - H.G. nr. 578/2020 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării în 
bune condiţii a alegerilor locale din 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, cu modificările și completările ulterioare 
adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE 
 

Art. I. Se aprobă rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local al 
Judetului Alba, a bugetului fondurilor externe nerambursabile 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 602.344,13 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 338.671,93 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 188.886,13 mii lei. 
                   (3)  Bugetul local al Judeţului Alba - secţiunea de dezvoltare pe anul 2020, se 

stabileşte în sumă de 149.785,80 mii lei”. 
3. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 3. Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile, rectificat pe anul 2020 în 

sumă de 242,73  mii lei, conform anexei nr. 3 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 
4. 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 302.541,87 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 257.462,02 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 45.079,85 mii 
lei”. 

5. 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 45.873,92  mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 5 - parte integrantă a 
prezentei hotărâri.Creditele de angajament sunt in suma de 1.428,00 mii lei”. 

6. 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”. 

7. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 7. Cheltuielile pentru Centrul Militar al Judeţului Alba, rectificate  pe anul 2020, se 

stabilesc în sumă de 450,40 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 7 - parte integrantă a 
prezentei hotărâri”. 

8. Alineatul 1 al articolului 9 se modifică, iar la alineatul 2 se modifică anexa nr. 9 „a” și 
creditele de angajament pt „Programul pentru școli al României” si vor avea următorul cuprins: 

„Art. 9. (1) Cheltuielile, rectificate pentru activitatea „Învăţământ”, rectificate, pe anul 
2020, se stabilesc în sumă de 7.088,25 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 9 - parte 
integrantă a prezentei hotărâri. 

               (2) 
  Cheltuielile pentru Centrul Școlar de Educatie Incluzivă Alba Iulia, 

rectificate, sunt în suma de 1.019,50 mii lei,  conform anexei nr. 9„b” - parte integrantă a 
prezentei hotărâri”. 

 „Programul pentru școli al României”, pe anul 2020, suma de 5.467,00 mii 
lei. Creditul de angajament este în sumă  de 25.522,42 mii lei 

9. 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 30.894,81 mii lei,  astfel: 
a.) Spitalul Judeţean de Urgență Alba Iulia                        25.544,04 mii lei 
b.) Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud                                 5.089,77 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”. 

10. Alineatele 1 şi 3 ale  articolului 11 se modifică și vor avea următorul cuprins: 
„Art. 11. (1) Cheltuielile, rectificate, pentru Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba, 

pe anul 2020, se stabilesc în sumă de 2.541,50 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 10 - 
parte integrantă a prezentei hotărâri. 



                (3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative, rectificat, pe anul 
2020, pentru Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba, conform anexei nr. 10„a” - parte 
integrantă a prezentei hotărâri”. 

11. 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 6.351,95  mii lei, din care: 
 pentru acţiunile desfăşurate pentru activităţi educativ - sportive suma de 1.716,00 

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

2000 locuri - Municipiul Blaj”, suma de 4.585,95 mii lei. 
 Fondul destinat pentru finanțarea activității de tineret,  suma de 50,00 mii lei”. 

12. 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 3.112,14 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”. 

13. 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 75.774,06 mii lei, în structura 
prevăzută în anexele nr. 13„aˮ și nr. 13„bˮ - părți integrante ale prezentei hotărâri”. 

14. Alineatele 1 si 2 ale articolului 19 se modifică și vor avea următorul cuprins: 
„Art. 19. (1) Cheltuielile, rectificate, pentru activitatea „Transporturi”, pe anul 2020, se 

stabilesc în sumă de 112.344,10  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 236.833,46 
mii lei”. 

                (2) Se aprobă Programul lucrărilor de întreținere şi funcţionare pe drumurile și 
podurile județene, rectificat pe anul 2020, conform anexelei nr. 16„a” - parte integrantă a 
prezentei hotărâri”. 

15. Articolul 23 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 23. Se aprobă cheltuielile, rectificate pentru Centrul Judeţean de Resurse și 

Asistență Educațională Alba aferente bugetului fondurilor externe nerambursabile pentru Județul 
Alba, pe anul 2020, în sumă de 28,90 mii lei, potrivit anexei nr. 20 - parte integrantă a prezentei 
hotărâri”. 

16. 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 261.451,70 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” 

17. 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 21.147,47 mii lei, în structura prevăzută în anexa 
nr. 24 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

18. 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 8.835,44 mii lei si credit de angajament in suma 
de 875,49 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”. 

