ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru stabilirea indemnizației de ședință pentru membrii
Comisiei de Orientare Școlară și Profesională
din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Alba

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinarăˮ în luna septembrie 2020;
Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre pentru stabilirea
indemnizației de ședință pentru membrii Comisiei de Orientare Școlară și Profesională din cadrul
Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Alba;
Luând în considerare:
- adresa nr. 305/11 martie 2020 a Centrului Județean de Resurse și Asistență
Educațională Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 6278/12 martie
2020;
- Decizia nr. 581/13 februarie 2020 emisă de Inspectoratul Școlar Județean Alba prin care
a fost constituită Comisia de Orientare Școlară și Profesională a copiilor/elevilor/tinerilor
organizată la nivelul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Alba;
Având în vedere prevederile :
- art. 173 alin. 1 lit. b, art. 173 alin. 3 lit. a și art. 173 alin. 5 lit. a din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare;
- art. 50 alin. 1, art. 99 alin. 5 și art. 110 alin. 3 din Legea nr. 1/2011 a educației
naționale, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentului
privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene/al
Municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională, aprobat prin Ordinul ministrului
educaţiei naţionale nr. 5555/2011;
- Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţiei din
unităţile de învăţământ preuniversitar aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr.
4619/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 2 alin. 2, art. 8, art. 9 alin. 3 și alin. 8, ale art. 87 alin. 1 și art. 89 alin. 1 și alin. 7
din Ordinul comun nr. 1985/4 octombrie 2016 al ministrului muncii, familiei, protecției sociale
și persoanelor vârstnice, nr. 1305/17 noiembrie 2016 al ministrului sănătății și nr. 5805/23
noiembrie 2016 al ministrului educației naționale și cercetării științifice privind aprobarea
metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu
dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe
educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau
cerinţe educaţionale special;
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. 1. Se stabilește indemnizația de ședință ca formă de remunerare a membrilor Comisiei
de Orientare Şcolară și Profesională (COSP) din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență
Educațională Alba în cuantum de 300 lei brut/ședință/membru.
Art. 2. Indemnizația stabilită la art. 1 se acordă pentru cel mult 2 ședințe pe lună.

Art. 3. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi
bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi al directorului
Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Alba, va duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Art. 4. 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, Centrului Judeţean
de Resurse și Asistență Educatională Alba, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Direcţiei juridică şi
administraţie publică şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 185
Alba Iulia, 10 septembrie 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 şi 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 şi 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 şi completările ulterioare:
Direcţiei juridică şi administraţie publică din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba;
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, cu modificările şi completările ulterioare, către
următoarele comisii de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii
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. 6 Sănătate și protecție socială

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 20312/10 septembrie 2020

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre pentru stabilirea indemnizației de ședință
pentru membrii Comisiei de Orientare Școlară și Profesională
din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Alba

Expunere de motive
La nivelul județului Alba funcționează Centrul Județean de Resurse și Asistență
Educațională Alba - unitate de învățământ cu personalitate juridică, subordonată Ministerului
Educației și Cercetării și coordonată de Inspectorul Școlar Judetean Alba, având asigurată
finanțarea, în conformitate cu prevederile art. 99 alin. 5 și art. 110 alin. 3 din Legea educației
naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, de la bugetul Consiliului
Județean Alba.
În cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE) este
organizată Comisia de Orientare Școlară și Profesională (COSP), în conformitate cu prevederile
art. 2 alin. 2 și art. 8 din Ordinul comun al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și
persoanelor vârstnice, ministrului sănătății și ministrului educației naționale și cercetării
ştiințifice nr. 1985/1305/5805/2016, privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și
intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și
în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale,
având scopul de a realiza înscrierea copiilor cu dizabilități și CES (cerințe educative speciale)
în învățământul special și special integrat pe baza orientării școlare și profesionale efectuate de
către aceasta.
De asemenea, conform art. 8 din ordinul mai sus menționat, evaluarea complexă a
copilului cu dizabilități și/sau CES are drept obiective orientarea școlară și profesională dată de
către Comisia de Orientare Școlară și Profesională și este însoțită, în mod obligatoriu de un plan
de servicii individualizat pentru copiii orientați școlar/profesional de către Comisie.
Comisia de Orientare Școlară și Profesională din cadrul CJRAE Alba își exercită
atribuțiile conform art. 87 alin. 1 din Ordinul comun nr. 1985/1305/5805/2016, având
următoarele atribuții:
a.) analizează documentele primite de la Serviciul de evaluare și orientare școlară și
profesională (SEOSP) și decide asupra orientării școlare și profesionale a elevilor/copiilor cu
cerințe educaționale speciale (CES), respectiv ale copiilor fără CES, nedeplasabili din motive
medicale;
b.) emite certificatele de orientare școlară și profesională, la propunerea SEOSP din
cadrul CJRAE;
c.) colaborează cu DGASPC, cu instituțiile de învățământ, cu părinții, cu asociațiile
persoanelor cu dizabilități, cu reprezentanți ai administrației publice locale și societății civile, cu
cabinete medicale, în scopul orientării copiilor cu CES în concordanță cu particularitățile lor
individuale.
Conform art. 9 alin. 8 din Ordinul comun nr. 1985/1305/5805/2016 ,,Finanţarea COSP se
va realiza de către consiliul judeţean, prin CJRAE”.
Totodată, art. 89 alin. 1 şi alin. 7, din ordinul sus-menționat, stabileşte faptul că, ,,COSP
se întruneşte bilunar în şedinţe ordinare şi ori de câte ori este necesar în şedinţe extraordinare”,
iar ,,salarizarea membrilor comisiei se stabileşte în regim de plată cu ora sau de indemnizaţie de
şedinţă”.

Descrierea situaţiei actuale
Prin adresa nr. 305/11 martie 2020, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu
nr. 6278/12 martie 2020, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Alba ne supune
atenţiei propunerea de analiză a modalităţii de plată sub forma unei indemnizaţii fixe, brute de
şedinţă, raportată la nivelul altor indemnizaţii de şedinţă de la nivelul altor CJRAE din ţară.
În temeiul prevederilor legale menționate, coroborate cu încadrarea în bugetul alocat
Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Alba cu această destinație, indemnizația
de ședință ca formă de remunerare a membrilor Comisiei de Orientare Școlară și Profesională din
cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Alba a fost stabilita în cuantum de
300 lei brut/ședință/membru si se acordă pentru cel mult 2 ședințe pe lună.
Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. b, art. 173 alin. 3 lit. a și art. 173 alin. 5 lit. a din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare;
- art. 50 alin. 1, art. 99 alin. 5 și art. 110 alin. 3 din Legea nr. 1/2011 a educației
naționale, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene/al Municipiului
Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei
naţionale nr. 5555/2011;
- Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţiei din
unităţile de învăţământ preuniversitar aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr.
4619/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 2 alin. 2, art. 8, art. 9 alin. 3 și alin. 8, ale art. 87 alin. 1 și art. 89 alin. 1 și alin. 7
din Ordinul comun nr. 1985/4 octombrie 2016 al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și
persoanelor vârstnice, nr. 1305/17 noiembrie 2016 al ministrului sănătății și nr. 5805/23
noiembrie 2016 al ministrului educației naționale și cercetării științifice privind aprobarea
metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu
dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe
educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau
cerinţe educaţionale special;
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 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. 185 din 10 septembrie 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, cu modificările și completările ulterioare 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. 2031 4/10 septembrie 2020

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
Doamnei director executiv Liliana NEGRUȚ
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
pentru stabilirea indemnizației de ședință pentru membrii
Comisiei de Orientare Școlară și Profesională
din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Alba
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al Judeţului Alba
până în data 11 septembrie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi suplimentară a
şedinţei „ordinară” care va avea loc în data de 17 septembrie 2020.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 185/10 septembrie 2020 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre pentru stabilirea indemnizației de
ședință pentru membrii Comisiei de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului
Județean de Resurse și Asistență Educațională Alba;
- adresa nr. 305/11 martie 2020 a Centrului Județean de Resurse și Asistență
Educațională Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 6278/12 martie
2020;
- Decizia nr. 581/13 februarie 2020 emisă de Inspectoratul Școlar Județean Alba prin care
a fost constituită Comisia de Orientare Școlară și Profesională a copiilor/elevilor/tinerilor
organizată la nivelul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Alba.
Cu deosebită consideraţiune,
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI BUGETE
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
Nr. 20340/10 septembrie 2020
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre pentru stabilirea indemnizației de ședință pentru membrii Comisiei
de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență
Educațională Alba
Potrivit prevederilor art.2, alin.(2) și art.8 din Ordinul comun nr. 1985/1305/5805/2016,
privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării
copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu
dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale, al Ministrului Muncii, Familiei, Protecției
Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministrului Sănătății și Ministrului Educației Naționale și
Cercetării Științifice, Comisia de Orientare Școlară și Profesională (COSP) se organizează la
nivelul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE) și are scopul de a
realiza înscrierea copiilor cu dizabilități și CES (cerințe educative speciale) în învățământul
special și special integrat pe baza orientării școlare și profesionale efectuate de către aceasta.
De asemenea, conform art.8 din Ordinul comun nr. 1985/1305/5805/2016, evaluarea
complexă a copilului cu dizabilități și/sau CES are drept obiective orientarea școlară și
profesională dată de către Comisia de Orientare Școlară și Profesională și este însoțită, în mod
obligatoriu de un plan de servicii individualizat pentru copiii orientați școlar/profesional de către
Comisie.
În conformitate cu prevederile art.9, alin.(3) din Ordinul mai sus menționat, COSP este
numită prin decizie a inspectorului școlar general al județului și are în componență:
a) directorul CJRAE, președinte al comisiei;
b) inspectorul școlar pentru învățământul special și special integrat, vicepreședinte al
comisiei;
c) un reprezentant al CJRAE, membru al consiliului de administrație;
d) un reprezentant din partea DGASPC județean;
e) un reprezentant din partea consiliului județean;
f) un reprezentant din partea unei instituții de învățământ special cu personalitate juridică,
respectiv unitate de învățământ special și centru școlar de educație incluzivă;
g) un reprezentant al unei organizații neguvernamentale de profil acreditate, cu rol de
observator,
iar secretarul COSP este asistentul social din cadrul Serviciului de evaluare și orientare școlară și
profesională (SEOSP).
Astfel, Inspectorul Școlar General al judeţului Alba a emis Decizia nr.581 din 13.02.2020
prin care a fost constuituita componența Comisiei de Orientare Școlară şi Profesională din cadrul
Centrului Judeţean de Resurse şi Asistență Educațională Alba, cu următoarea componență:
1. Nicoară Dana, prof. psiholog - director CJRAE Alba, preşedinte al comisiei;
2. Paul Monica, prof. psihopedagog - inspector şcolar pentru învăţământul special și
special integrat, vicepreședinte al comisiei;
3. Toth Tunde, prof. psiholog - reprezentant al CJRAE Alba
4. Schiau Dan, psiholog, sef serviciu- reprezentant al Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Alba
5. Stanciu Elena Cornelia, consilier superior/Dana Potopea, sef serviciu (membru
supleant) - reprezentant al Consiliului Judeţean Alba;
6. Filipescu Oana Liana, asistent social - reprezentant al Centrului Şcolar pentru
Educaţie Incluzivă Alba;
7. Ghircău Ana Mirela, psiholog/Bogdan Lucian Dragos (membru supleant) reprezentant ONG A.C.A.S. Alba Iulia;
8. Mogoșan Mariana, asistent social CJRAE Alba, cu rol de secretar COSP.

Comisia de Orientare Școlară și Profesională din cadrul CJRAE Alba își exercită
atribuțiile conform art.87, alin (1) din Ordinul comun nr. 1985/1305/5805/2016, având
următoarele atribuții:
a) analizează documentele primite de la SEOSP și decide asupra orientării școlare și
profesionale a elevilor/copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES), respectiv
ale copiilor fără CES, nedeplasabili din motive medicale;
b) emite certificatele de orientare școlară și profesională, la propunerea SEOSP din
cadrul CJRAE;
c) colaborează cu DGASPC, cu instituțiile de învățământ, cu părinții, cu asociațiile
persoanelor cu dizabilități, cu reprezentanți ai administrației publice locale și
societății civile, cu cabinete medicale, în scopul orientării copiilor cu CES în
concordanță cu particularitățile lor individuale.
Conform art.9 alin.(8) din Ordinul comun nr. 1985/1305/5805/2016,,Finanţarea COSP se
va realiza de către consiliul judeţean, prin CJRAE”.
Totodată, art.89, alin.(1) şi (7), din ordinul sus-menționat, stabileşte faptul că, ,,COSP se
întruneşte bilunar în şedinţe ordinare şi ori de câte ori este necesar în şedinţe extraordinare”, iar
,,salarizarea membrilor comisiei se stabileşte în regim de plată cu ora sau de indemnizaţie de
şedinţă”.
Legat de modul de stabilire a plății membrilor Comisiei de Orientare Școlară și
Profesională, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Alba a transmis Consiliului
Județean Alba adresa nr. 305/11.03.2020, prin care solicită ca modalitatea de plată a membrilor
comisiei să fie sub forma unei indemnizații de ședință în cuantum de 300 lei
brut/ședință/membru.
Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete
împreună cu Direcţia juridică şi administraţie publică prezintă spre aprobare proiectul de
hotărâre înregistrat sub ______.
DIRECTOR EXECUTIV
Direcția dezvoltare și bugete
publică
Marian Florin AITAI

DIRECTOR EXECUTIV
Direcţia juridică şi administraţie
Liliana NEGRUȚ

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
VICEPREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Alba
în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse
şi Asistenţă Educaţională Alba pentru anul şcolar 2020-2021
Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna septembrie 2020;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor
Consiliului Judeţean Alba în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă
Educaţională Alba, pentru anul şcolar 2020-2021;
- adresa nr. 838/8 septembrie 2020 a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă
Educaţională Alba înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 20374/ 11 septembrie
2020;
Luând în considerare prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. d şi lit. f, art. 173 alin. 5 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 96 alin. 21 lit. b din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și
completările ulterioare;
- art. 12 şi art. 13 din Regulamentul cadru privind organizarea şi funcţionarea centrelor
judeţene/al Municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională, aprobat prin Ordinul
ministrului educaţiei naţionale nr. 5555/2011;
- Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţiei din unităţile
de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4619/2015,
cu modificările şi completările ulterioare;
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 şi completările ulterioare, adoptă
următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se desemnează doamna ŢIMONEA Camelia Mirela - consilier superior în cadrul
Direcţiei juridică şi administraţie publică - Compartimentul unităţi medicale, asistenţă social şi
învăţământ special, în calitate de reprezentant al Consiliului Judeţean Alba în Consiliul de
Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba, pentru anul şcolar
2020-2021.
Art. 2. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 197 din 26 septembrie 2019 își încetează
aplicabilitatea la data adoptării prezentei hotărâri.
Art. 3. 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, Centrului Judeţean de
Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba, Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcției
dezvoltare și bugete, Compartimentului unități de asistență medicală, socială, învățământ special şi
Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
VICEPREŞEDINTE,
Dumitru FULEA
Înregistrat cu nr. 186
Alba Iulia, 15 septembrie 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, cu
modificările şi 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 şi 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 şi completările ulterioare:
Direcţiei juridică şi administraţie publică 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, cu modificările şi completările ulterioare, către
următoarele comisii de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică
Comisia de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
VICEPREŞEDINTE
Nr. 20596/15 septembrie 2020

REFERAT DE APROBARE
al proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentantului
Consiliului Judeţean Alba în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean
de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba pentru anul şcolar 2020-2021

