
 
 
 
 
    
 
 

 
 

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 întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, în sistem audio/videoconferinţă, în data 
de 13 august 2020; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul 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; 
            - referatul de aprobare 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; 
            - raportul de specialitate nr. 18324/12 august 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; 
            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; 
 - 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, 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 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: 

R O M Â N I A  
J U D E Ț U L  A L B A  

CONSILIUL JUDEȚEAN 

Municipiul Alba Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1. cod 510118 
Cod de înregistrare fiscală 4562583 

Tel: 0258-813380; 813382; fax:  0258-813325; 
e-mail: cjalba@cjalba.ro   web: www.cjalba.ro  



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 

604.498,35 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 

334.471,93 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 185.727,43 mii lei. 
                   (3)  Bugetul local al Judeţului Alba - secţiunea de dezvoltare pe anul 2020, se 

stabileşte în sumă de 148.744,50 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 309.781,09 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 263.690,24 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 46.090,85 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 42.724,92 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”. 

5. 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”. Se aproba credite de angajament in suma de 186,00 mii lei. 

6. Alineatul 1 al articolului 9 se modifică, iar la alineatul 2 se modifică anexa nr. 9 „a 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”. 
7. 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 31.840,81 mii lei,  astfel: 
a.) Spitalul Judeţean de Urgență Alba Iulia                        26.490,04 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”. 

8. 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”. 

9. Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 17. Cheltuielile, rectificate pentru activitatea „Servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe”, 

pe anul 2020, se stabilesc în sumă de 7.306,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 14 - parte 
integrantă a prezentei hotărâri”. 

 
 



10. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 18. Cheltuielile, rectificate pentru activitatea „Protecţia mediului”, pe anul 2020, se 

stabilesc în sumă de 2.800,33 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 15 - parte integrantă a 
prezentei hotărâri”.Se aproba credite de angajament in suma de 1.563,10 mii lei. 

11. 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 110.450,10  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”. 

12. 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 268.687,70 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” 

13. 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 8.899,66 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”. 

14. Alineatul 3  al  articolului 29 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 29. (3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative al Teatrului de Papusi 

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

15. Alineatele 1 şi 2 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 4.960,00 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. 

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. 

 
                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
Nr. 190 
Alba Iulia, 13 august 2020 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. a, art. 139 
alin. 5 lit. c şi  art. 5 lit. cc din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
cu un număr de 26 voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 26 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot:0 
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