19. Alineatul 1  al  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”. 

20. Alineatul 1 al  articolului 30 se modifică și va 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. 

21. 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 1.483 mii lei, în 
structura prevăzută în anexa nr. 28 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

22. 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”. 

23. Dupa articolul 35 se introduce un nou articol, articolul 36 cu următorul conţinut: 
„Art. 36. Cheltuielile, pentru „Alte servicii publice generale”- cheltuieli cu pregatirea si 

desfăşurarea alegerilor locale, pe anul 2020, se stabilesc în sumă de 200,00 mii lei”. 
 
Art. II. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și a ordonatorilor terțiari 
de credite, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
Art. III. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se 

publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se 
înaintează și se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, 
Administrației Județene a Finanţelor Publice Alba, Trezoreriei Municipiului Alba Iulia; 
Ordonatorilor terţiari de credite în extras; direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Alba. 

 
                          Avizat pentru legalitate 
       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
Nr. 152 
Alba Iulia, 24 iulie 2020 
 

Prezentul proiect de hotărâre: 
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat 

cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu 

prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ:  

Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Alba  

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarele comisii de specialitate:  

Comisia de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii 
Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și 

gestionarea patrimoniului județului  
Comisia de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică 
Comisia de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport  
Comisia de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri  
Comisia de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială. 



ROMÂNIA          
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 
Nr.  16691 din 24 iulie 2020 
 
 

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

bugetului local al Judeţului Alba, a bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a 
bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  

proprii  pe anul 2020 
 

 
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: 
 Prevederile  Legii nr.115/2020 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului 

nr.50/2020 cu privire la rectificarea  bugetului de stat pe anul 2020 publicat in MO 
nr.600/08.07.2020 si ale Rectificarilor publicate in MO nr.652/23.07.2020; 

 Adresa nr. ABG_STZ -9496/24.07.2020 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor 
Publice Alba cu privire la sumele alocate din Fondul de intervenţie la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020 pentru efectuarea unor lucrări de 
refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a calamitaţilor naturale produse în 
anul 2020, sume alocate UAT Judeţul Alba, conform Hotărârii Guvernului 
nr.554/2020; 

 Adresa nr.7957/22.07.2020 a Ministerului Sănătăţii, Direcţia de Sănătate Publică a 
Judeţului Alba prin care ne comunică alocarea de transferuri de la bugetul de stat 
pentru finanţarea aparaturii medicale şi a echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în 
sănătate, pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 

 Prevederile Hotărârii Guvernului nr.578/22.07.2020 privind stabilirea cheltuielilor 
necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale din 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. 

 Prevederea art. 5 alin 2  din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, conform careia „donaţiile şi sponsorizările se 
cuprind în buget prin rectificare bugetară, în bugetul de venituri şi cheltuieli numai 
după încasare”. 

 Proiectul „Parcul archeologic in zonele urbane ca instrument pentru dezvoltarea 
locala durabila”, proiect finantat in cadrul programului INTERREG, program 
Transnational Dunarea. 

 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, si ale compartimentelor de specialitate din cadrul Consiliului 
Judetean Alba, se impune rectificarea bugetului pentru activitatea proprie, Serviciul Public 
Judetean Salvamont Salvaspeo Alba, activitatea „Învăţământ”, Centrul Militar al Judetului Alba, 
Activitatea “Sanatate”, Alte servicii publice generale, pentru Tranzacţii privind datoria publică şi 
împrumuturi Biblioteca Judeţeană Lucian Blaga Alba Iulia, Servicii recreative şi sport, „Alte 
acţiuni în domeniul culturii, recreerii şi religiei”, Direcţia Generală de Asistenţă Socială ţi 
Protecţia Copilului Alba, activitatea Transporturi, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, 
Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, Muzeul National al Unirii Alba Iulia, Teatrul de Papusi 
Prichindel Alba Iulia, Centrul de Cultura Augustin Bena Alba Iulia, Directia Judetean de 
Dezinsectie si Ecologizare Mediu Alba, Centrul Judetean de Resurse Educationale Alba  şi 



implicit rectificarea  bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, a 
bugetului fondurilor externe nerambursabile  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; 
 - 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 
 - Legea nr.115/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2020 
cu privire la rectificarea bugetului de stat  pe anul 2020 si Rectificari publicate în M.O 
nr.652/23.07.2020, 
 - Hotărârea nr.554/16.07.2020 privind alocarea unei sume din Fondul de Intervenţie la 
dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unităţi 
administrativ teritoriale afectate de calamităţile naturale. 

- Hotărârea Guvernului nr.578/22.07.2020 privind stabilirea cheltuielilor necesare 
pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale din 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. 152 din 24 iulie 2020. 

Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea 
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba. 

La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 
 

 PREŞEDINTE, 
ION DUMITREL 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA             APROB 
JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 
CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 
SECRETAR GENERAL 
Nr.  16692 din 24 iulie 2020 
 

 
 
 

Către 
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE   

Domnului director executiv Marian Florin AITAI 
 
 

  
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese 
în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,  

 
 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 
privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local 

al Judeţului Alba, a bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor 
publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2020 

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

până în data de 24 iulie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a ședinţei „extraordinară” 
care va avea loc în data de 30 iulie  2020. 
 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 152/24 iulie 2020 şi are ataşate următoarele 
documente: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului 
general al Judeţului Alba, a bugetului local al Judetului Alba, a bugetului fondurilor externe 
nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 
venituri  proprii  pe anul 2020; 

- adresa nr. ABG_STZ - 9496/24 iulie 2020 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor 
Publice Alba cu privire la sumele alocate din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020 pentru efectuarea unor lucrări de refacere a 
infrastructurii locale afectate ca urmare a calamitaţilor naturale produse în anul 2020, sume 
alocate UAT Judeţul Alba, conform H.G. nr. 554/2020; 

- adresa nr. 7957/22 iulie 2020 a Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Alba prin care 
ne comunică alocarea de transferuri de la bugetul de stat pentru finanţarea aparaturii medicale şi 
a echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate, pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba 
Iulia. 
  Cu deosebită consideraţiune, 

 
 

SECRETAR GENERAL 
Vasile BUMBU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcţia Dezvoltare Bugete 
Nr.16701/24 iulie 2020 
 

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

bugetului local al Judeţului Alba, a bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a 
bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  

proprii  pe anul 2020 
 

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 la partea de venituri având în vedere 
următoarele:   
 prevederile Legii nr.115/2020 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 

nr.50/2020 cu privire la rectificarea  bugetului de stat pe anul 2020 publicată în MO 
nr.600/08.07.2020 şi ale Rectificari publicate în MO nr.652/23.07.2020, conform cărora 
Judeţului Alba i-a fost alocată suma de 15.931,00 mii lei reprezentând sume defalcate din 
taxa pe valoarea adaugată pentru finanţarea unor cheltuieli pe anul 2020 din care: 

 sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanţarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor – 10.638,00 mii lei din 
care suma de 3.688 mii lei pentru finanţarea serviciilor sociale din sistemul 
de protecţie a copilului şi suma de 6.950 mii lei pentru finanţarea centrelor 
publice pentru persoane adulte cu handicap, 

 sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor 
locale ale judeţelor – 5.293,00 mii lei; 

sens în care se vor suplimenta sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru 
finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor cod indicator 11.02.01 şi sumele 
defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru echilibrarea bugetelor locale cod indicator 
11.02.06; 

 prevederile Hotărârii Guvernului nr.554/16.07.2020 privind alocarea unei sume din Fondul 
de intervenţie la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020 pentru unele 
unităţi administrativ teritoriale afectate de calamităţile naturale prin care a fost alocată 
Judeţului Alba suma de 1.374,00 mii lei pentru efectuarea unor lucrări de refacere a 
infrastructurii alectate pe DJ 106E, DJ 107V, DJ 142P, DJ 107K, DJ 750, DJ 107M, DJ 
750C, DJ 670C, DJ 704A si DJ 107A, sumă comunicată de Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Alba, prin adresa nr.ABG_STZ- 9496/24.07.2020 ;  

 prin adresa nr.7957/22.07.2020 Ministerul Sănătăţii, Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului 
Alba ne comunică alocarea din bugetul de stat pentru bugetul local a sumei de 2.880,00 mii 
lei pentru finanţare aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în 
sănătate, respectiv „statie producere oxigen” pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. 
Prin urmare se va cuprinde suma de 2.880,00 mii lei la indicator 42.02.16 „subvenţii de la 
bugetul de stat catre bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate” 

 prevederile 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 şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor 
finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2020, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
 
