
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local al 

Judeţului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral  

sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2020 

 

 

 

    Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „extraordinarăˮ, în luna noiembrie 2020; 

 Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind rectificarea 

bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local al Judeţului Alba şi a bugetelor instituţiilor 

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

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 modificările şi 

completările ulterioare; 

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. 201/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 

 În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. I. Se aprobă rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local al 

Judetului Alba, a bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice 

şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2020 și în consecință 

Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 45/14 februarie 2020 privind aprobarea bugetului 

general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe 

nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial 

din venituri  proprii  pe anul 2020,cu modificările și completările ulterioare se rectifică, după 

cum urmează: 

1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 „Art. 1. Bugetul general al Judeţului Alba, rectificat pe anul 2020, se stabileşte în sumă 

de 634.585,95 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 341.330,02 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 192.574,82 mii lei. 

                   (3)  Bugetul local al Judeţului Alba - secţiunea de dezvoltare pe anul 2020, se 

stabileşte în sumă de 148.755,20 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 332.879,15 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 286.828,27 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 46.050,88 mii 

lei”. 

4. Alineatele 1, 3 şi 5 ale  articolului 5 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„Art. 5. (1) Cheltuielile, rectificate, pentru „Autorităţi executive”  pe anul 2020, se 

stabilesc în sumă de 40.131,45 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 5 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. Creditele de angajament sunt în sumă de 1.428,00 mii lei”. 

                            (3) Cotizaţiile Judeţului Alba, actualizate pe anul 2020,  se stabilesc conform 

anexei nr. 5„a” - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

     (5)  Se aprobă Programul activităţilor de comunicare şi  promovare a Judeţului 

Alba, rectificat pe anul 2020, conform anexei nr. 5„c” - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

5. Alineatul 1 al articolului 6 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 6. (1) Cheltuielile, rectificate pentru Serviciul Public Județean „Salvamont - 

Salvaspeo” Alba, pe anul 2020, se stabilesc în sumă de 2.375,28 mii lei, în structura prevăzută în 

anexa nr. 6 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

6. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 7. Cheltuielile pentru Centrul Militar al Judeţului Alba, rectificate  pe anul 2020, se 

stabilesc în sumă de 451,40 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 7 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. Se aprobă credite de angajament în sumă de 186,00 mii lei”. 

7. Alineatul 1 al articolului 9 se modifică, iar la alineatul 2 se modifică anexa nr. 9 „a”, ş 

9 „b”şi vor avea următorul cuprins: 

„Art. 9. (1) Cheltuielile, rectificate pentru activitatea „Învăţământ”, rectificate, pe anul 

2020, se stabilesc în sumă de 11.087,34 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 9 - parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

               (2) 

 Cheltuielile pentru Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alba, rectificate sunt în 

sumă de 1.476,50 mii lei, conform anexei nr. 9„a” - parte integrantă a prezentei hotărâri 

      Cheltuielile pentru Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba 

Iulia, rectificate, sunt în suma de 179,75 mii lei,  conform anexei nr. 9„b” - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

 Cheltuielile pentru alte acţiuni în domeniul învăţământului pe anul 2020 se 

stabilesc în sumă de 282,00 mii lei”. 

8. 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”. 

9. Alineatul 1 al articolului 15 se modifică, iar la la alineatul 3 se   modifică anexa 12„b”  

și vor avea următorul cuprins: 

„Art. 15. (1) Sprijinul financiar pentru „Alte acţiuni în domeniul culturii, recreerii şi 

religiei”, rectificat  pe anul 2020, se stabilește în sumă de 3.097,14 mii lei , în structura prevăzută 

în anexa nr. 12 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                (3) Se aprobă Programul activităților cultural - educative, rectificat pe anul 

2020, conform anexei nr.  12„b” - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

10. 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 81.112,06 mii lei, în structura 

prevăzută în anexele nr. 13„aˮ și nr. 13„bˮ - părți integrante ale prezentei hotărâri”. 

 



11. Alineatele 1 şi 2 ale articolului 19 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„Art. 19. (1) Cheltuielile, rectificate, pentru activitatea „Transporturi”, pe anul 2020, se 

stabilesc în sumă de 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 245.334,31 

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”. 