I. Expunere de motive
Prin adresa nr. 838/9 septembrie 2020 a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă
Educaţională Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 20374/11 septembrie
2020, se solicită desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Alba în cadrul Consiliului de
administraţie conform legislaţiei în vigoare, pentru a asigura buna desfăşurare a activităţilor
administrative ale acestei instituţii pentru anul în curs.
Conform prevederilor art. 5 din Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a
consiliului de administraţiei din unităţile de învăţământ preuniversitar aprobată prin Ordinul
ministrului educaţiei naţionale nr. 4619/2014, cu modificările şi completările ulterioare, la
începutul fiecărui an şcolar, dar nu mai târziu de data începerii cursurilor, consiliul de administraţie
în exerciţiu hotărăşte declanşarea procedurii de constituire a noului consiliu de administraţie.
În ceea ce priveşte competenţa materială privind desemnarea membrilor consiliului de
administraţie, conform prevederilor art. 7 alin. 1 lit. b din Metodologia-cadru de organizare şi
funcţionare a consiliului de administraţiei din unităţile de învăţământ preuniversitar aprobată prin
Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4619/2014, cu modificările şi completările ulterioare
„reprezentanţii consiliului judeţean sunt desemnaţi de acesta”.
II. Descrierea situaţiei actuale
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 197 din 26 septembrie 2019 privind
desemnarea reprezentantului autorității în consiliul de administraţie al Centrului Judeţean de
Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba, a fost desemnată în calitate de reprezentant al Consiliului
Judeţean Alba, doamna Ţimonea Camelia Mirela - consilier superior în cadrul Compartimentului
unităţi medicale, asistenţă socială şi învăţământ special din aparatul de specialitate, care și-a
îndeplinit atribuțiile în ceea ce privește participarea la şedinţele consiliilor de administraţie a unităţii
şi identificarea de măsuri pentru soluţionarea problemelor curente, monitorizarea activităţilor
instituţiei precum şi a conducerii, conform contractului de management administrativ – financiar.
III. Reglementări anterioare
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 271/25 octombrie 2018 privind desemnarea
reprezentantului autorității în consiliul de administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi
Asistenţă Educaţională Alba
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 197 din 26 septembrie 2019 privind desemnarea
reprezentantului autorității în consiliul de administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi
Asistenţă Educaţională Alba.
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. d şi lit. f, art. 173 alin. 5 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 96 alin. 21 lit. b din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și
completările ulterioare;
- art. 12 şi art. 13 din Regulamentul cadru privind organizarea şi funcţionarea centrelor
judeţene/al Municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională, aprobat prin Ordinul
ministrului educaţiei naţionale nr. 5555/2011;

- Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţiei din unităţile
de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4619/2015,
cu modificările şi completările ulterioare;
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a Uniunii
Europene
Nu este cazul
VI. Avize necesare
Nu este cazul
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Nu este cazul
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
Nu este cazul
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre
Nu este cazul
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi
funcţionale preconizate
Nu este cazul
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. 186 din 15 septembrie 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.
VICEPREŞEDINTE,
Dumitru FULEA

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 20597/15 septembrie 2020

APROB,
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
Direcţia juridică şi administraţie publică
Doamnei director executiv Liliana NEGRUŢ
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 şi completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Alba
în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse
şi Asistenţă Educaţională Alba pentru anul şcolar 2020-2021
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 16 septembrie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi suplimentară a
şedinţei „ordinară” care va avea loc în data de 17 septembrie 2020.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 186/15 septembrie 2020 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor
Consiliului Judeţean Alba în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă
Educaţională Alba, pentru anul şcolar 2020-2021;
- adresa nr. 838/8 septembrie 2020 a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă
Educaţională Alba înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 20374/ 11 septembrie
2020.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
Compartimentul unități medicale, asistență socială şi învățământ special
Nr. 20598/15 septembrie 2020

RAPORT DE SPECIALITATE
al proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Alba în
Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba
pentru anul şcolar 2020-2021

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba este o unitate conexă a
învăţământului preuniversitar, cu personalitate juridică, subordonat Ministerului Educaţiei
Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, care desfăşoară servicii de asistenţă psihopedagogică pentru
părinţi, copii şi cadre didactice fiind specializată în oferirea, coordonarea şi monitorizarea de
servicii educaţionale specifice. Coordonează, monitorizează şi evaluează, la nivel judeţean
activitatea centrului judeţean de asistenţă psihopedagogică (CJAP) şi a cabinetelor de asistenţă
psihopedagogică, a centrelor şi cabinetelor logopedice interşcolare, colaborează cu centrele
şcolare pentru educaţie incluzivă în vederea asigurării serviciilor educaţionale specializate,
coordonează, monitorizează şi evaluează servicii specializate de mediere şcolară. Fiind o
instituţie de învăţământ special integrat este coordonată metodologic de către Inspectoratul şcolar
judeţean, finanţarea cheltuielilor materiale de întreţinere fiind asigurată de la bugetul consiliului
judeţean. Educaţia specială şi specială integrată trebuie să îi ajute pe copiii/elevii cu CES sau alte
tipuri de cerinţe educaţionale să atingă nivelul posibil de dezvoltare individuală cât mai aproape
de dezvoltarea normală, prin acumularea experienţei necesare învăţării şcolare şi sociale,
formarea abilităţilor necesare învăţării în şcoală, însuşirea cunoştinţelor, formarea priceperilor şi
a deprinderilor funcţionale utile integrării sociale, profesionale şi vieţii culturale în comunitate şi
asigurarea şanselor şi a condiţiilor pentru continuarea pregătirii şcolare pe diferite trepte de
învăţământ.Conform art. 96 alin.(1) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, unităţile de
învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică sunt conduse de consiliile de administraţie, de
directori şi de directori adjuncţi, după caz, conlucrând cu consiliul profesoral, cu comitetul de
părinţi şi cu autorităţile administraţiei publice locale. Consiliul de administraţie al Centrului
Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba are un număr impar de membri, ( 9 membri)
din care fac parte:
a) directorul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională;
b) un reprezentant al consiliului judeţean;
c) coordonatorul centrului judeţean de asistenţă psihopedagogică;
d) coordonatorul centrului logopedic interşcolar;
e) un reprezentant al mediatorilor şcolari;
f) un reprezentant al ISJ, desemnat prin decizie a inspectorului şcolar
g) cadre didactice.
Preşedintele consiliului de administraþie este directorul Centrului Judeþean de Resurse şi
Asistenţã Educaþionalã Alba. Acesta conduce şedinţele şi semneazã hotãrârile adoptate.
Consiliul de administraþie se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea
directorului sau a douã treimi dintre membri, poate emite hotãrâri în condiţiile în care sunt
prezenþi minimum jumãtate plus unu din totalul membrilor, ºi are urmãtoarele atribuþii
principale:
a) adoptã proiectul de buget ºi avizeazã execuþia bugetarã la nivelul Centrului Judeþean de
Resurse ºi Asistenþã Educaþionalã Alba;
b)aprobă planul de dezvoltare instituţională elaborat de directorul Centrului Judeţean de Resurse
şi Asistenţă Educaţională Alba;
c) aprobă curriculumul la decizia şcolii, la propunerea consiliului profesoral;

d) stabileşte poziţia Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba în relaţiile cu
terţi.
Prin adresa nr. 838/ 08.09.2020 înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 20374/
11.09.2020, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba solicită desemnarea
reprezentantului Consiliului Judeţean Alba în cadrul Consiliului de administraţie conform art. 5
din Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologieicadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţiei din unităţile de învăţământ
preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare care prevede că la începutul fiecărui an
şcolar, dar nu mai târziu de data începerii cursurilor, consiliul de administraţie în exerciţiu
hotărăşte declanşarea procedurii de constituire a noului consiliu de administraţie.
Pe parcursul anului şcolar în curs participarea la şedinţele Consiliului de administraţie ale
Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba a fost asigurată de către doamna
Camelia Mirela Țimonea, desemnată să reprezinte Consiliul judeţean prin HCJ nr. 197 din 26
septembrie 2019.
În vederea asigurării continuităţii şi pentru buna desfăşurare a activităţilor administrative ale
acestei instituţii este necesară iniţierea demersurilor de numire şi aprobare prin hotărâre de
consiliu judeţean a reprezentantului consiliului judeţean pentru anul şcolar 2020-2021, conform
prevederilor art. 7 alin. 1 lit. b din Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului
de administraţiei din unităţile de învăţământ preuniversitar aprobată prin Ordinul ministrului
educaţiei naţionale nr. 4619/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
Propunem astfel, ca şi reprezentant al autorității în cadrul Consiliului de administraţie al
Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba, conform atribuţiilor din fişa
postului, pe doamna Ţimonea Camelia Mirela, consilier superior în cadrul Compartimentului
unităţi medicale, asistenţă socială şi învăţământ special, din aparatul de specialitate.
Având în vedere cele expuse, considerăm că proiectul de hotărâre privind desemnarea
reprezentantului Consiliului Judeţean Alba în Consiliul de administraţie al Centrului Judeţean de
Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba pentru anul şcolar 2020-2021, astfel cum a fost redactat,
întruneşte condiţiile de legalitate şi oportunitate necesare supunerii dezbaterii şi aprobării
Consiliului Judeţean Alba.

DIRECTOR EXECUTIV
Liliana NEGRUŢ

Întocmit, consilier superior Luminiţa Sântimbrean

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții
„Reabilitare şi modernizare clădire spital oraş Zlatna” faza Proiect Tehnic,
a Devizului General actualizat și a Actului Adițional nr. 1 la Acordul de parteneriat
nr. 12178/16456/11.09.2017, încheiat între UAT - Orașul Zlatna și UAT - Județul Alba
în vederea implementării proiectului,
în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna septembrie 2020;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare şi modernizare clădire spital oraş Zlatna”
faza Proiect Tehnic, a Devizului General actualizat și a Actului adițional nr. 1 la Acordul de
parteneriat nr. 12178/16456/11.09.2017, încheiat între UAT - Orașul Zlatna și UAT - Județul
Alba, în vederea implementării acestuia, în cadrul Programului Operaţional Regional 20142020;
- adresa nr. 11596 din 11 septembrie 2020 a UAT - Orașul Zlatna, înregistrată la
registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 20411 din 11 septembrie 2020;
- adresa nr. 14896 din 30 aprilie 2020 a Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru,
prin care se comunică UAT - Oraşul Zlatna că Proiectul tehnic este considerat conform;
Ţinând cont de prevederile:
- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 271 din 8 septembrie 2017 privind aprobarea
Acordului de parteneriat care va fi încheiat între U.A.T.Orașul Zlatna şi U.A.T. Judeţul Alba în
vederea implementării proiectului „Reabilitare şi modernizare clădire spital oraş Zlatna” 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;
- Contractului de finanțare nr. 3689 din 31 ianuarie 2019, încheiat între Agenția pentru
Dezvoltare Regională Centru, în calitate de Organism Intermediar și Parteneriatul dintre UAT Orașul Zlatna și UAT - Județul Alba, reprezentat de UAT - Oraș Zlatna, în calitate de lider de
parteneriat, pentru implementarea Proiectului cod SMIS 115375 - „Reabilitare şi modernizare
clădire spital oraş Zlatna”
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. b și lit. d, art. 173 alin. 5 lit. c și art. 173 alin. 7 lit. a din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările
ulterioare;
- art. 35 și art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
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. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții
„Reabilitare şi modernizare clădire spital oraş Zlatna”, faza Proiect tehnic, conform anexei nr.
1 - parte integrantă a prezentei hotărâri, care cuprinde descrierea sumară a investiţiei şi
indicatorii tehnico-economici.
Art. 2. Se aprobă devizul general al investiției ,, Reabilitare și modernizare clădire spital
oraș Zlatna’’, la valoarea totală de 11.756.338,40 lei (inclusiv TVA), din care C+M 8.612.963,60
lei (inclusiv TVA), conform anexei nr. 2- parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 3. Se aprobă Actul Adițional nr. 1 la Acordul de parteneriat nr. 12178/16456 din
11.09.2017 încheiat între UAT - Oraşul Zlatna în calitate de lider de proiect și UAT - Judeţul
Alba – în calitate de partener, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 271 din data de 8
septembrie 2017, în vederea implementării Proiectului ,,Reabilitare și modernizare clădire spital
oraș Zlatna”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, conform anexei 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 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 şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Consiliului local
al Orașului Zlatna, Direcției juridică și administrație publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete,
Serviciului accesare și coordonare proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 187
Alba Iulia, 16 septembrie 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 – Serviciul accesare şi coordonare proiecte 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, cu modificările și completările ulterioare, 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. 6 Sănătate și protecție socială

Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 187 din 16 septembrie 2020

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII
,,Reabilitare și modernizare clădire Spital Oraș Zlatna’’- faza Proiect Tehnic

1. Denumirea obiectivului de investiţii: ,,Reabilitare și modernizare clădire Spital Oraș Zlatna’’
2. Elaborator documentaţie: S.C.CUBICON INVEST SRL Baia Mare;
3. Beneficiarul obiectivului: Spitalul Orășenesc Zlatna;
4. Amplasamentul obiectivului: - Județul Alba, Orașul Zlatna, Str. Horea, nr.1;
5. Indicatori tehnico - economici:
- valoarea totală a investiţiei este de 11.756.338,40 lei, cu TVA inclus,
din care valoarea C+M este de 8.612.963,60 lei, cu TVA inclus;
- durata de realizare a obiectivului de investiții este de 24 luni.

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

Anexa nr. 3 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 187 din 16 septembrie 2020
ACT ADIŢIONAL nr. 1
la Acordul de Parteneriat nr. 12178/16456 din 11.09.2017
pentru realizarea proiectului
„Reabilitare şi modernizare clădire spital oraş Zlatna”
Având în vedere:
- Hotărârea Consiliului Local al Orașului Zlatna nr. 154 din 31 august 2017 privind
aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între U.A.T. - Oraşul Zlatna şi U.A.T. - Judeţul
Alba în vederea implementării Proiectului „Reabilitare şi modernizare clădire spital oraş
Zlatna” 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;
- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 271 din 8 septembrie 2017 privind aprobarea
Acordului de parteneriat încheiat între U.A.T. - Orașul Zlatna şi U.A.T. - Judeţul Alba în
vederea implementării Proiectului „Reabilitare şi modernizare clădire spital oraş Zlatna” 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;
- Contractul de finanțare nr. 3689/31.01.2019 încheiat între Agenția pentru Dezvoltare
Regională Centru, în calitate de Organism Intermediar și Parteneriatul dintre Unitatea
Administrativ Teritorială Oraș Zlatna cu Unitatea Administrativ Teritorială Județul Alba, pentru
implementarea proiectului cod SMIS 115375 – Reabilitare şi modernizare clădire spital oraş
Zlatna;
- Hotărârea Consiliului Local al Orașului Zlatna nr. 10 din 23 ianuarie 2020 privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat ai Proiectului
„Reabilitare şi modernizare clădire spital oraş Zlatna”, faza Proiect Tehnic;
- Hotărârea Consiliului Local al Orașului Zlatna nr.59 din 18.iunie 2020 privind
aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Acordul de parteneriat nr. 12178/16456 din 11 septembrie
2017 pentru Proiectul ,, Reabilitare și modernizare clădire spital oraș Zlatna’’;
Părţile semnatare ale Acordului de parteneriat :
1. UAT - ORAȘUL ZLATNA, cu sediul în oraşul Zlatna, Str. Piața Unirii, nr. 1A,
judeţul Alba, cod poştal 516100, cod fiscal 4331031, având calitatea de Lider de proiect
(Partener 1), prin reprezentant legal - domnul Silviu PONORAN - primarul orașului Zlatna:
Contul de disponibilităţi (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor
plată1: RO59TREZ24A705000580101X
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezoreria Municipiului Alba Iulia.
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de
rambursare2:
 RO91 TREZ 0022 1A48 0201 XXXX - Trezoreria Municipiului Alba Iulia
 RO07 TREZ 0022 1420 220X XXXX - Trezoreria Municipiului Alba Iulia
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 :
1