La partea de cheltuieli bugetul local pe anul 2020 se rectifica avand in vedere cele 

menţionate la partea de venituri precum şi urmare a:  



 prevederile Hotărârii Guvernului nr.578/2020 privind stabilirea cheltuielilor necesare 
pregătirii şi desfaşurării în bune condiţii a alegerilor locale din anul 2020, conform cărora 
judeţele suportă din bugetul propriu cheltuielile materiale pentru întreţinerea, dotarea şi 
funcţionarea sediilor birourilor electorale de circumscripţie judeţeană, precum şi pentru 
materialele de protecţie sanitară necesare desfăşurării activităţii acestora; 

 fundamentările compartimentelor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Alba 
respectiv nota de fundamentare nr.15727/13.07.2020 a Serviciului dezvoltare, programe şi 
guvernanţă corporativă, notele de fundamentare nr.13329/2020 şi nr.15553/2020 ale Direcţiei 
Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, nota de fundamentare nr.16808/2020 a Serviciului 
Investiţii, dezvoltare, promovare patrimonială şi managementul unităţilor de cultură, nota de 
fundamentare nr. 16745/2020 a Serviciului programe, lucrări, întreţinere drumuri şi ale  
ordonatorilor terţiari de credite  respectiv nota de fundamentare nr. 433/2020 a Serviciului 
Public Judeţean Salvamont – Salvaspeo Alba, nota de fundamentare nr. 1276/2020 a 
Centrului Militar Judetean Alba, nota de fundamentare nr. 875/13.07.2020 a Centrului Şcolar 
de Educaţie Incluzivă Alba, nota de fundamentare nr.2723/03.07.2020 a Bibliotecii Judeţene 
Lucian Blaga Alba Iulia şi nota de fundamentare nr. 8846/14.07.2020 a Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, 
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”, cap. 55.02 „Tranzacţii privind datoria 
publică şi împrumuturi”,  cap. 60.02 „Apărare”, 65.02 „Invatamant”, 66.02 „Sănătate” 67.02 
„Cultură, recree şi religie”, 68.02 „Asistenţă socială”, 84.02 „Transporturi”. 
 

Centrul Judetean de Resurse Educationale Alba prin nota de fundamentare nr.650/2020           
redistribuirea între trimestre a prevederilor bugetare în vederea implementării în bune condiţii a 
proiectului „ Together for life skills trough green and inclusive education” sens în care se 
rectifică bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2020. 

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                   
9.132,50 mii lei ca urmare a notelor de fundamentare nr. 13488/2020 a Spitalului Judetean de 
Urgenta Alba Iulia, nr. 1893/2020  a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, nr.883/2020 a 
Teatrului de Papusi prichindel Alba Iulia,  nr. 3048/2020 a Muzeului Naţional al Unirii Alba 
Iulia, nr. 962/2020  a Centrului de Cultura Augustin Bena Alba Iulia si nr.279/2020 a Direcţiei 
de Judetene de Dezinsectie si Ecologizare Mediu Alba. Rectificarea la partea de venituri vizează: 

 suplimentarea veniturilor proprii  (Direcţia Judeţenă de Dezinsecţie şi Ecologizare 
Mediu Alba). 

 cuprinderea sumelor încasate din donaţii şi sponsorizări (Muzeul Naţional al Unirii 
Alba Iulia) 

 cuprinderea sumelor aferente anului 2020 şi a creditelor de angajament pentru 
proiectul cu finanţare nerambursabilă „Parcul archeologic în zonele urbane ca 
instrument pentru dezvoltarea locală durabilă”, proiect finanţat în cadrul programului 
INTERREG, program Transnaţional Dunărea (Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia) 

 suplimentarea subventiilor din bugetul local pentru finantarea cheltuielilor curente si 
de capital (Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, spitalul de Pneumoftiziologie 
Aiud, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, Direcţia Judeţenă de Dezinsecţie şi 
Ecologizare Mediu Alba ) 

 suplimentarea veniturilor din contractele încheiate cu direcţiile de sănătate publică din 
sume alocate de la bugetul de stat si a sumelor alocate pe pentru stimulentul de risc 
(Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia) 

 suplimentarea sumelor din bugetul de stat pentru finanţarea investiţiilor în sănătate 
(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 ca urmare a influenţelor de la partea de 
venituri, precum și rearanjarea  unor prevederi bugetare.  

De asemenea, se propune rectificarea programului de investiții pe anul 2020 pentru cap. 
51.02 „Autorităţi executive” cap. 54.02 „Alte servicii publice generale”, 67.02 „Cultură, recree şi 



religie”, 84.02 „Transporturi”, cap. 66.10 „Sănătate”  şi  67.10 „Cultură, recree şi religie” pe anul 
2020. 

Totodată, se propune rectificarea programului de activităţi pe anul 2020 pentru Biblioteca 
Judeteana Lucian Blaga Alba Iulia, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia. 
 Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia dezvoltare şi bugete 
prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub nr.  152  din 24 iulie 2020. 

 
Director executiv, 

Marian Florin Aitai 
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