12. Alineatele 1 şi 2 ale articolului 20 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„Art. 20. (1) Cheltuielile, rectificate, pentru activitatea „Turism”, pe anul 2020, se 

stabilesc în sumă de 64,47  mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 17 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

                   (2) Se aprobă Programul activităţilor de promovare si dezvoltare tutistică pe 

anul 2020,  potrivit  anexei  nr. 17„a” - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

13. Alineatul 1 al articolului 25 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 25. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, rectificat pe anul 2020 pentru 

Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba,  în sumă de 2.184,48 mii lei, în 

structura prevăzută în anexa nr. 22 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

14. 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 291.763,65 mii lei,  în structura prevăzută în 

anexa nr. 23 - parte integrantă a prezentei hotărâri. Creditele de angajament sunt în sumă de 

61.300,83 mii lei”. 

15. 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 21.249,58 mii lei, în structura prevăzută în anexa 

nr. 24 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

16. 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”. 

17. Articolul 32 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 32. Se aprobă Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de 

finanțare și a creditelor de angajament, rectificat, pe anul 2020, în structura prevăzută în anexa 

nr. 29 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

 

Art. II. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și a ordonatorilor terțiari 

de credite, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se 

înaintează și se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, 

Administrației Județene a Finanţelor Publice Alba, Trezoreriei Municipiului Alba Iulia; 

Ordonatorilor terţiari de credite în extras; direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba. 

 

                          Avizat pentru legalitate 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

Nr. 263 

Alba Iulia, 25 noiembrie 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, cu modificările şi completările ulterioare, către 

următoarele comisii de specialitate:  

Comisia nr. 1 - Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi 

strategii  

Comisia nr. 2 - Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi 

lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului 

Comisia nr. 3 - Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii 

publice 

Comisia nr. 4 - Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG - uri și sport 

Comisia nr. 5 - Comisia servicii publice de interes judeţean, cooperare 

interinstituțională, turism şi relaţii internaţionale, agricultură și mediu de afaceri 

Comisia nr. 6 - Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de 

urgenţă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA          

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 

Nr.  26404/25 noiembrie 2020 

 

REFERAT DE APROBARE 

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

bugetului local al Judeţului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2020 

 

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: 

 analiza execuţiei bugetare; 

 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, şi ale compartimentelor de specialitate din cadrul Consiliului 

Judeţean Alba, se impune rectificarea bugetului pentru activitatea proprie,  pentru  Serviciului 

Public Județean „Salvamont - Salvaspeo” Alba, Centrul de Resurse şi Asistenţă Educaţională 

Alba, Centrul Scolar de Educatie Inclusiva Alba (activitatea Învăţământ), Centrul Militar 

Judeţean Alba, Biblioteca Judeţeană Lucian Blaga Alba Iulia, „Alte acţiuni în domeniul culturii, 

recreerii şi religiei, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, 

Activitatea Trasporturi, Activitatea Turism, Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a 

Persoanelor Alba,  Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, 

Teatrul de papusi Prichindel Alba Iulia şi implicit rectificarea  bugetului general al Judeţului 

Alba, bugetului local al Judeţului Alba şi bugetele instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020. 

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; 

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.201/23.11.2020 cu privire la rectificarea 

bugetului 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, 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. 263 din 25 noiembrie 2020. 

Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea 

supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba. 

La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 PREŞEDINTE, 

ION DUMITREL 



ROMÂNIA             APROB 

JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 

SECRETAR GENERAL 

Nr.  26405/25 noiembrie 2020 

 

 

 

 

Către 

DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE   

Domnului director executiv Marian Florin AITAI 

 

 

  

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

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de 

specialitate,  

 

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local al Judeţului Alba 

şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  

proprii  pe anul 2020 

 

 

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

până în data de 25 noiembrie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi suplimentară a 

ședinţei „extraordinară” care va avea loc în data de 27 noiembrie  2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 263/25 noiembrie 2020 şi are ataşat 

referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului general 

al Judeţului Alba, a bugetului local al Judetului Alba, şi a bugetelor instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2020.  

 Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

SECRETAR GENERAL 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Direcţia Dezvoltare Bugete 

Nr. 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

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

bugetului local al Judeţului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2020 

 

 

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:   

 analiza execuţiei bugetare la data de 15.11.2020 conform căreia se constată încasări peste 

nivelul prognozat la unele categorii de venituri, sens în care se majorează veniturile proprii 

ale judeţului cu suma de 10,00 mii lei la indicatorul 36.02.50 “Alte venituri”,  

 

La partea de cheltuieli bugetul local pe anul 2020 se rectifică având în vedere cele 

menţionate la partea de venituri precum şi ținând cont de :  

 Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând 

cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, 

precum şi a altor acte normative, conform căreia elevii care nu pot fi școlarizați in localitatea 

de domiciliu, la cererea acestora, beneficiază gratuit de transportul rutier, naval, precum si 

feroviar între localitatea de domiciliu şi localitatea unde sunt şcolarizaţi, pe durata cursurilor. 

Cheltuielile privind transportul elevilor cu excepţia cheltuielilor pentru transportul pe calea 

ferată şi interjudeţean se suportă astfel: 

 50% din valoarea acestora se suportă de la bugetul de stat prin bugetul 

Ministerului Educaţiei şi Cercetării, din sumele alocate prin inspectoratele 

şcolare pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, la care sunt 

înscrişi elevii; 

 50% din valoarea acestora se suportă din bugetele judeţelor pe raza cărora 

se află unitatea de învăţământ preuniversitar la care sunt înscrişi elevii; 

Conform art.68 din OUG nr.70/2020 resursele financiare necesare acoperirii 

compensaţiei datorate din bugetul judeţului pentru asigurarea transportului elevilor, se alocă 

de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, repartizate pe judeţe 

şi municipiul Bucureşti, prin anexa la legile bugetare anuale.  

Până la data prezentului proiect de hotărâre nu au fost alocate de la bugetul de stat  

sume pentru plata cheltuielilor de transport al elevilor conform prevederilor legale mai sus 

amintite, sens in care se propun alocarea din veniturile proprii ale judeţului sume cu această 

destinaţie. 

Ca urmare se vor cuprinde în bugetul local al Judeţului Alba pe anul 2020  sume 

destinate cheltuieli cu transportul elevilor între localitatea de domiciliu şi localitatea unde 

sunt şcolarizaţi, pe durata cursurilor. 

 fundamentările compartimentelor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Alba 

respectiv nota de fundamentare nr. 26128/23.11.2020 a Serviciului Administrativ, nota de 

fundamentare nr.25874/18.11.2020 a Biroului relaţii internaţionale , diaspora, relaţii publice 

şi comunicare, nota de fundamentare nr.25872/18.11.2020 a Serviciului investiţii, dezvoltare, 

promovare patrimonială şi managementul instituţiilor de cultură, nota de fundamentare 

https://idrept.ro/00172813.htm
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nr.25348/12.11.2020 a Compartimentului Autoritatea Judeţeană de Transport, nota de 

fundamentare nr.24942/09.11.2020 a Serviciului accesare şi coordonare proiecte,  nota de 

fundamentare nr.25876/18.11.2020 a Biroului turism, nota de fundamentare nr. 

26126/23.11.2020 a Serviciului programe, lucrări, întreţinere drumuri, respectiv ale 

ordonatorilor terţiari: nota de fundamentare nr.678/24.11.2020 a Serviciului Public Județean 

„Salvamont - Salvaspeo” Alba, nota de fundamentare nr. A1957/23.11.2020 a Centrului 

Militar  Judeţean Alba, nota de fundamentare nr. 1229/20.11.2020 a Centrului Judeţean de 

Resurse şi Asistenţă Educaţională, nota de fundamentare nr.1804/20.11.2020 a Centrului 

Școlar de Educație Incluziva Alba,  nota de fundamentare nr.5130/20.11.2020 a Bibliotecii 

Judeţene „Lucian Blaga” Alba Iulia, nota de fundamentare nr.18378/24.11.2020 a Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, 

şi reevaluarea necesarului cheltuielilor bugetare necesare pentru buna funcţionare a activităţii 

acestea determinând rearanjarea unor prevederi bugetare în cadrul aceluiaşi capitol, sens în 

care propunerea de rectificare este realizată la cap. 51.02 „Autorităţi executive”, 54.02 “ Alte 

servicii publice generale”, 65.02 „Invatamant” 60.02 “Apărare”, 67.02 „Cultură, recreere şi 

religie”, 68.02 „Asistenta sociala”, 84.02 „Transporturi” si 87.02 „Turism”. 