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;

 Contul de disponibilități, cod IBAN pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor
de plată : RO37TREZ24A660601550113X – Trezoreria Municipiului Alba Iulia
În baza prevederilor art. 10 alin. 2 din Acord, am convenit de comun acord să încheiem
prezentul Act Adiţional la Acordul de parteneriat nr. 12178/16456/11.09.2017, după cum
urmează:
I. Se modifică art. 3 alin. 2 din Acordul de parteneriat cu privire la contribuția
partenerilor la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului, după cum urmează:
Organizaţia
Lider de parteneriat
(Partener 1)
U.A.T. - Orașul Zlatna

Partener 2
UAT - Judeţul Alba

Contribuţia (unde este cazul)
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (inclusiv TVA)
84.210,68 lei -2 %
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile (inclusiv TVA)
5.545.805,85 lei – 73,50%
Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (inclusiv TVA)
5.630.016,53 lei – 47,89 %
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (inclusiv TVA)
0 lei - 0%
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile (inclusiv TVA)
2.000.000,00 lei – 26,50%
Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (inclusiv TVA)
2.000.000,00 lei – 17,01%

II. Se modifică art. 3 alin. 1 din Acordul de parteneriat - Roluri și responsabilități cu
privire la activitățile ulterior semnării contractului de finanțare, în sarcina Partenerului 1- UAT Orașul Zlatna, ,,Asigurarea contribuției la cofinanțarea cheltuielilor totale ale proiectului,
prevăzute la alin. 2 de la suma de 197.440,52 lei la valoarea de 5.630.016,53 lei
III. Se modifică art. 3 alin. 1 din Acordul de parteneriat - Roluri și responsabilități cu
privire la activitățile ulterioare semnării contractului de finanțare, în sarcina Partenerului 2 UAT - Județul Alba, punctul 5- Lucrări de reabilitare termică, subp. 5.2 „Execuția lucrărilor,
inclusiv dotarea cu echipamente, dotări specifice- monitorizarea și asigurarea cheltuielilor
neeligibile ce rezultă din executarea contractelor aferente, pe bază de documente justificative”,
de la valoarea estimată de 1.410.980,33 lei (inclusiv TVA), la valoarea de 2.000.000,00 lei
(inclusiv TVA).
„UAT Județul Alba va asigura contribuția la co-finanțarea cheltuielilor neeligibile ale
proiectului , respectiv suma de 2.000.000 lei, transferând sumele aferente liderului de parteneriat,
U.A.T. Orașul Zlatna, care va gestiona direct fluxurile financiare în conformitate cu
reglementările legale în vigoare.”
IV. Celelalte clauze din cuprinsul acordului rămân nemodificate.
Părţile au înţeles să încheie prezentul act adiţional în 3 (trei) exemplare originale,
în limba română, câte unul pentru fiecare parte și unul finanțatorului.
Semnături
Lider de
parteneriat
(Partener 1)
Partener 2

PONORAN Silviu
Primar
Orașul Zlatna
DUMITREL Ion
Președinte
Consiliul Județean Alba

Semnătura

Data şi locul
semnării

Semnătura

Data şi locul
semnării

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 20614 din 16 septembrie 2020

REFERAT DE APROBARE
al proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investiții „Reabilitare şi modernizare clădire spital oraş Zlatna”
faza Proiect Tehnic, a Devizului General actualizat și a Actului Adițional nr. 1 la Acordul
de parteneriat nr. 12178/16456/11.09.2017, încheiat între UAT - Orașul Zlatna și UAT Județul Alba în vederea implementării proiectului,
în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020
I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare și modernizare clădire spital oraș Zlatna”, faza
Proiect Tehnic, a Devizului general și a Actului Adițional nr. 1 la Acordul de parteneriat nr.
12178/16456 din 11.09.2017, încheiat între UAT Oraşul Zlatna și UAT Judeţul Alba , în
vederea implementării proiectului „Reabilitare și modernizare clădire spital oraș Zlatna” 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.
Având în vedere:
- adresa nr. 11596 din 11 septembrie 2020 a UAT - Orașul Zlatna, înregistrată la
registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 20411 din 11 septembrie 2020;
- adresa nr. 14896 din 30 aprilie 2020 a Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru,
prin care se comunică UAT - Oraşul Zlatna că Proiectul tehnic este considerat conform;
Ţinând cont de prevederile:
- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 271 din 8 septembrie 2017 privind aprobarea
Acordului de parteneriat care va fi încheiat între U.A.T.Orașul Zlatna şi U.A.T. Judeţul Alba în
vederea implementării proiectului „Reabilitare şi modernizare clădire spital oraş Zlatna” 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;
- Contractului de finanțare nr. 3689 din 31 ianuarie 2019, încheiat între Agenția
pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de Organism Intermediar și Parteneriatul dintre
UAT - Orașul Zlatna și UAT - Județul Alba, reprezentat de UAT - Oraș Zlatna, în calitate de
lider de parteneriat, pentru implementarea Proiectului cod SMIS 115375 - „Reabilitare şi
modernizare clădire spital oraş Zlatna”
- Programului Operaţional Regional 2014-2020, Ghidul solicitantului – Condiţii
generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 (cu modificările şi completările
ulterioare) şi Ghidul solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului
de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI.
se impune:
- aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza Proiect Tehnic pentru obiectivul de
investii „Reabilitare și modernizare clădire spital oraș Zlatna”;
- aprobarea Devizului general al investiției modificat în urma elaborării proiectului
tehnic;
- aprobarea Actului Adițional nr.1 la Acordul de parteneriat nr. 12178/16456 din 11

septembrie 2017 încheiat între UAT - Oraşul Zlatna și UAT - Judeţul Alba, care cuprinde
modificările intervenite în ceea ce privește majorarea contribuției UAT Județul Alba la
cheltuielile totale a proiectului;
- majorarea contribuției UAT - Județul Alba, în calitate de partener , de la suma de
1.410.980,33 lei, la suma de 2.000.000,00 lei, respectiv cu diferența de 589.019,67 lei,
reprezentând valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile.
II. Descrierea situaţiei actuale
Ca urmare a elaborării Documentației tehnico-economice faza Proiect Tehnic a
obiectivului de investiții pentru Proiectul ,,Reabilitare și modernizare clădire spital oraș Zlatna”
s-a majorat valoarea totală a proiectului față de faza DALI, avându-se în vedere: creşterea
costului orei de manoperă, conform Instrucţiunii AM POR 112/2019, actualizarea preţurilor
materialelor de construcţie cu indicele de inflaţie, actualizarea cantităţilor de lucrări la data
elaborării PT-ului, precum şi optimizarea soluţiilor din scenariul prezentat la faza DALI,
suplimentarea numărului de panouri fotovoltaice în urma dimensionării instalaţiilor la faza PT.
Astfel, devizul general în baza căruia s-a semnat contractul de finanțare, a fost actualizat
în sensul creşterii valorii investiţiei de la suma de 5.734.742,74 lei, la suma de 11.756.338,40 lei,
diferența de 6.021.595,66 lei fiind necesar a fi repartizată conform acordului de parteneriat
încheiat în vederea implementării proiectului.
Ca urmare se majorează contribuția UAT Județul Alba, la total cheltuieli neeligibile ,de la
suma de 1.410.980,33 lei, la suma de 2.000.000,00 lei, respectiv cu diferența de 589.019,67 lei,
reprezentând valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile.
III. Reglementări anterioare
- Hotărârea Consiliului Local al Orașului Zlatna nr. 154 din 31 august 2017 privind
aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între U.A.T. - Oraşul Zlatna şi U.A.T. - Judeţul
Alba în vederea implementării Proiectului „Reabilitare şi modernizare clădire spital oraş
Zlatna” 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;
- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 271 din 8 septembrie 2017 privind aprobarea
Acordului de parteneriat încheiat între U.A.T. - Orașul Zlatna şi U.A.T. - Judeţul Alba în
vederea implementării Proiectului „Reabilitare şi modernizare clădire spital oraş Zlatna” 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;
- Hotărârea Consiliului Local al Orașului Zlatna nr. 10 din 23 ianuarie 2020 privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat ai Proiectului
„Reabilitare şi modernizare clădire spital oraş Zlatna”, faza Proiect Tehnic;
- Hotărârea Consiliului Local al Orașului Zlatna nr.59 din 18.iunie 2020 privind
aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Acordul de parteneriat nr. 12178/16456 din 11 septembrie
2017 pentru Proiectul ,, Reabilitare și modernizare clădire spital oraș Zlatna’’;
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. b și lit. d, art. 173 alin. 5 lit. c și art. 173 alin. 7 lit. a din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările
ulterioare;
- art. 35 și art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

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. Impactul financiar asupra bugetului
În vederea realizării obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare clădire spital
Oraș Zlatna”, în cadrul proiectului POR cod SMIS 115375, contribuția UAT Județul Alba la
total cheltuieli neeligibile se va majora cu 589.019,67 lei (de la suma de 1.410.980,33 lei la
suma de 2.000.000,00 lei), reprezentând cofinanţarea la total cheltuieli neeligibile a proiectului.
VII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi
funcţionale preconizate
Semnarea Actului adiţional nr. 1 la Acordul de parteneriat nr. 12178/16456 din 11
septembrie 2017 încheiat între UAT - Oraşul Zlatna și UAT - Judeţul Alba , în vederea
implementării proiectului „Reabilitare și modernizare clădire Spital Oraș Zlatna”.
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. 187 din 16 septembrie 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, cu modificările și completările ulterioare 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. 20615/ 16 septembrie 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, cu modificările şi completările
ulterioare, 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 şi modernizare clădire spital oraş Zlatna” faza Proiect Tehnic,
a Devizului General actualizat și a Actului Adițional nr. 1 la Acordul de parteneriat
nr. 12178/16456/11.09.2017, încheiat între UAT - Orașul Zlatna și UAT - Județul Alba
în vederea implementării proiectului,
în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 16 septembrie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi suplimentară a
şedinţei „ordinară” care va avea loc în data de 17 septembrie 2020.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 187/16 septembrie 2020 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare şi modernizare clădire spital oraş Zlatna”
faza Proiect Tehnic, a Devizului General actualizat și a Actului adițional nr. 1 la Acordul de
parteneriat nr. 12178/16456/11.09.2017, încheiat între UAT - Orașul Zlatna și UAT - Județul
Alba, în vederea implementării acestuia, în cadrul Programului Operaţional Regional 20142020;
- adresa nr. 11596 din 11 septembrie 2020 a UAT - Orașul Zlatna, înregistrată la
registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 20411 din 11 septembrie 2020;
- adresa nr. 14896 din 30 aprilie 2020 a Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru,
prin care se comunică UAT - Oraşul Zlatna că Proiectul tehnic este considerat conform.
Cu deosebită consideraţiune,
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din Judeţul Alba
a sumelor necesare pentru derularea Programului pentru şcoli al României
în perioada 14 septembrie - 22 decembrie a anului şcolar 2020-2021

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna septembrie 2020;
Luând în dezbatere referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind repartizarea pe
unităţi administrativ-teritoriale din Judeţul Alba a sumelor necesare pentru derularea
Programului pentru şcoli al României în perioada 14 septembrie - 22 decembrie a anului şcolar
2020-2021.
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;
- art. 4 lit. a şi art. 5 alin. 3 din Legea nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020,
cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 23 lit. a4 din O.U.G. nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe
anul 2020, modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri bugetare;
- art. 3 alin. 11 din O.G. nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la
Programul pentru şcoli al Uniunii Europene, cu modificările şi completările ulterioare;
- H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada
2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 20172018, cu modificările şi completările ulterioare;
- H.G. nr. 678/2020 privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului
pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 pentru anul şcolar 2020-2021, precum şi pentru
modificarea şi completarea H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al
României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în
anul şcolar 2017-2018;
- Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3125/2020 privind structura anului şcolar
2020-2021;
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. 1. Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din Judeţul Alba a sumei
de 2.752 mii lei din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul judeţelor, pentru derularea Programului pentru şcoli al României în
perioada 14 septembrie - 22 decembrie a anului şcolar 2020-2021, potrivit anexei - parte
integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Suma repartizată conform art. 1 se evidenţiază în bugetul local al unităţilor
administrativ-teritoriale la indicatorul de venituri „Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor”
Art. 3. Autorităţile deliberative şi executive ale administraţiei publice locale au obligaţia
alocării şi utilizării sumelor repartizate conform art. 1 cu respectarea destinaţiilor prevăzute de
lege şi a metodologiilor legal aprobate.

Art. 4. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi
bugete și Serviciul dezvoltare, programe și guvernanța corporativă din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 5. 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, Unităților Administrativ Teritoriale
nominalizate, Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete și
Serviciului Dezvoltare, Programe și Guvernanța Corporativă din cadrul aparatului de specialitate
al Consiliului Judeţean Alba
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 188
Alba Iulia, 16 septembrie 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, cu modificările și completările ulterioare
către următoarele comisii de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii
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. 6 Sănătate și protecție socială.

Anexa la Proiectul de hotărâre a Consiliului Județean Alba
nr. 188 din 16 septembrie 2020

REPARTIZAREA
pe unităţi administrativ - teritoriale din Judeţul Alba a sumelor defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor,
pentru derularea Programului pentru şcoli al României în perioada
14 septembrie-22 decembrie a anului şcolar 2020-2021

mii lei
Unitatea
administrativ teritorială

A
TOTAL, din care:
UAT Județul Alba
UAT Oraș Abrud
UAT Comuna Lupșa

Sume alocate
pentru perioada
14 septembrie-22
decembrie a
anului şcolar
2020-2021
1=2+3+4
2.752,00
2.705,09
32,12
14,79

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

din care:
Distribuția
lapte și
produse
lactate

Distribuția
fructelor și
legumelor
2
494,00
485,58
5,77
2,65

3
1.086,00
1.067,49
12,67
5,84

Distribuția
produse de
panificație
4
1.172,00
1.152,02
13,68
6,30

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 20563/16 septembrie 2020
REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale
din Judeţul Alba a sumelor necesare pentru derularea Programului pentru şcoli
al României în perioada 14 septembrie-22 decembrie a anului şcolar 2020-2021

Expunere de motive
Potrivit prevederilor art. 5 alin. 3 din Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020,
cu modificările şi completările ulterioare şi art. 3 alin. 11 din O.G. nr. 13/2017 privind
aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene, cu modificările
şi completările ulterioare, în situaţiile în care Programul pentru şcoli al României se derulează
de către consiliile locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, consiliile judeţene au obligaţia
sa repartizeze, prin hotărâre, sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor cu această destinaţie unităţilor administrativteritoriale respective, cu diminuarea veniturilor bugetului local al judeţului respectiv a sumelor
defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
judetelor şi majorarea corespunzătoare a veniturilor comunelor, oraşelor şi municipiilor, la
acelasi indicativdupă caz.
Descrierea situației actuale
Potrivit prevederilor art. 23 lit. a4 din O.U.G. nr.135/2020 cu privire la rectificarea
bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri
bugetare din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul judeţelor, pe anul 2020 au fost aprobate sume rezervate în cuantum de
160.311 mii pentru finanţarea Programului pentru şcoli al României în perioada septembriedecembrie a anului şcolar 2020-2021, sume care se vor repartiza pe judeţe prin hotărâre a
Guvernului iniţiată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Prin urmare, din suma susmenţionată, prin H.G. nr. 678/2020 privind stabilirea bugetului
pentru implementarea Programului pentru şcoli al Romăniei în perioada 2017-2023 pentru anul
şcolar 2020-2021, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului
nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi
pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul scolar 2017-2018, Județului
Alba i-a fost alocată, pentru implementarea programului mentionat mai sus, suma de 2.752 mii
lei.
Pentru anul şcolar 2020-2021, unităţile administrativ-teritoriale Orașul Abrud și Comuna
Lupșa au optat pentru derularea Programului pentru școli al României la nivel local, respectiv
asumarea responsabilitatii organizării și derulării procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/acordurilor cadru
pentru achizitia serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente Programului pentru
școli al României, conform Hotărârilor Consiliului Local nr. 9/2020 și respectiv nr.12/2020.
La stabilirea necesarului pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor
pentru derularea de către cele două unităţi administrativ-teritoriale a Programului pentru şcoli al
României în perioada 14 septembrie-22 decembrie a anului şcolar 2020-2021 s-au avut în vedere
numărul maxim de beneficiari ai programului celor două unităţi administrativ-teritoriale,
comunicat de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, respectiv la nivelul judeţului Alba,
structura anului şcolar 2020-2021 aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr.
3125/2020, limitele valorice zilnice şi numărul de produse distribuite săptămânal, stabilite prin
H.G. nr. 640/2017, cu modificările şi completările ulterioare şi sumele stabilite la nivelul
judeţului Alba pentru distribuţia produselor şi finanţarea măsurilor educative care însoţesc

distribuţia fructelor, legumelor, laptelui şi produselor lactate, prevăzute în Hotărârea Guvernului
nr. 678/2020.
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, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 4 lit.a şi art. 5 alin. 3 din Legea nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020 cu
modificările şi completările ulterioare;
- art. 3 alin. (1^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea
participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3125/2020 privind structura anului şcolar
2020-2021;
- Hotărârea Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al
României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în
anul şcolar 2017-2018, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 23 lit. a4 din Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr.135/2020 cu privire la
rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative şi stabilirea unor
măsuri bugetare;
- Hotărârea Guvernului nr. 678/2020 privind stabilirea bugetului pentru implementarea
Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 pentru anul şcolar 2020-2021,
precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru
aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea
bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018
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. 188 din 16 septembrie 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. 20564/16 septembrie 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 repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din Judeţul Alba
a sumelor necesare pentru derularea Programului pentru şcoli al României
în perioada 14 septembrie - 22 decembrie a anului şcolar 2020-2021
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 16 septembrie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi suplimentară a
şedinţei „ordinară” care va avea loc în data de 17 septembrie 2020.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 188/16 septembrie 2020 şi are ataşat
referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativteritoriale din Judeţul Alba a sumelor necesare pentru derularea Programului pentru şcoli al
României în perioada 14 septembrie - 22 decembrie a anului şcolar 2020-2021.
Cu deosebită consideraţiune,
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
Nr. 20672 din 16 septembrie 2020
Raport de specialitate
la proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din Judeţul Alba a
sumelor necesare pentru derularea Programului pentru şcoli al României în perioada
14 septembrie-22 decembrie a anului şcolar 2020-2021
Potrivit prevederilor art. 4 lit. a coroborate cu cele ale art. 5 alin. 3 din Legea bugetului de
stat pe anul 2020, respectiv cu cele ale art. 3 alin. (1^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017
privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene, cu
modificările şi completările ulterioare, consiliile judeţene au obligaţia repartizării sumelor
necesare derulării Programului pentru şcoli al României, bugetelor locale ale unităţilor
administrativ-teritoriale care au optat pentru derularea acestuia la nivel local.
În acest sens, unităţile administrativ-teritoriale Orașul Abrud și Comuna Lupșa prin
Hotărârea Consiliului Local nr. 9/30 ianuarie 2020, respectiv Hotărârea Consiliului Local nr.
12/20 februarie 2020 şi-au asumat responsabilitatea organizarii şi derulării procedurilor de
atribuire
a
contractelor/acordurilor-cadru
pentru
achiziţia
produselor
şi
a
contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia serviciilor pentru derularea măsurilor educative,
aferente Programului pentru şcoli al României pentru perioada 2020-2023.
Art. 23 lit. a4 din Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr.135/2020 cu privire la
rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative şi stabilirea unor
măsuri bugetare prevede ca sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, pe anul 2020 au fost majorate cu suma de
160.311 mii, având ca destinaţie finanţarea cheltuielilor determinate de implementarea
Programului pentru şcoli al României, în perioada septembrie-decembrie a anului şcolar 20202021, sume care se vor repartiza pe judeţe prin hotărâre a Guvernului iniţiată de Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Prin urmare, din suma susmenţionată, prin Hotărârea Guvernului nr. 678/2020 privind
stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru şcoli al Romăniei în perioada
2017-2023 pentru anul şcolar 2020-2021, precum şi pentru modificarea şi completarea
Hotărârii Guvernului nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în
perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul scolar
2017-2018, pentru perioada 14 septembrie 2020-22 decembrie 2020, Judeţului Alba i-a fost
alocată suma de 2.752 mii lei având ca destinaţie finanţarea cheltuielilor determinate de
implementarea Programului pentru şcoli al României, la nivelul judeţului Alba.
Având în vedere:
 Nota de fundamentare nr.20505/14.09.2020 a Serviciului dezvoltare programe si
guvernanţă corporativă;
 structura anului şcolar 2020-2021, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale
nr. 3125/2020;
 numărul maxim de beneficiari ai programului la nivelul celor doua unităţi administrativteritoriale, respectiv la nivelul judeţului Alba comunicat prin adresa Inspectoratului
Şcolar Judeţean Alba nr. 4970/14.08.2020;
 prevederile Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru
şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru
implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018, cu modificările şi completările
ulterioare;
 sumele prevăzute în anexele nr. 1- 3 la Hotărârea Guvernului nr. 678/2020 privind
stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru şcoli al României în
perioada 2017-2023 pentru anul şcolar 2020-2021, precum şi pentru modificarea şi
completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru

şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru
implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018,
se propune repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 2.752 mii lei reprezentând
sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul judeţelor pentru finantarea Programului pentru scoli al Romaniei, dupa cum urmează:

mii lei
Unitatea
administrativ teritorială

A
TOTAL, din care:
UAT Județul Alba
UAT Oraș Abrud
UAT Comuna Lupșa

Sume alocate
pentru perioada
14 septembrie-22
decembrie a
anului şcolar
2020-2021
1=2+3+4
2.752,00
2.705,09
32,12
14,79

Distribuția
fructelor și
legumelor
2
494,00
485,58
5,77
2,65

din care:
Distribuția
lapte și
produse
lactate
3
1.086,00
1.067,49
12,67
5,84

Distribuția
produse de
panificație
4
1.172,00
1.152,02
13,68
6,30

Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete
prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 188 din 16 septembrie 2020.
DIRECTOR EXECUTIV
Marian Florin AITAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura
de finanțare a programelor sportive, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.
265/24 august 2017, cu modificările şi completările ulterioare

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna septembrie 2020;
Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre pentru modificarea şi
completarea Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a
programelor sportive, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 265/24 august 2017,
cu modificările şi completările ulterioare;
Ținând cont de prevederile:
- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 265/24 august 2017 pentru aprobarea
Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a programelor sportive și
a Contractului - cadru încheiat cu beneficiarii finanțării;
- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 117/26 aprilie 2018 pentru modificarea şi
completarea Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a
programelor sportive și a Contractului - cadru încheiat cu beneficiarii finanțării;
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 45/14 februarie 2020 privind aprobarea
bugetului general al Judeţului Alba, 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, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. b, art. 173 alin. 1 lit. e, art. 173 alin. 3 lit. a și art. 173 alin. 5 lit. f
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
- Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legii nr. 115/2020 privind aprobarea O.U.G. nr. 50/2020 cu privire la rectificarea
bugetului de stat pe anul 2020;
- H.G. nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a
dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000;
- H.G. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă,
cu modificările și completările ulterioare;
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 şi completările ulterioare,
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă modificarea şi completarea Regulamentului privind condițiile,
criteriile și procedura de finanțare a programelor sportive, conform anexei - parte integrantă a
prezentei hotărâri.
Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea
patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică
în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Direcției juridică
și administraţie publică, Direcţiei gestionarea patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
CONSILIERII JUDEŢENI:
RADU Călin
CHERECHEŞ Dan Ioan

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

SANDEA Dorin Gheorghe
CETERAŞ Marius Nicolae

Înregistrat cu nr. 189
Alba Iulia, 16 septembrie 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 gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba
Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Alba
Direcţiei juridică şi administraţie publică 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, cu modificările și completările ulterioare către
următoarele comisii de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii
Comisia de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică

Comisia de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport
Anexa la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 189 din 16 septembrie 2020

REGULAMENTUL
privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a programelor sportive

Capitolul 1. Dispoziţii generale
Art. 1. Prezentul Regulament are ca scop stabilirea condițiilor, criteriilor și procedurii de
finanțare a programelor sportive, finanţare acordată de Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Alba.
Capitolul 2. Reglementări legale privind acordarea de finanţare
Art. 2. Prezentul Regulament are la bază sau face referiri la următoarele acte normative:
 O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare;
 Legea nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor
şi jocurilor sportive, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările
ulterioare;
 H.G. nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a
dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000;
 H.G. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea
sportivă, cu modificările şi completările ulterioare;
 O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările şi completările
ulterioare.
Capitolul 3. Scop şi domeniu de aplicare
Art. 3. (1) Scopul alocării de sume din bugetul local al Judeţului Alba este acela de a
susține atât programele sportive ale structurilor sportive înființate pe raza județului Alba, cât și
programele sportive derulate pe raza județului Alba de către alte instituții ale statului.
(2) Prevederile prezentului Regulament se aplică pentru atribuirea oricărui
contract de finanţare din bugetul local al judeţului Alba, pentru susţinerea activităţii sportive, în
conformitate cu reglementările precizate la art. 2.
(3) Finanţările se acordă pentru:
a.) Programele sportive ale cluburilor sportive de drept public înfiinţate pe raza Unităţii
Administrativ Teritoriale - Județul Alba;
b.) Programele sportive ale cluburilor sportive de drept privat înfiinţate pe raza Unităţii
Administrativ Teritoriale - Județul Alba, constituite ca persoane juridice fără scop patrimonial;
c.) Programele sportive organizate în raza Unităţii Administrativ Teritoriale - Județul
Alba de către asociaţiile judeţene pe ramuri de sport, afiliate la federaţiile sportive
corespondente;
d.) Programele sportive desfăşurate în raza Unităţii Administrativ Teritoriale - Județul
Alba de către federaţiile sportive naţionale, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Alba ori
Inspectoratul Școlar Județean Alba.
(4) Suma alocată din bugetul local al Județului Alba, pentru finanțarea
programelor sportive prevăzute la art. 3 alin. 3, este stabilită prin hotărârea Consiliului Județean
Alba, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(5) Contract de finanțare este contractul pe care autoritatea finanțatoare îl încheie
cu beneficiarul în decursul unui an bugetar care asigură finanțarea activităților din cadrul
programelor sportive care au loc într-un sezon competițional.
(6) În cazul sporturilor de echipă sezonul competițional se desfășoară, de regulă,
pe parcursul a doi ani bugetari.

(7) În cazul sporturilor individuale, sezonul competițional se desfășoară pe
parcursul unui an bugetar.
(8) Pentru un program sportiv pentru care se solicită finanțare nerambursabilă de
la bugetul local al Județului Alba, un beneficiar poate încheia un singur contract de finanțare pe
parcursul unui sezon competițional.
(9) Potrivit dispozițiilor prezentului regulament, nu se acordă finanțări
nerambursabile pentru activități ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului.
Art. 4. Accesul la fonduri publice în vederea acordării finanțărilor de către Judeţul Alba
prin Consiliul Județean Alba se face în funcție de sumele aprobate în buget cu aceasta
destinație.
Capitolul 4. Condiţii şi criterii de eligibilitate ale beneficiarilor
Art. 5. Pentru a fi eligibili în vederea finanțării, beneficiarii trebuie să îndeplinească
cumulativ următoarele condiţii:
a.) Pentru beneficiarii - structuri sportive constituite conform legii (cluburile sportive de
drept public și de drept privat, asociațiile județene pe ramură de sport și federații sportive
naționale):
1) să fie structuri sportive de drept privat - persoane juridice fără scop patrimonial
sau structuri sportive de drept public, constituite conform legii;
2) să nu aibă obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat,
precum şi contribuţiile către asigurările sociale de stat;
3) să înainteze o solicitare de finanțare completă către Unitatea Administrativ
Teritorială - Judeţul Alba;
4) să nu se afle în litigiu cu Unitatea Administrativ Teritorială - Judeţul Alba;
5) să nu aibă obligaţii de plată exigibile din anul anterior la Unitatea
Administrativ - Teritorială Judeţul Alba;
6) să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori să nu se afle
deja în stare de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
7) să nu se afle în situația de nerespectare a dispozițiilor statutare, a actelor
constitutive, a regulamentelor proprii, precum şi a legii;
8) să fie structuri fără scop lucrativ; cluburile organizate ca societăți comerciale
sportive pe acțiuni nu pot primi finanțare;
9) să fie structuri sportive recunoscute în condiţiile legii (deţinătoare a
Certificatului de Identitate Sportivă / CIS), având sediul în raza teritorial-administrativă a
Judeţului Alba şi să facă dovada afilierii la federaţia sportivă naţională de specialitate şi/sau la
asociaţia pe ramură de sport judeţeană, cu excepția federațiilor sportive naționale care pot avea
sediul și în afara județului Alba;
10) beneficiarul are prevăzut în statut şi în certificatul de identitate sportivă
activitatea corespunzătoare domeniilor/ramurilor sportive pentru care solicită finanţarea
nerambursabilă.
b.) Pentru beneficiarii Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Alba și Inspectoratul
Școlar Județean Alba:
1) să fie constituite conform legii sau prin efectul legii;
2) să nu aibă obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat,
precum şi contribuţiile către asigurările sociale de stat;
3) să înainteze o solicitare de finanțare completă către Unitatea Administrativ
Teritorială - Judeţul Alba;
4) să nu se afle în litigiu cu Unitatea Administrativ Teritorială - Judeţul Alba;
5) să nu aibă obligaţii de plată exigibile din anul anterior la Unitatea
Administrativ - Teritorială Judeţul Alba;
6) să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori să nu se afle
deja în stare de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
7) să nu se afle în situația de nerespectare a dispozițiilor statutare, a actelor
constitutive, a regulamentelor proprii, precum şi a legii.
Art. 6. Unitatea Administrativ Teritorială - Județul Alba are dreptul de a cere beneficiarilor
prezentarea de documente suplimentare care dovedesc îndeplinirea condițiilor și criteriilor, precum
şi documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică sau de
înregistrare/ atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile

legale din România.
Art. 7. (1) Unitatea Administrativ Teritorială - Județul Alba are dreptul de a respinge
solicitarea de finanțare beneficiarilor care nu şi-au îndeplinit obligaţiile asumate prin acorduri de
asociere/colaborare sau contracte de finanţare anterioare.
(2) În evaluarea cererilor de finanțare se vor avea în vedere rezultatele obținute în
sezonul competițional precedent sau în ultimele 24 luni anterioare datei de depunere a acestora.
Art. 8. (1) Finanțarea se va acorda cu respectarea următoarelor criterii:
a.) În cazul sporturilor pe echipă (jocuri sportive):
1) Pentru Structurile sportive care au echipe de seniori/senioare participante în
Competițiile Oficiale Europene/Mondiale Intercluburi (Champions League, Europa League,
Challenge Cup sau echivalente), în sezonul competițional pentru care se solicită finanțarea, se
pot aloca sume de la bugetul local al Județului Alba până la nivelul bugetului aferent
programului sportiv pentru care se solicită finanțarea, asigurat de către respectiva structură
sportivă. Contribuția beneficiarului se poate constitui din venituri proprii, subvenții de la bugetul
local, donații, sponsorizări, parteneriate și alte surse de finanțare atrase.
2) Pentru Structurile sportive care au echipe de seniori/senioare participante în
competițiile oficiale naționale în prima ligă, în sezonul competițional pentru care se solicită
finanțarea, se pot aloca sume de la bugetul local al Județului Alba până la 50% din nivelul
bugetului, aferent programului sportiv pentru care se solicită finanțarea, asigurat de către
respectiva structură sportivă. Contribuția beneficiarului se poate constitui din venituri proprii,
subvenții de la bugetul local, donații, sponsorizări, parteneriate și alte surse de finanțare atrase.
b.) În cazul sporturilor individuale:
1) Pentru structurile sportive care au sportivi componenți ai loturilor naționale de
seniori participante la competiții oficiale internaționale (Campionatele Europene, Campionatele
Mondiale, Jocurile Olimpice, Jocuri Mondiale, etc.) se pot aloca sume de la bugetul local al
Județului Alba până la nivelul bugetului, aferent programului sportiv pentru care se solicită
finanțarea, asigurat de către respectiva structură sportivă. Contribuția beneficiarului se poate
constitui din venituri proprii, subvenții de la bugetul local, donații, sponsorizări, parteneriate și
alte surse de finanțare atrase.
2) Pentru structurile sportive care au sportivi componenți ai loturilor naționale de
juniori și/sau tineret participante la Campionatele Europene, Campionatele Mondiale (în
discipline/probe cuprinse în programul Jocurilor Olimpice) sau la Jocurile Olimpice pentru
Tineret, se pot aloca sume de la bugetul local al Județului Alba până la 50 % din nivelul
bugetului, aferent programului sportiv pentru care se solicită finanțarea, asigurat de către
respectiva structură sportivă. Contribuția beneficiarului se poate constitui din venituri proprii,
subvenții de la bugetul local, donații, sponsorizări, parteneriate și alte surse de finanțare atrase.
3) Pentru structurile sportive care au sportivi medaliați la finalele Campionatelor
Naționale de Seniori (în discipline/probe cuprinse în programul Jocurilor Olimpice), se pot aloca
sume de la bugetul local al Județului Alba până la 50% din nivelul bugetului, aferent
programului sportiv pentru care se solicită finanțarea, asigurat de către respectiva structură
sportivă. Contribuția beneficiarului se poate constitui din venituri proprii, subvenții de la bugetul
local, donații, sponsorizări, parteneriate și alte surse de finanțare atrase.
4) Pentru structurile sportive care au sportivi medaliați la finalele Campionatelor
Naționale de Juniori și/sau tineret (în discipline/probe cuprinse în programul Jocurilor Olimpice),
se pot aloca sume de la bugetul local al județului Alba până la 30% din nivelul bugetului, aferent
programului sportiv pentru care se solicită finanțarea, asigurat de către respectiva structură
sportivă. Contribuția beneficiarului se poate constitui din venituri proprii, subvenții de la bugetul
local, donații, sponsorizări, parteneriate și alte surse de finanțare atrase.
5) Se pot aloca sume de la bugetul local al Județului Alba pentru finanțarea
participării sportivilor componenți ai loturilor naționale (juniori, tineret și seniori) la
Campionatele Europene, Campionate Mondiale, Jocurile Mondiale și Jocurile Olimpice, precum
și a antrenorilor acestora. În acest caz, contractul de finanțare se va încheia cu structura sportivă
la care este legitimat sportivul, strict pentru participarea la acțiunea sportivă internațională, cu
specificarea clară a categoriilor de cheltuieli care vor fi suportate și a cuantumului acestora.
c.) Pentru asociaţiile judeţene pe ramură de sport din județul Alba:
1) Se pot finanța programele sportive organizate de către acestea, în raza Unității
Administrativ Teritoriale - Județul Alba până la nivelul bugetului realizat și executat pentru anul

bugetar precedent, exclusiv sumele provenite din finanțarea anterioară acordată din bugetul local
al Județului Alba.
e.) Finanţarea programelor sportive desfăşurate în raza unităţii administrativ-teritoriale:
1) În cazul federaţiilor sportive naţionale se pot finanța competițiile oficiale
internaționale organizate de către Federațiile Sportive Naționale în raza unităţii administrativteritoriale cu până la 50% din bugetul acțiunii sportive.
2) În cazul organizării finalelor campionatelor naţionale pe ramură de sport de
către Federaţiile Sportive Naţionale, în raza unităţii administrativ-teritoriale, Unitatea
Administrativ - Teritorială Județul Alba poate susţine, acţiunile sportive respective, cu materiale
personalizate necesare premierii participanţilor(medalii, trofee, tricouri, diplome, şepci, etc.).
3) În cazul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Alba finanțarea acțiunilor
sportive cuprinse în calendarul acesteia, desfăşurate în raza Unităţii Administrativ Teritoriale Județul Alba, se va face cu o sumă până la nivelul bugetului alocat de către Ministerul
Tineretului și Sportului pentru acțiunea sportivă / acțiunile sportive a căror finanțare este
solicitată.
4) În cazul Inspectoratului Școlar Judeţean Alba se pot finanța programele
sportive derulate în cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar, Olimpiadei Gimnaziilor,
precum și alte programe sportive destinate stimulării sportului școlar.
Art. 9. (1) Documentaţia de solicitare a finanţării se depune într-un singur exemplar,
însoțită de un opis, şi va conţine următoarele documente:
1) Cerere de finanţare semnată de reprezentantul legal și ștampilată (anexa
nr. 1 la Regulament);
2) Statutul și Actul constitutiv, pentru structurile sportive de drept privat,
respectiv actul administrativ al autorității publice în subordinea căruia se află instituția de drept
public și regulamentul de organizare și funcționare al acesteia, pentru cluburile sportive de drept
public și instituțiile publice – copie;
3) Bugetul de venituri și cheltuieli pentru fiecare program sportiv pentru
care se solicită finanțarea, însoțit de hotărârea organului de conducere prin care a fost aprobat cu
specificarea cheltuielilor bugetare aferente activității sportive (anexa nr. 2 la Regulament);
4) Certificatul de identitate sportivă (CIS) – pentru structurile sportive;
5) Certificat de atestare fiscală eliberat de Administrația Finanțelor
Publice;
6) Certificat de atestare fiscală din care să rezulte că nu are datorii la
bugetul local sau declarație pe proprie răspundere că nu este plătitor de impozit;
7) Situațiile financiare la data de 31 decembrie a anului precedent (bilanț
prescurtat și cont prescurtat al rezultatului exercițiului financiar); în cazul în care acestea nu sunt
finalizate se vor depune situațiile aferente exercițiului financiar anterior - copie;
8) Declarație pe proprie răspundere că nu se află în litigiu cu Unitatea
Administrativ - Teritorială Judeţul Alba, că nu are obligaţii de plată exigibile din anul anterior la
Unitatea Administrativ - Teritorială Judeţul Alba, că nu face obiectul unei proceduri de dizolvare
sau de lichidare ori că nu se află deja în stare de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu
prevederile legale în vigoare, că nu se află în situația de nerespectare a dispozițiilor statutare, a
actelor constitutive, a regulamentelor proprii, precum şi a legii; (anexa nr. 3 la Regulament);
9) Documente care să ateste performanțele obținute (diplome, clasamente
oficiale, adrese oficiale din partea DJST, MTS, federații sportive, etc.) - copii.
(2) Documentaţia de solicitare a finanţării se depune de către solicitant distinct
pentru fiecare program sportiv, cu respectarea criteriilor prevăzute în prezentul regulament.
(3) Documentația de solicitare a finanţării depusă are caracter ferm şi obligatoriu
din punct de vedere al conţinutului şi trebuie semnată, pe propria răspundere, de către solicitant sau
de către o persoană împuternicită legal de acesta.
(4) Sumele reprezentate în bugetul din cadrul cererii de finanțare vor fi prezentate
exclusiv în lei.
(5) Solicitanţii trebuie să păstreze un exemplar complet din documentaţia de
solicitare a finanţării.
(6) Toate documentele solicitate în copie vor purta sintagma „conform cu
originalul” și vor fi semnate și ștampilate de către solicitant sau de către o persoană împuternicită
legal de acesta.
(7) Documentele depuse în copie se vor prezenta în original la semnarea

contractului de finanțare.
(8) Unitatea Administrativ Teritorială - Judeţul Alba își rezervă dreptul de a solicita
orice document considerat relevant pentru acordarea finanțării și pentru verificarea modului de
cheltuire a acesteia.
Art. 10. (1) Documentația de solicitare a finanţării se trimite prin poştă, mesagerie
expresă sau se depune la Registratura Consiliului Județean Alba, la adresa indicată mai jos:
Consiliul Judeţean Alba
Str. Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 1
cod poştal 510118, localitatea Alba Iulia
Registratură, Cam. 6.
(2) Documentaţiile de solicitare a finanţării trimise prin orice alte mijloace (de
exemplu prin fax, e-mail) sau trimise la alte adrese, nu vor fi luate în considerare.
(3) Documentațiile de solicitare a finanțării înregistrate la registratura Consiliului
Județean Alba vor fi analizate din punct de vedere al eligibilității, al încadrării în prevederile
prezentului regulament, precum și a cuantumului finanțării solicitate defalcate pe categorii de
cheltuieli de către o comisie constituită prin dispoziția președintelui Consiliului Județean Alba.
Art. 11. (1) Finanțarea programului sportiv se acordă în baza unui contract încheiat între
autoritatea finanțatoare și structura sportivă, după aprobarea cererii de finanțare prin hotărâre a
Consiliului Județean Alba.
(2) Finanţarea se va acorda în limita unui fond anual aprobat în bugetul local de
către Consiliul Judeţean Alba, cu această destinaţie, stabilit potrivit prevederilor legale
referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea şi raportarea bugetului local anual.
Art. 12. (1) Solicitanţilor care au depus documentații de finanțare, care au fost dezbătute
și votate în ședința Consiliului Județean Alba, li se va comunica hotărârea adoptată de către
acesta, la adresa comunicată în cererea de finanţare (anexa nr. 1 la Regulament).
(2) Solicitanţii ale căror documentații de finanțare au fost aprobate de către
Consiliul Județean Alba vor fi invitați la sediul autorității finanțatoare în vederea încheierii
contractelor de finanțare.
Art. 13. (1) Cheltuielile eligibile din documentaţia de finanţare trebuie să respecte
următoarele condiții:
a.) să fie efectuate în perioada executării contractului;
b.) să fie necesare pentru realizarea programelor sportive finanțate;
c.) să fie prevăzute în bugetul programelor sportive;
d.) să fie în conformitate cu principiile unui management financiar sănătos, respectiv
utilizarea eficientă a banilor şi un raport optim cost/beneficiu;
e.) să fie înregistrate în contabilitatea Beneficiarului;
f.) să fie identificabile şi verificabile;
g.) să fie dovedite prin originalele documentelor justificative.
(2) Nu se pot deconta din sumele provenite din finanțarea acordată de Consiliul
Județean Alba, cheltuieli care au fost angajate de beneficiar anterior încheierii contractului, chiar
dacă aceste cheltuieli se referă la programul sportiv finanțat.
(3) Pe parcursul derulării contractului de finanțare, categoriile de cheltuieli
aferente finanțării acordate din bugetul local al Județului Alba pentru programul sportiv aprobat
pot fi modificate, cu încadrarea în valoarea totală a finanțării, printr-o notificare, cu justificarea
motivelor care au condus la aceasta, în limita a maxim 10% din valoarea categoriei de cheltuieli
de destinație.
(4) În situația modificării liniilor bugetare ale aceleași categorii de cheltuieli,
beneficiarul are obligația de a transmite o notificare la contractul de finanțare.
(5) În situația modificărilor peste limita de 10% din valoarea categoriei de
cheltuieli de destinație, beneficiarul finanțării are obligația de a solicita încheierea unui act
adițional.
(6) Pentru orice solicitare care implică modificarea valorii totale a contractului
este necesară încheierea unui act adițional.
Art. 14. (1) Categoriile de cheltuieli și cuantumul acestora vor respecta prevederile legale
în vigoare și vor fi aprobate prin hotărâre a Consiliului Județean Alba, pentru fiecare beneficiar
în parte, în funcție de specificul programelor sportive derulate.
(2) Documentele necesare justificării cheltuielilor efectuate pentru implementarea
programului sportiv, vor fi prezentate în copii ştampilate şi certificate pentru conformitate cu

originalul de către reprezentantul legal al organizaţiei, însoțite de un raport de activitate, în
termenele stabilite în contractul de finanțare.
(3) Autoritatea finanţatoare îşi rezervă dreptul de a face verificări, atât în perioada
derulării contractului de finanţare, cât şi ulterior finalizării programelor sportive finanțate.
(4) Autoritatea finanţatoare și beneficiarul pot stabili în contractul de finanțare ca
plățile către beneficiar să se facă în tranșe, în raport cu faza derulării programului sportiv și
cheltuielile aferente, durata și evoluția în timp a activității finanțate ori de costurile interne de
organizare și funcționare ale beneficiarului.
(5) Sumele acordate și nejustificate de către beneficiar vor fi restituite împreună
cu dobânzile legale calculate conform legii.
Art. 15. Beneficiarul se obligă să promoveze imaginea autorității finanțatoare în cadrul
programelor sportive finanţate prin modalităţile convenite între părţi.
Capitolul 5. Procedura de raportare
Art. 16. (1) Pe parcursul derulării contractului, beneficiarii au obligația să depună la
Consiliul Județean Alba următoarele raportări:
 raportări intermediare - depuse înainte de solicitarea fiecărei tranşe, în vederea
justificării tranșei anterioare;
 raportare finală - depusă în termen de 15 zile de la finalizarea activităților din cadrul
programului sportiv pentru care se acordă finanțarea, dar nu mai târziu de termenul de
valabilitate a contractului și va cuprinde obligatoriu justificarea cheltuielilor la nivelul întregului
proiect cuprinzând atât finanțarea Consiliului Județean Alba, cât și finanțarea proprie.
(2) Raportările vor fi depuse atât pe suport de hârtie, cât și în format electronic
fiind însoțite de documentele justificative pentru cheltuielile efectuate.
Capitolul 6. Sancțiuni
Art. 17. (1) Contractul de finanţare este reziliat de drept în cazul în care beneficiarul nu
îşi îndeplineşte, ori îşi îndeplineşte în mod necorespunzător obligaţiile contractuale. Notificarea
va fi comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării neîndeplinirii sau
îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau a mai multor obligaţii contractuale.
(2) Utilizarea alocaţiilor bugetare în alte scopuri decât cele prevăzute în contractul
de finanţare este interzisă şi atrage rezilierea acestuia fără intervenţia instanţei judecătoreşti.
(3) În cazul în care beneficiarului i s-a notificat rezilierea contractului de finanţare
din vina sa, acesta este obligat ca în termen de 20 de zile de la data primirii notificării să restituie
autorității finanțatoare sumele primite și utilizate necorespunzător.
(4) Odată cu restituirea sumelor primite beneficiarul datorează dobânzi şi
penalităţi de întârziere, calculate de la data virării acestor sume de către autoritatea finanțatoare,
în cuantumul prevăzut de legislaţia privind colectarea creanţelor bugetare.
Capitolul 7. Dispoziții finale
Art. 18. (1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare în legătură cu procedura de
atribuire sau derularea contractelor de finanţare se va transmite către solicitanţii finanţării în
formă scrisă.
(2) Orice document scris trebuie confirmat de primire și înregistrat, cu excepţia
documentelor care confirmă primirea.
Art. 19. Prevederile regulamentului vor fi aplicate tuturor finanțărilor pentru activitatea
sportivă acordate din bugetul județului, în baza prevederilor Legii nr. 69/2000, cu modificările și
completările ulterioare, începând cu data intrării în vigoare a hotărârii Consiliului Județean Alba
prin care s-a aprobat.
Art. 20. Prezentul regulament se aduce la cunoștința publică prin publicarea pe pagina de
internet www.cjalba.ro.