 

Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  

proprii pe anul 2020 se rectifică la partea de venituri si cheltuieli cu suma de 737,00. Rectificarea 

la partea de venituri vizează cuprinderea în buget, urmare a notei de fundamentare nr. 

21314/23.11.2020 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, a sumelor reprezentând venituri 

din proprietate, venituri care în conformitate cu articolul 29 din Legea 273/2006 privind finanţele 

publice locale cu modificările şi completările ulterioare se cuprind în secţiunea de dezvoltare, 

prin rectificare  bugetară, numai după încasarea lor, precum şi rearanjarea prevederilor bugetare 

în funcție de realizări. 

La partea de cheltuieli bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri  proprii pe anul 2020 se rectifică ca urmare a influenţei de la partea de 

venituri, precum și rearanjarea  unor prevederi bugetare ca urmare a notelor de fundamentare nr. 

3062/19.11.2020 a Direcţiei Comunitare Publice de Evidenţă a Populaţiei, a notei de 

fundamentare nr 21314/23.11.2020 a Spitalului Județean de Urgenta Alba Iulia, a notei de 

fundamentare   nr. 3112/20.11.2020 a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud şi a notei de 

fundamentare nr. 1475/23.11.2020  a Teatrului de Păpuşi Prichindel Alba Iulia.  

 

De asemenea, se propune rectificarea programului de investiții pe anul 2020 pentru 

cap.65.02 „Invatamant” şi  cap. 66.10 „Sănătate”, precum și cuprinderea tot la capitolul sănătate 

a unor credite de angajament pe anul 2020 pentru  8 obiective de investiții, având in vedere 

oportunitatea finanțării in cadrul Programului National de Relansare si Rezilienta (PNUR)  a 

proiectului „Extinderea si modernizarea activității Spitalului Județean de Urgenta Alba Iulia”. 

Proiectul va permite adaptarea infrastructurii spitalicești la cerințele actuale cu privire la noile 

fluxuri si proceduri medicale.  

Aceste 8 obiective de investiții pentru care se impune demararea de către  Spitalul 

Județean de Urgenta Alba Iulia a procedurilor de achiziție pentru întocmirea  Studiilor de 

Fezabilitate/DALI, sunt: 

 Relocarea si modernizarea activității secției de oncologie si înființare 

compartiment cardiologie intervenționala 

 Modernizare bloc operator 

 Modernizare Secțiile Neonatologie si Obstetrică Ginecologie etaj II 

 Modernizare secție Pediatrie etaj V  

 Modernizare Secția Ortopedie si Traumatologie etaj I 

 Secție boli infecțioase 

 Secție Psihiatrie Cronici 

 RK și schimb de destinație din Școala Postliceală Sanitară în Secție de 

Recuperare, Medicină fizica și Balneologie și extindere Ambulator 

Totodată, se propune rectificarea programului de activităţi pe anul 2020 pentru Biblioteca 

Județeana Lucian Blaga Alba Iulia. 

 



În Monitorul Oficial nr. 1130/24.11.2020 a fost publicată O.U.G. nr. 201/23.11.2020 cu 

privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, care prevede la art.25 repartizarea pe județe 

(potrivit anexei nr.3) a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea 

cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor prevăzute la art. 23 lit. a4) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, 

modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri bugetare, cu completările ulterioare,  

suma alocată Județului Alba fiind prevăzută prin rectificare în bugetul local al județului Alba 

(Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 210/2020) în baza H.G. nr. 678/2020 și a Hotărârii 

Consiliului Judetean Alba  nr.207/2020. 

De asemenea, potrivit articolului 27 din ordonanță, economiile înregistrate la finanţarea 

unor cheltuieli descentralizate la nivelul judeţului, pot fi utilizate pentru finanţarea celorlalte 

categorii de cheltuieli care, potrivit legii, se finanţează din aceeaşi sursă, fără a afecta finanţarea 

celorlalte servicii care se asigură din suma totală repartizată. 

 

 Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia dezvoltare şi bugete 

prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. _____din 25 noiembrie 2020. 

 

Director executiv, 

Marian Florin Aitai 
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