Anexe la regulament
Art. 21. Anexele următoare fac parte integrantă din prezentul regulament:
Anexa nr. 1 - Cerere de finanţare
Anexa nr. 2 - Bugetul de venituri și cheltuieli al programului sportiv
Anexa nr. 3 - Declarație pe proprie răspundere.

Anexa nr. 1 la Regulamentul privind condițiile,
criteriile și procedura de finanțare a programelor sportive

CERERE DE FINANŢARE
A. Aplicantul:
1. Solicitant:
1. Denumirea solicitantului:
2. Prescurtarea:
3. Adresa:
4. Certificat de identitate sportivă:
5. Alte date de identificare:Telefon:
E-mail:
Fax:
Web:
2. Date bancare:
Denumirea băncii:
Numărul de cont:
Titular:
Cod fiscal:
3. Datele persoanei care are dreptul legal de a reprezenta solicitantul:
1. Numele complet:
2. Telefon:
3. Fax:
4. E-mail:
4. Responsabilul de proiect (dacă este diferit de persoana de la punctul 3):
1. Numele complet:
2. Telefon:
3. Fax:
4. E-mail:

B) Date privind programul sportiv:
1. Titlul/Denumirea programului sportiv:

2. Descrierea programului sportiv, a scopului și obiectivelor acestuia, precum și a
resurselor solicitantului

3. Justificarea caracterului de anvergură și importanța pentru finanțator a
programului:
4. Activităţile desfășurate pentru implementarea programului sportiv:
Activități/acțiuni din cadrul
programului sportiv

Locul
Perioada de desfășurare
desfășurării
a activității/acțiunii

Activitatea 1

Participanți
(numărul și structura)
Participanți la
activitatea 1
Participanți la
activitatea 2
Participanți la
activitatea 3
Participanți la
activitatea 4

Activitatea 2
Activitatea 3
Activitatea 4
Etc.

5. Suma solicitată spre finanțare UAT Județul Alba necesară pentru implementarea
programului sportiv:
6. Graficul estimativ al cererilor de finanțare din totalul bugetului solicitat
autorității finanțatoare:
a) Integral până la data de………………..
b) În următoarele tranșe:
- tranșa I în valoare de………….., până la data de …………
- tranșa II în valoare de……….…, până la data de …………
- tranșa III în valoare de…………, până la data de …………
Etc.
C) Resurse umane şi financiare ale solicitantului:
1. Resurse umane
1.1. Număr de personal salariat – total, din care antrenori (pentru cluburile sportive):
1.2. Număr de secţii pe ramură de sport (pentru cluburile sportive):
1.3.
Număr de sportivi legitimaţi pe secţii:
1.4.Număr de cluburi sportive afiliate la asociaţia pe ramură de sport judeţeană:
1.5.Număr de asociaţii fără personalitate juridică afiliate la asociaţia pe ramură de sport
judeţeană:
2. Resurse financiare
2.1. Venituri proprii realizate în anul precedent - total .......................lei , din care:
- alocări de la bugetul UAT Județul Alba………….lei,
- alocări de la bugetul altor autorități locale………..lei,
- donaţii, sponsorizări ......................... lei,
- venituri din activităţi economice (închirieri, prestări de servicii, reclamă,
publicitate etc.) ......................... lei,
- cotizaţii, taxe, penalităţi etc. .......................... lei,

- alte venituri ......................... lei ,
2.2. Venituri proprii estimate a se realiza în anul curent - total ................ lei, din care:
- alocări de la bugetul UAT Județul Alba………….lei,
- alocări de la bugetul altor autorități locale………..lei,
- donaţii, sponsorizări ......................... lei,
- venituri din activităţi economice (prestări de servicii, închirieri, reclamă,
publicitate etc.) ......................... lei
- cotizaţii, taxe, penalităţi etc. .......................... lei
- alte venituri ......................... lei
D) Parametrii de performanță
1. Indicatori de performanță realizați în precedentul sezon competițional sau în ultimele
24 luni
………………………………………………………………………………..
2. Obiectivele de performanță de realizat în sezonul competițional pentru care se solicită
finanțarea
……………………………………………………………………………….
E) Alte documente:
1. În cazul solicitărilor pentru finanțarea participării sportivilor componenți ai loturilor
naționale și a antrenorilor acestora la competițiile internaționale oficiale vor fi
anexate adrese din parte Federațiilor Sportive Naționale din care să rezulte
convocarea la loturile naționale precum și costurile acoperite de către acestea pentru
fiecare competiție
2. În cazul solicitărilor depuse de către Federațiile Sportive Naționale pentru finanțarea
organizării de competiții internaționale oficiale, în Județul Alba, federaţiile vor anexa
regulamentele de organizare, desfășurare și premiere ale respectivelor competiții.

Nr. înregistrare/Data:

Reprezentantul legal al solicitantului,
Numele și prenumele:
Semnătura:
Ștampila solicitantului:

Anexa nr. 2 la Regulamentul privind condițiile, criteriile
și procedura de finanțare a programelor sportive

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI - ESTIMAT

Programul sportiv …………………………………..

Nr.
crt
A
I
1
a)
b)
c)
d)
2
II

1

2
3
4

5
6

7

Denumire indicator
B
VENITURI TOTAL (1+2) din
care:
Contribuția beneficiarului
contribuție proprie
donații
sponsorizări
alte surse
Finanțare nerambursabilă din
bugetul local al județului Alba
CHELTUIELI TOTAL din
care:
Cheltuieli pentru plata
participanților la activitatea
sportivă, efectuate în baza unui
contract individual de muncă
sau a unui contract de activitate
sportivă conform legii
Cheltuieli transport, cazare și
masă
Cheltuieli privind alimentația de
efort
Cheltuieli privind plata
arbitrilor, medicilor și altor
persoane
Cheltuieli privind asigurarea
persoanelor, a materialelor, a
echipamentului sportiv și a altor
bunuri
Cheltuieli pentru achiziționarea
de materiale și echipament
sportiv
Cheltuieli medicale ( vitamine
și susținătoare de efort,
medicamente, materiale
sanitare, unguente, produse
pentru refacere și recuperare) și
pentru controlul doping

SUMA
-lei1=2+3

Contribuție
finanțator
-lei2

Contribuție
beneficiar lei
3

Participanti
(numărul și
structura)
4

8 Alte categorii de cheltuieli:
pentru organizarea, respectiv
desfășurarea acțiunilor sportive,
servicii închiriere baze sportive
etc
pentru realizarea acțiunilor de
cercetare, informare,
consultanță în domeniul
sportului, realizarea
materialelor video/audio etc
cheltuieli pentru materiale de
promovare a activității sportive
Indemnizații sportive, prime și
alte drepturi
Reprezentatul legal al solicitantului
(nume, prenume și
semnătură)

Responsabil financiar
(nume, prenume și
semnătură)

Anexa nr. 3 la Regulamentul privind condițiile, criteriile
și procedura de finanțare a programelor sportive

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul ................................ cetățean ................................., născut la data de
............................., în localitatea ................................., domiciliat în ......................., str.
............................ nr. ........, bloc ........, scara ........,etaj ......, apart. ......., sector/județ
......................, posesor al .................., seria ............nr. ....................eliberat de
.............................la
data
de
....................,
cod
numeric
personal
.......................................................,
în
calitate
de
reprezentant
legal
al
beneficiarului...........................................................
cu
datele
de
identificare......................................./sediu........................... .
Cunoscând dispozițiile articolului 326 din Codul penal (Legea nr.286/2009) cu
modificările și completările ulterioare, cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie
răspundere că ....................................................(denumirea. beneficiarului).
- nu se află în litigiu cu UAT Județul Alba;
- nu are obligații de plată exigibile din anul anterior la UAT Județul Alba;
- nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu
prevederile legale în vigoare;
- nu se află în situația de nerespectare a dispozițiilor statutare, a actelor constitutive, a
regulamentelor proprii, precum și a legii.
Dau prezenta
............................ .

declarație

REPREZENTANT LEGAL,
(nume, prenume și semnătura)

fiindu-mi

necesară

la

...................................

DATA

pentru

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr. 20665 din 16 septembrie 2020
REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind
condițiile, criteriile și procedura de finanțare a programelor sportive, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Alba nr. 265/24 august 2017, cu modificările şi completările ulterioare
Strategia Națională pentru Sport 2016-2032 aprobată de către Ministerul Tineretului și
Sportului prevede că „O politică coerentă de organizare și susținere a sportului de masă și
performanță în România trebuie să reprezinte o prioritate la nivelul tuturor autorităților...”.
Prin modificările aduse Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului s-a creat un cadru
legal coerent pentru finanțarea de către autoritățile administrației publice locale a programelor
sportive. Astfel, prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale se pot
aloca sume din bugetul local pentru finanțarea programelor sportive ale cluburilor de drept
public și privat înființate pe raza unităţii administrativ-teritoriale. De asemenea, prin hotărâre a
autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale se pot aloca sume din bugetul local
pentru finanțarea programelor sportive desfășurate în raza județului Alba, de către asociațiile
județene pe ramură de sport, federațiile sportive naționale, Direcția Județeană pentru Sport și
Tineret Alba și Inspectoratul Școlar Județean Alba.
În mod similar, tot prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale administraţiei publice
locale se stabilesc condiţiile, criteriile şi procedura, precum şi cuantumul pe fiecare categorie de
cheltuieli, respectiv fiecare categorie de participanţi la activităţile sportive.
Experienţa anilor precedenţi a dovedit existenţa unei legături direct proporționale între
susținerea financiară de la bugetele centrale și locale și nivelul performanțelor atinse de către
echipele și sportivi care au beneficiat de aceasta.
Anul competițional 2020 a fost profund afectat din cauza declanșării pandemiei mondiale
cauzate de apariția noului coronavirus SARS-CoV-2. Programele de pregătire ale sportivilor au
fost total atipice, în acest an fiind impuse o serie de reguli noi și restricții. Majoritatea
competițiilor oficiale internaționale au fost anulate sau amânate pentru anul viitor astfel că
sportivii din județul Alba, componenți ai loturilor naționale, nu au mai avut șansa obținerii de
rezultate internaționale în acest an.
Prin inițierea acestui proiect de hotărâre se are în vedere optimizarea cadrului specific
pentru susținerea activității sportive din județul Alba prin adaptarea la condițiile specifice
impuse de noul coronavirus.
Astfel, considerăm că este necesară modificarea şi completarea Regulamentului privind
condițiile, criteriile și procedura de finanțare a programelor sportive.
Având în vedere cele expuse, în temeiul art.182 alin. 2 din O.U.G. nr.57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia proiectele de
hotărâri pot fi propuse de consilierii județeni, de președintele consiliului județean, de
vicepreședinții consiliului județean sau de cetățeni, în condițiile legii, a fost inițiat proiectul de
hotărâre înregistrat cu nr. 189/16 septembrie 2020.
Ținând cont de prevederile legale mai sus menționate, propun analizarea Proiectului de
hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind condițiile, criteriile și
procedura de finanțare a programelor sportive, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Alba nr. 265/24 august 2017, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea
supunerii lui spre dezbatere și aprobare în ședința ordinară a Consiliului Județean Alba din luna
septembrie 2020.
La redactarea prezentului referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr.
24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată, cu modificările și completările ulterioare.
CONSILIERI JUDEŢENI,
RADU Călin CHERECHEŞ Dan Ioan SANDEA Dorin Gheorghe CETERAŞ Marius

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 20663/16 septembrie 2020

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Domnului director executiv Ioan BODEA
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
Domnului director executiv Marian Florin AITAI
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
Doamnei director executiv Liliana NEGRUŢ
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 şi completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind condițiile, criteriile
și procedura de finanțare a programelor sportive, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Alba nr. 265/24 august 2017, cu modificările şi completările ulterioare
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 16 septembrie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei
„ordinară” care va avea loc în data de 17 septembrie 2020.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 189/16 septembrie 2020 şi are ataşat
referatul de aprobare a proiectului de hotărâre pentru
modificarea şi completarea
Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a programelor sportive,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 265/24 august 2017, cu modificările şi
completările ulterioare.
Cu deosebită consideraţiune,
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcția Gestionarea Patrimoniului
Direcția Dezvoltare și Bugete
Direcţia Juridică şi Administraţie Publică
Nr. 18186/11 august 2020
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind
condițiile, criteriile și procedura de finanțare a programelor sportive, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 265/24 august 2017, cu modificările şi
completările ulterioare
Potrivit art.3 alin.1 din Legea nr.69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și
completările ulterioare, ”Autorităţile administraţiei publice, unităţile şi instituţiile de învăţământ,
instituţiile sportive, precum şi organismele neguvernamentale de profil au obligaţia să sprijine
sportul pentru toţi şi sportul de performanta şi să asigure condiţiile organizatorice şi materiale de
practicare a educaţiei fizice şi sportului în comunităţile locale”. De asemenea, în art. 69 din
Legea nr.69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare, se
precizează următoarele: la alin. (1) ”Structurile sportive fără scop patrimonial şi Comitetul
Olimpic Român, în condiţiile prezentei legi, pot beneficia de sume de la bugetul de stat şi de la
bugetele locale pentru finanţarea de programe sportive. Aceste sume se asigură pe bază de
contracte încheiate între structurile sportive respective şi organele administraţiei publice centrale
sau locale, după caz.”, iar la alin. (2) ”Contractul va cuprinde prevederi cu privire la: obiectul şi
volumul activităţilor specifice, parametrii sportivi de realizat, suma stabilită pentru finanţarea
programelor, defalcată pe obiective, activităţi şi naturi de cheltuieli, obligaţiile şi
responsabilităţile părţilor. Regimul de gestionare a sumelor astfel primite şi controlul financiar se
fac în condiţiile legii.”
Obiectivul principal al inițierii acestui proiect de hotărâre este acela de a optimiza cadrul
specific pentru susținerea activității sportive din Județul Alba în contextul creat de apariția noului
coronavirus.
Prin modificările aduse acestui regulament se dorește ca finanțarea programelor sportive
să răspundă şi nevoilor sportivilor de înaltă performanță care reprezintă cu mândrie județul Alba
în competițiile internaționale la cel mai înalt nivel.
Având în vedere cele prezentate, consideram că Proiectul de hotărâre pentru aprobarea
modificării şi completării Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a
programelor sportive și a Contractului - cadru încheiat cu beneficiarii finanțării, conține
cerințele de oportunitate și legalitate pentru a fi inițiat, conform prevederilor art. 44 alin.1 din
Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Alba.

Director executiv,
Ioan BODEA

Director executiv,
Marian Florin AITAI

Redactat: Sorina OPREAN- consilier superior

Director executiv,
Liliana NEGRUŢ

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 „ordinarăˮ în luna septembrie 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, cu modificările şi completările ulterioare;
- 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, cu modificările şi completările ulterioare,
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 125.264,58 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 118.854,15 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. 190
Alba Iulia, 16 septembrie 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 şi 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 şi 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 şi 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.

Anexa la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 190 din 16 septembrie 2020
Programul obiectivelor de investiţii de interes judeţean
finanţate din excedentul bugetului local al Județului Alba, pe anul 2020
Nr.
Crt.
0
A
I
1
2
3
4
II
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
B

Denumirea obiectivului
A
TOTAL, din care:
Capitolul 51.02 Autorităţi publice şi acţiuni externe
Obiective de investiţii:
Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Județean Alba
cu extindere
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii Alba
Iulia - Muzeul Naţional al Unirii (PT)
Amenajare depozit de ceramică veche
Valorificarea vestigiilor arheologice descoperite la obiectivul de investiţii
„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 antivirus,
bitdefender, soluţie intranet, licențe, aplicații,etc)
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 Județean
Alba cu extindere” - Studiu de fezabilitate, studii, expertize, avize, acorduri
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii 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 Alba
Iulia - Muzeul Naţional al Unirii - Studiu de parament și stratigrafic
Elaborare PUD Amenajare zonă cuprinsă între Sala Unirii și Muzeul Național al
Unirii Alba Iulia
Teatru de Proiecte - Studiu de fezabilitate, studii, expertize, avize, acorduri
Studiu fezabilitate privind realizarea bornelor arhitecturale de intrare în Județul
Alba
Expertiză tehnică imobil Piața Ion I. C. Brătianu, nr. 21 (fosta Bancă
Raiffeisen)
Construire arhivă și depozite logistice CJA - Studiu de fezabilitate, studii,
expertize, avize, acorduri
Strategia de dezvoltare a Județului Alba pentru perioada 2021-2027
Actualizare Plan de Amenajare a Teritoriului Judetului Alba
Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale

mii lei
Buget
2020
1
118,854.15
14,765.64
12,034.70
10,214.70
20.00
1,650.00
150.00
2,730.94
732.62
90.00
202.00
500.00
100.00
149.52
100.00
10.00
50.00
150.00
10.00
4.00
50.00
150.00
20.00
10.00
50.00
210.00
142.80
162.00

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
III
Alba
C CAPITOL 60.02 – Apărare Naţională
Alte cheltuieli de investiţii:
Mansardare corp C1 al imobilului situat în municipiul Alba Iulia, str. Regina
1
Maria, nr. 6 - expertiză tehnică
Mansardare corp C1 al imobilului situat în municipiul Alba Iulia, str. Regina
2
Maria, nr. 6 - DALI, studii, expertize, avize, acorduri
3 Tehnica de calcul ( Multifuncţionala 1 buc; imprimanta 1 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 clădire C+D) la Spitalul Judeţean de Urgenţă
2
Alba Iulia
3 Construire scară exterioară de evacuare
4 Proiectare și execuție branșament electric - Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud
Proiectare și execuție instalație electrică, cablaj și aparataj-circuit prize- Spital
5
de Pneumoftiziologie Aiud
II Alte cheltuieli de investiţii:
Studiu de soluție pentru Aviz Tehnic Racord Electric - Spitalul de
1
Pneumoftiziologie Aiud
III Dotări independente Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
IV Dotări independente Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud
V Reparaţii capitale:
RK Centru Multifuncțional de Sănătate Ocna Mureș - Spitalul Judeţean de
1
Urgenţă Alba Iulia
2 RK Farmacie - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
RK Secțiile Cardiologie, Medicină Internă -Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba
3
Iulia
RK și schimb de destinație din Școala Postliceală Sanitară în Secție Recuperare,
4 Medicina fizica și Balneologie și extindere Ambulator - Spitalul Judeţean de
Urgenţă Alba Iulia
5 RK Bloc operator - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
6 RK Secția Pediatrie, Oftalmologie - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
7 RK Dispensar TBC - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
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
10 RK Modernizare sectie ATI - Spitalul Judeţean de 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

35.00
35.00
113.00
14.00
65.00
65.00
10.00
40.00
15.00
30.00
30.00
30.00
23,575.81
11,909.94
533.94
10,858.00
58.00
340.00
120.00
8.50
8.50
3,801.26
230.50
3,260.60
21.00
29.00
200.00
107.00
200.00
5.00
5.00
2,656.60
5.00
32.00
4,365,01
141.50
111.74

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 Sf.
4 Mihail, Restaurare și refuncționalizare clădiri și caponieră, sistematizare zonă,
demolare corpuri parazitare)
Restaurare zid estic Bastion Sf. Mihail, caponieră și morgă - DALI, studii,
5
expertize, avize, acorduri
Amenajare și împrejmuire curte Castel Sâncrai studiu de fezabilitate, studii,
6
expertize, avize, acorduri
7 Realizarea expoziției permanente Sala Unirii Alba Iulia
8 Centrul multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud - studiu de fezabilitate
Biblioteca Județeană „Lucian Blaga ”Alba
I Alte cheltuieli de investiţii:

I
1
2
II
I

I
G
I
1
2
3
II
1
2
3

Dotari independente Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba
Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia
Obiective de investiţii:
Proiectare, obținere avize execuție perete antifoc clădire Teatrul de Păpuși
„Prichindel” Alba Iulia
Instalație de detectare-semnalizare a incendiilor clădire Teatrul de Păpuși
„Prichindel” Alba Iulia
Alte cheltuieli de investiţii:
Dotari independente Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia
Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba Iulia
Alte cheltuieli de investiţii:
Dotări independente Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba Iulia
Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
Alte cheltuieli de investiţii:
Dotări independente Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
Capitolul 68.02 Asigurări şi asistenţă socială
Obiective de investiţii:
Centru de Îngrijire și Asistență pentru Persoane cu Handicap Psihic și Mental
Ocna Mureș - PT și execuție
Proiect, extindere, modernizare și autorizare PSI Centrul de Îngrijire și
Asistență Abrud
Documentație tehnică obținere autorizație PSI sediu Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului Alba
Alte cheltuieli de investiţii:
Centrale termice
Programe informatice software și licențe
Ministație de epurare Centrul de Îngrijire și Asistență Baia de Arieș

3,850.77
261.00
7,593.25
4,585.95
4,585.95
1,870.00
100.00
60.00
10.00
50.00
50.00
60.00
1,500.00
40.00
144.00
144.00
144.00
206.90
111.50
8.70
102.80
95.40
95.40
66.00
66.00
66.00
720.40
720.40
720.40
4,846.46
4,079.46
4,000.00
64.74
14.72
180.00
50.00
30.00
100.00

III
H
I
1
2
I
I
1
2
II
J
I
1

Proiect Team-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor și
Proiect Venus „Împreună pentru o viață în siguranță” - Program
Operațional Capital Uman 2014-2020
Capitolul 70.02 - Servicii și dezvoltare publică
Obiective de investiţii:
Amenajare bază de tratament și agrement în Orașul Ocna Mureș
Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în Județul Alba 20142020
Capitolul 74.02 Protecţia Mediului
Alte cheltuieli de investiţii:
Elaborare Plan Județean de Gestionare a Deșeurilor în Județul Alba și a
Raportului de mediu
Studiu și asistență tehnică pentru realizarea Planului de menținere a calității
aerului în Județul Alba
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile proiect „Fazarea
proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în Judetul Alba”
Capitolul 84.02 Transporturi
Lucrări de drumuri și poduri propuse pe anul 2019, în continuare:
Consolidare pod pe DJ705B peste Râul Mureș, km. 3+949, localitatea Vințu de
Jos, județul Alba

587.00
7,306.00
5,868.00
5,868.00
1,438.00
185.00
115.00
100.00
15.00
70.00
60,324.99
11,434.49
5,360.87

2 Modernizare drum județean DJ704K:Vinerea (DJ704)-Săliștea (DJ705E)
Consolidare Pod pe DJ107C, km. 9+223 peste Pârâul Dumbrăvița, în localitatea
3 Limba, județul Alba
II Lucrări noi:
Consolidare Pod pe drumul județean DJ106E peste Râul Sebeș, km. 52+150,
1 Dobra, județul Alba

637.72
8,389.21

Modernizare drum judetean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) - Sâncrai - Rădeşti
2 - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş (DN 14 B)
3 Pod pe DJ141C peste Valea Cenade, km. 2+600, jud. Alba

3,015.00

4
5

6
7
III
IV
1
2
3
4

Refacere 2 poduri și 12 podețe pe raza comunei Pianu și Săsciori, județul Albape drumul județean DJ704A, PT+executie
Consolidare pod peste râul Mureș, pe DJ107E:Aiud (DN1) - Ciumbrud - Bagau
- Lopadea Noua - Hoparta - Vama Seaca (DJ 107 D), faza PT și execuție
Reabilitare și consolidare drum județean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel - Cergău Mare - Veza - Blaj - Sâncel
- Lunca Târnavei - Șona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - limită Județul
Mureș, tronson km. 2+112- km. 4+587, faza PT+execuție
Reabilitare și modernizare drum județean DJ 750C: Sălciua de Sus (DN 75) Dealu Caselor - Valea Largă - Vale în Jos - Ponor - Râmeţ - Valea Mănăstirii Geoagiu de Sus - Stremţ - Teiuş (DN 1)-faza PT
Alte cheltuieli de investiţii:
Dotări independente pentru Activitatea Transporturi
Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii:
Servicii de expertizare a lucrărilor executate la obiectivul - Consolidare corp
drum județean DJ750: Gârda de Sus(DN75) - Ordâncușa - Ghețar
Consolidarea și asigurarea stabilității versanților pe drumul județean DJ106E:
limită Județul Sibiu - Dobra - Șugag, faza DALI
Reabilitare drum județean DJ 705: limită Județul Hunedoara - Almaşu de Mijloc
- Almaşu Mare - Zlatna (DN 74), faza SF
Modernizare drum judetean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) - Sâncrai - Rădeşti
- Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş (DN 14 B),
faza DALI

5,435.90

130.00

122.70
1,768.66
1,407.22

386.53
1,559.10
2,471.85
577.85
1,894.00
194.00
35.66
85.54
9.28

5 Pod pe DJ141C peste Valea Cenade, km. 2+600, jud. Alba, faza SF
6

7
8
9
10
11
12
13

14

V

VI
VII

Reabilitare și consolidare drum Galda de Jos (intersecție cu DJ 107H - drum
acces Centru Management Integrat al Deșeurilor Galda de Jos) faza DALI
Reabilitare și consolidare drum județean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel - Cergău Mare - Veza - Blaj - Sâncel
- Lunca Târnavei - Șona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - limită Județul
Mureș, tronson km.2+112- km.4+587, faza SF
Modernizare și consolidare drum județean DJ107V:DJ107 - Alecuș -DJ107D
faza DALI
Consolidare pod peste Râul Mureș, pe DJ107E: Aiud (DN1) - Ciumbrud Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ 107 D) faza DALI
Refacere 2 poduri și 12 podețe pe raza comunei Pianu și Săsciori, județul Alba pe drumul județean DJ704A, faza SF
Modernizare drum județean DJ103G:Inoc(DN1) - Ciugudu de Jos-Ciugudu de
Sus-limită Județul Cluj - faza DALI, inclusiv expertiza tehnică
Pod pe DJ107:Alba Iulia - Berghin - Colibi - Cergăul Mare - Blaj - 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 75) Dealu Caselor - Valea Largă - Vale în Jos - Ponor - Râmeţ - Valea Mănăstirii Geoagiu de Sus - Stremţ - Teiuş (DN 1) – faza SF
Consolidare corp drum județean DJ107K: Galda de Jos(DJ107H)-MesenteaGalda de Sus-Măgura-Poiana Galdei-Modolești-Intregalde-Ivăniș-GhioncaniDJ107I(Bârlești), tr.IV, km.23+700-km.37+500, faza SF
Proiect POR „Modernizare drum județean DJ 107I: Aiud(DN1) Aiudul de
Sus - Râmeț - Brădești - Geogel - Măcărești - Bârlești Cătun -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
Proiect POR „Modernizare drum județean DJ103E: DN1 - Gârbova de Jos –
Gârbovița - Gârbova de Sus”, cod SMIS 2014+: 125923
Proiect POR „Consolidare corp drum județean DJ107K: Galda de Jos Mesentea - Benic - Intregalde, județul Alba km. 17+700-km.23+700”, cod
SMIS 2014+:126106
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

11.90
16.25

47.00
89.85
62.00
65.76
40.00
18.00

1,080.94

137.82
30,884.06

2,808.74
4,336.64

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 20675/16 septembrie 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”.
Din analiza stadiului fizic și valoric al obiectivelor de investiții aprobate pentru anul 2020
și urmare a fundamentărilor Serviciului Programe, Lucrări, Întreținere drumuri din cadrul
Consiliului Judeţean Alba și a ordonatorilor terţiari de credite Spitalul Județean de Urgență Alba
Iulia și Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud se impune modificarea Programului obiectivelor de
investiţii de interes judeţean finanţate din excedentul bugetului local, pe anul 2020, conform
anexei la prezenta hotărâre.
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, Hotărârea nr.81/10 aprilie 2020, Hotărârea nr.102/30 aprilie 2020,
Hotărârea nr.109/12 mai 2020, Hotărârea nr.127/18 iunie 2020, Hotărârea nr.159/30 iulie 2020
și Hotărârea nr.189/13 august 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, cu
modificările şi completările ulterioare;
 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, cu modificările şi completările ulterioare, 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. 190 din 16 septembrie 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, cu modificările şi completările ulterioare 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. 20678/16 septembrie 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
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 16 septembrie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi suplimentară a
şedinţei „ordinară” care va avea loc în data de 17 septembrie 2020.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 190/16 septembrie 2020 şi are ataşat
referatul de aprobare a proiectului de hotărâre 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.
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, cu modificările şi completările
ulterioare
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;
 analiza stadiului fizic și valoric al obiectivelor de investiții pe anul 2020 având ca sursă
de finanţare excedentul bugetului local;
 Nota de fundamentare nr. 20318/10 septembrie 2020 a Serviciului Programe, Lucrări,
Întreținere drumuri, Nota de fundamentare nr. 16304/11 septembrie 2020 a Spitalului
Județean de Urgență Alba Iulia și Nota de fundamentare nr. 2455/15 septembrie 2020 a
Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud,
excedentul bugetului local, pe anul 2020, în sumă de 118,854.15 mii lei, este destinat finanțării
următoarelor obiective:
mii lei
1

Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Județean
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

10,214.70
20.00
1,650.00

Valorificarea vestigiilor arheologice descoperite la obiectivul de investiţii
4 "Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Județean
Alba cu extindere"

150.00

5 Tehnică de calcul și echipamente de comunicatii, echipamente IT
6 Autoturism
7 Autoutilitara

732.62
90.00
202.00

8 Mobilier sediu CJA
9 Signalistica interioară și exterioară sediu CJA
Software, programe informatice, aplicatii( software proiectare, solutie
10
antivirus, bitdefender, solutie intranet, licente, aplicatii,etc)
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

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

21
22
23
24
25

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

50.00
210.00
142.80
35.00
113.00

26

Dotări independente Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor
Alba

14.00

27

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

10.00

28
29
30
31
32

Mansardare corp C1 al imobilului situat in Alba Iulia, str. Regina Maria, nr.
6 - DALI, studii, expertize, avize, acorduri
Tehnica de calcul ( Multifunctionala 1 buc; imprimanta 1 buc)
Platforma evaluare CJRAE Alba
Construire Secţia de Psihiatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
Mansardare Policlinica (Corpuri cladire C+D) la Spitalul Judeţean de
Urgenţă Alba Iulia

33 Construire scara exterioara de evacuare

40.00
15.00
30.00
533.94
10,858.00
58.00

34 Proiectare si executie bransament electric- Spital de Pneumoftiziologie Aiud

340.00

Proiectare și execuție instalație electrică, cablaj și aparataj-circuit prizeSpital de Pneumoftiziologie Aiud

120.00

35

Studiu de solutie pentru Aviz Tehnic Racord Electric- Spital de
Pneumoftiziologie Aiud
37 Dotări independente Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
36

8.50
3,801.26

38 Dotări independente Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud
RK Centru Multifunctional de Sanatate Ocna Mures - Spitalul Judeţean de
39
Urgenţă Alba Iulia
40 RK Farmacie -Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
RK Sectiile Cardiologie, Medicina Interna -Spitalul Judeţean de Urgenţă
41
Alba Iulia
RK si schimb de destinatie din Scoala Postliceala Sanitara in Sectie
42 Recuperare, Medicina fizica si Balneologie si extindere Ambulator - Spitalul
Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
43 RK Bloc operator - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
44 RK Sectia Pediatrie, Oftalmologie - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
45 RK Dispensar TBC - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
46 RK Post Trafo spital - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
47 RK Compartiment Psihiatrie Cronici Baia de Aries - Spitalul Judeţean de
Urgenţă Alba Iulia
48 RK Modernizare sectie ATI - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
Proiect Reabilitarea energetica a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia,
cod SMIS 114211
Extindere, modernizare si dotare in vederea relocarii ambulatoriului integrat
50
al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, cod SMIS 124866
Proiect Reabilitare energetica a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, cod
51
SMIS 114599
49

Proiect Extindere și dotare unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean
de Urgență Alba Iulia, cod SMIS 121063
53 Sală Polivalentă de sport cu capacitate 1800-2000 locuri, Municipiul Blaj
54 Mobilier urban, sisteme de expunere etc, Museikon
52

55 Sistemul de detecție incendiu wireless Castel Sâncrai
56 Mansardare clădire Biblioteca Județeană L. Blaga Alba- expertiză tehnică
Elaborare PUD Bastion Sfântul Mihail (construire centru cultural Bastion Sf.
57 Mihail, Restarurare și refuncționalizare cladiri și caponieră, sistematizare
zonă, demolare corpuri parazitare)
Restaurare zid estic Bastion Sf. Mihail, caponieră și morgă - DALI, studii,
58
expertize, avize, acorduri
Amenajare si imprejmuire curte Castel Sincrai studiu de fezabilitate, studii,
59
expertize, avize, acorduri
60 Realizarea expoziției permanente Sala Unirii Alba Iulia
61 Centrul multicultural Liviu Rebreanu Aiud - studiu de fezabilitate
62 Dotari independente Biblioteca Județeană L. Blaga Alba
Proiectare, obținere avize execuție perete antifoc clădire Teatrul de Papusi
63
Prichindel Alba Iulia
64
65
66
67
68
69
70

Instalație de detectare-semnalizare a incendiilor clădire Teatrul de Papusi
Prichindel Alba Iulia
Dotari independente Teatrul de Papusi Prichindel Alba Iulia
Dotări independente Centrul de Cultura "Augustin Bena” Alba Iulia
Dotări independente Muzeul National al Unirii Alba Iulia
Centru de îngrijire și Asistență pentru persoane cu Handicap Psihic și Mental
Ocna Mureș -PT și execuție
Proiect, extindere, modernizare și autorizare PSI CIA Abrud
Documentație tehnică obtinere autorizație PSI sediu DGASPC Alba

230.50
21.00
29.00
200.00
107.00
200.00
5.00
5.00
2,656.60
5.00
32.00
141.50
111.74
3,850.77
261.00
4,585.95
100.00
60.00
10.00
50.00
50.00
60.00
1,500.00
40.00
144.00
8.70
102.80
95.40
66.00
720.40
4,000.00
64.74
14.72

71 Centrale termice
72 Programe informatice software și licențe
73 Ministație de epurare CIA Baia de Arieș
Proiect Team-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor si
Proiect Venus "Impreuna pentru o viata in siguranta" - Program Operațional
74 Capital Uman 2014-2020
75 Amenajare bază de tratament și agrement în orașul Ocna Mureș
Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Alba
76 2014-2020
Elaborare Plan Județean de Gestionare a Deșeurilor în Județul Alba si a
77 Raportului de mediu
Studiu și asistență tehnică pentru realizarea Planului de menținere a calității
78 aerului în județul Alba
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile proiect "Fazarea
79 proiectului Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Alba
Consolidare pod pe DJ705B peste raul Mures, km.3+949, loc. Vintu de Jos,
80
jud. Alba
81 Modernizare drum judetean DJ704K:Vinerea (DJ704)-Salistea (DJ705E)
82
83
84
85
86
87

88

89
90
91
92

Consolidare Pod pe DJ107C, km.9+223 peste paraul Dumbravita, in
localitatea Limba, jud. Alba
Consolidare Pod pe drumul județean DJ106E peste Raul Sebeș, km.52+150,
Dobra, jud. Alba
Modernizare drum judetean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) - Sâncrai Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş
(DN 14 B)
Pod pe DJ141C peste Valea Cenade, km. 2+600, jud. Alba
Refacere 2 poduri și 12 podețe pe raza comunei Pianu și Săsciori, județul
Alba-pe drumul județean DJ704A, PT+executie
Consolidare pod peste râul Mureș, pe DJ107E:Aiud (DN1) - Ciumbrud Bagau - Lopadea Noua - Hoparta - Vama Seaca (DJ 107 D), faza PT și
execuție
Reabilitare și consolidare drum județean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac
- Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel - Cergău Mare - Veza - Blaj Sâncel - Lunca Târnavei - Șona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă limita jud. Mureș, tronson km. 2+112- km. 4+587, faza PT+executie
Reabilitare și modernizare drum județean DJ 750C: Sălciua de Sus (DN 75) Dealu Caselor - Valea Largă - Vale în Jos - Ponor - Râmeţ - Valea
Mănăstirii - Geoagiu de Sus - Stremţ - Teiuş (DN 1)-faza PT
Dotari independente pentru Activitatea Transporturi
Servicii de expertizare a lucrarilor executate la obiectivul-Consolidare corp
drum judetean DJ750:Gârda de Sus(DN75)-Ordâncușa-Ghețar
Consolidarea și asigurarea stabilității versanților pe drumul județean
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 94 Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş
(DN 14 B), faza DALI
93

95 Pod pe DJ141C peste Valea Cenade, km. 2+600, jud. Alba, faza SF
96

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

50.00
30.00
100.00
587.00
5,868.00
1,438.00
100.00
15.00
70.00
5,360.87
5,435.90
637.72
130.00
3,015.00
122.70
1,768.66
1,407.22

386.53
1,559.10
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 97
Sâncel - Lunca Târnavei - Șona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă limita jud. Mureș, tronson km.2+112- km.4+587, faza SF

47.00

98

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

89.85

99

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

62.00

100

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

65.76

101
102
103

104

105

106

Modernizare drum judetean DJ103G:Inoc(DN1) - Ciugudu de Jos-Ciugudu
de Sus-limita jud.Cluj - faza DALI, inclusiv expertiza tehnică
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
Consolidare corp drum judetean DJ107K:Galda de Jos(DJ107H)-MesenteaGalda de Sus-Măgura-Poiana Galdei-Modolești-Intregalde-IvănișGhioncani-DJ107I(Bârlești), tr.IV, km.23+700-km.37+500, 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 107 Mesentea - Benic - Intregalde, jud. Alba km.17+700-km.23+700", cod SMIS
2014+:126106

40.00
18.00

1,080.94

137.82
30,884.06

2,808.74
4,336.64

Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete
prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. ___ din __ septembrie 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, a bugetului creditelor interne şi a bugetelor instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinarăˮ, în luna septembrie 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 creditelor
interne 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;
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. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020,
modificarea unor acte normative si stabilirea unor masuri bugetare;
- H.G. nr. 718/2020 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unitati administrativ
teritoriale afectate de calamităţile naturale;
- H.G. nr. 678/2020 privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului
pentru şcoli al Romăniei în perioada 2017-2023 pentru anul şcolar 2020-2021, precum şi pentru
modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.640/2017 pentru aprobarea Programului
pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru
implementarea acestuia în anul scolar 2017-2018.
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 creditelor interne 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 623.911,39 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 341.208,02 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 192.463,52 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 322.458,04 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 276.367,19 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. Alineatul 1 al articolului 9 se modifică, iar la alineatul 2 se modifică anexa nr. 9 „a” și
nr. 9 „c” care vor avea următorul cuprins:
„Art. 9. (1) Cheltuielile, rectificate pentru activitatea „Învăţământ”, rectificate, pe anul
2020, se stabilesc în sumă de 10.805,34 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 1.476,50 mii lei, conform anexei nr. 9„a” - parte integrantă a
prezentei hotărâri.
 Învățământ special integrat în învățământul de masă, precum şi finanțarea
drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează învățământul special,
suma de 977,00 mii lei, conform anexei nr. 9„c” - parte integrantă a prezentei hotărâri.

„Programul pentru școli al României”, pe anul 2020, suma de 8.172,09 mii
lei. Creditul de angajament este în sumă de 25.522,42 mii lei”.
6. 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”.
7. 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 77.902,06 mii lei, în structura
prevăzută în anexele nr. 13„aˮ și nr. 13„bˮ - părți integrante ale prezentei hotărâri”.
8. 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.
9. Alineatele 1 şi2 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 111.498,10 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 anexei nr. 16„a” - parte integrantă a
prezentei hotărâri”.

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 281.314,65 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 21.147,47 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 8.949,66 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”.
13. 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”.
14. 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”.
15. Articolul 35 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 35. Se aprobă bugetul creditelor interne, rectificat 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.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Nr. 191
Alba Iulia, 16 septembrie 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. 20681/16 septembrie 2020
REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a
bugetului local al Judeţului Alba, a bugetului creditelor interne 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 Ordonantei de Urgenta nr.135/2020 cu privire la rectificarea bugetului
de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative si stabilirea unor masuri
bugetare publicat in MO nr.751/18.08.2020;
 Adresa nr. ABG_STZ -11848/08.09.2020 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.718/2020;
 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.
 Prevederile Hotărârii Guvernului nr.678/14.08.2020 privind stabilirea bugetului
pentru implementarea Programului pentru şcoli al Romăniei în perioada 2017-2023
pentru anul şcolar 2020-2021, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii
Guvernului nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în
perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în
anul scolar 2017-2018, coroborate cu Proiectul de hotărâre privind repartizarea pe
unităţi administrativ -teritoriale din Judeţul Alba a sumelor necesare pentru
derularea Programului pentru şcoli al României în perioada septembrie – decembrie
a anului şcolar 2020-2021.
 fundamentările compartimentelor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Alba
şi ale ordonatorilor terţiari de credite.
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, pentru Tranzacţii
privind datoria publică şi împrumuturi, activitatea „Învăţământ”, Biblioteca Judeţeană Lucian
Blaga Alba Iulia, Direcţia Generală de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Alba, Activitatea
Mediu, Activitatea Transporturi, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Spitalul de
Pneumoftiziologie Aiud, Muzeul National al Unirii Alba Iulia, Teatrul de Papusi Prichindel Alba
Iulia, şi implicit rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului
Alba, a bugetului creditelor interne 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
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.135/2020 cu privire la rectificarea bugetului
de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative si stabilirea unor masuri bugetare;
- Hotărârea Guvernului nr.718/27.08.2020 privind alocarea unei sume din Fondul de
intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele
unitati administrativ teritoriale afectate de calamităţile naturale;
-Hotărârea Guvernului nr.678/14.08.2020 privind stabilirea bugetului pentru
implementarea Programului pentru şcoli al Romăniei în perioada 2017-2023 pentru anul şcolar
2020-2021, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.640/2017
pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru
stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul scolar 2017-2018.
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. 191 din 16 septembrie 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. 20682/16 septembrie 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
privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local al Judeţului
Alba, a bugetului creditelor interne 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 16 septembrie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi suplimentară a
ședinţei „ordinară” care va avea loc în data de 17 septembrie 2020.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 191/16 septembrie 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, a bugetului creditelor interne 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.20686/16 septembrie 2020
RAPORT DE SPECIALITATE
a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a
bugetului local al Judeţului Alba, a creditelor interne 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 Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.135/2020 cu privire la rectificarea
bugetului de stat pe anul 2020 modificarea unor acte normative si stabilirea unor masuri
bugetare publicat in MO nr.751/18.08.2020 conform cărora Judeţului Alba i-a fost alocată
suma de 2.983,00 mii lei reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru
finanţarea descentralizate la nivelul judeţelor din care:
 suma de 738,00 mii lei pentru finanţarea serviciilor sociale din sistemul de
protecţie a copilului şi suma de 1.390 mii lei pentru finanţarea centrelor
publice pentru persoane adulte cu handicap,
 suma de 855,00 mii pentru finantarea drepturilor copiilor cu cerinţe
educaţionale speciale care frecventează învăţământul special;
sens în care se vor suplimenta sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor cod indicator 11.02.01;
 prevederile Hotărârii Guvernului nr.718/27.08.2020 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 1.048,00 mii lei pentru efectuarea unor lucrări de refacere a
infrastructurii afectate pe DJ 106E, DJ 142K, DJ 107K, DJ 107M, DJ 750C, sumă
comunicată de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba, prin adresa nr.ABG_STZ11848/08.09.2020;
 prevederile Proiectului de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale
din Judeţul Alba a sumelor necesare pentru derularea Programului pentru şcoli al României
în perioada septembrie – decembrie a anului şcolar 2020-2021, conform căruia Judetelui
Alba ii este repartizată suma de 2.705,09 mii lei la indicator 11.02.01 “sume defalcate din
taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor”
La partea de cheltuieli bugetul local pe anul 2020 se rectifica având în vedere cele
menţionate la partea de venituri precum şi:
 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;
 asigurarea sumelor necesare achiziţionării de echipamente de protecţie medicală şi tablete
pentru uz şcolar cu acces la internet pentru toti elevii din cadrul Centrului Şcolar de Educaţie
Incluzivă Alba, necesare elevilor la procesul de învăţare în mediul on –line precum şi pentru
prevenirea riscului de infectare cu SARS-CoV-2. Ulterior acestea vor face obiectul unui
proiect cu finanţare nerambursabilă ce v-a fi depus în conformitate cu prevederile Ordonanţei
de Urgenţă a Guvernului nr.144/2020;

 fundamentările compartimentelor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Alba
respectiv nota de fundamentare nr.20332/2020 a Serviciului Administrativ, nota de
fundamentare nr.20505/14.09.2020 a Serviciului dezvoltare, programe şi guvernanţă
corporativă, nota de fundamentare nr. 20224/07.09.2020 a Serviciului mediu, nota de
fundamentare nr. 20.318/10.09.2020 a Serviciului programe, lucrări, întreţinere drumuri şi
ale ordonatorilor terţiari de credite respectiv, nota de fundamentare nr. 1196/15.09.2020 a
Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alba, nota de fundamentare nr.3612/09.09.2020 a
Bibliotecii Judeţene Lucian Blaga Alba Iulia şi nota de fundamentare nr. 12892/07.09.2020 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”, cap. 55.02 „Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi”, 65.02
„Învăţământ”, 67.02 „Cultură, recreere şi religie”, 68.02 „Asistenţă socială”, 74.02 „Protecţia
mediului”, 84.02 „Transporturi”.
Urmare a analizei stadiului fizic şi valoric a Proiectelor finanţate din fonduri externe
nerambursabile a căror contribuţie proprie se asigura din creditul intern contractat de UAT
Judeţul Alba se impune redistribuirea prevederilor bugetare în cadrul aceluiaşi proiect şi
aceluiaşi capitol bugetar, aferente bugetului creditelor interne 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
12.676,95 mii lei ca urmare a notelor de fundamentare nr. 16303/11.09.2020 a Spitalului
Judetean de Urgenta Alba Iulia, nr. 2455/15.09.2020 a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud,
nr.1182/09.09.20202020 a Teatrului de Papusi prichindel Alba Iulia, nr. 3989/27.08.2020 a
Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia.Rectificarea la partea de venituri vizează:
 suplimentarea veniturilor proprii (Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia).
 suplimentarea veniturilor din contractele încheiate cu direcţiile de sănătate publică din
sume alocate de la bugetul de stat şi a veniturilor din contractele cu casele de asigurări
sociale de 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 (Teatrul de Păpuşi Prichindel Alba Iulia,
Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud).
De asemenea, se propune rectificarea programului de investiții pe anul 2020 pentru cap.
84.02 „Transporturi”, cap. 66.10 „Sănătate” şi 67.10 „Cultură, recreere 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. 191 din 16 septembrie 2020.
Director executiv,
Marian Florin Aitai
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