ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
cu privire la renunţarea încuviințării cererii adresate Consiliului local al Orașului Abrud,
pentru transmiterea unui imobil, din domeniul public al Orașului Abrud și din
administrarea Consiliului local al Orașului Abrud, în domeniul public al Județului Alba
și în administrarea Consiliului Județean Alba, aprobată prin
Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 222/24 octombrie 2019
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „extraordinară” în luna decembrie 2020;
Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la
renunţarea încuviințării cererii adresate Consiliului local al Orașului Abrud, pentru transmiterea
unui imobil, din domeniul public al Orașului Abrud și din administrarea Consiliului local al
Orașului Abrud, în domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean
Alba, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 222/24 octombrie 2019;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 222/2019
privind încuviințarea cererii adresate Consiliului local al Orașului Abrud, pentru transmiterea
unui imobil, din domeniul public al Orașului Abrud și din administrarea Consiliului local al
Orașului Abrud, în domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean
Alba;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. 1 lit. c, art. 286 alin. 3 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, 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 renunţarea încuviințării cererii adresate Consiliului local al Orașului
Abrud, pentru transmiterea unui imobil, din domeniul public al Orașului Abrud și din
administrarea Consiliului local al Orașului Abrud, în domeniul public al Județului Alba și în
administrarea Consiliului Județean Alba, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr.
222/24 octombrie 2019.
Art. 2. Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 222/2019 privind încuviințarea cererii
adresate Consiliului local al Orașului Abrud, pentru transmiterea unui imobil, din domeniul
public al Orașului Abrud și din administrarea Consiliului local al Orașului Abrud, în domeniul
public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba îşi încetează efectele la
data adoptării prezentei hotărâri.
Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin Direcţia gestionarea patrimoniului şi
Direcţia de dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean
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 și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba; Președintelui Consiliului Județean Alba,
Consiliului local al Orașului Abrud, Direcției juridică și administraţie publică, Direcției
gestionarea patrimoniului, Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism și Direcției dezvoltare și
bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Înregistrat cu nr. 272
Alba Iulia, 9 decembrie 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 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
 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 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală,
prognoze şi strategii
Comisia de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism,
investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului
Comisia de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și
apărarea ordinii publice
Comisia de specialitate nr. 6 Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor
şi situaţii de urgenţă

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 27477/9 decembrie 2020

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre cu privire la renunţarea încuviințării cererii adresate Consiliului
local al Orașului Abrud, pentru transmiterea unui imobil, din domeniul public al Orașului
Abrud și din administrarea Consiliului local al Orașului Abrud, în domeniul public al
Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba, aprobată prin
Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 222/24 octombrie 2019

I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează renunţarea încuviințării cererii adresate
Consiliului local al Orașului Abrud, pentru transmiterea unui imobil, din domeniul public al
Orașului Abrud și din administrarea Consiliului local al Orașului Abrud, în domeniul public al
Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba, aprobată prin Hotărârea
Consiliului Județean Alba nr. 222/24 octombrie 2019.
II. Descrierea situaţiei actuale
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, a solicitat prin adresa
nr. 12723 din 17 octombrie 2019 înregistrată la registratura Consiliul Județean Alba cu nr.
22559/17 octombrie 2019, un spaţiu în care să dezvolte un centru de abilitare şi reabilitare pentru
persoane adulte cu dizabilități, deoarece Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică de la
Galda, în urma intrării în vigoare a Ordonanței nr. 69/2018 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, nu mai
corespunde prevederilor legale în ceea ce privește numărul de persoane adulte cu handicap care
pot fi instituţionalizate într-un centru de recuperare și reabilitare.
Consiliul Judeţean Alba a identificat bunul imobil situat administrativ orașul Abrud, P-ța
Cuza Vodă, nr. 9, jud. Alba, înscris în CF 74856 Abrud, compus din teren în suprafaţă de 2086
mp şi din 4 corpuri de clădire în suprafaţă totală construită de 728 mp. și suprafața desfășurată de
1260 mp.
Întrucât acest imobil întrunea condițiile funcționale pentru a se amenaja un Centru de
îngrijire și asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități, necesar Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, Consiliul Județean Alba a aprobat prin Hotărârea
nr. 222/2019 încuviințarea cererii adresate Consiliului local al Orașului Abrud pentru preluarea
în domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba a imobilului
identificat mai sus, iar prin Hotărârea nr. 83/2019 Consiliul Local al orașului Abrud a aprobat
transmiterea din domeniul public al Orașului Abrud și din administrarea Consiliului local al
Orașului Abrud, în domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean
Alba a acestui imobil.
În urma reevaluării situației existente s-a concluzionat că imobilul situat administrativ
orașul Abrud, p-ța Cuza Vodă, nr. 9, jud. Alba, înscris în CF 74856 Abrud nu mai prezintă
interes pentru scopul inițial, motiv pentru care se revocă Hotărârea Consiliului Județean Alba
nr. 222/2019, acest imobil păstrându-și situația juridică anterioară emiterii hotărârii menționate
mai sus, respectiv ca bun imobil în proprietatea UAT Oraș Abrud și în administrarea Consiliului
Local al Orașului Abrud.
III. Reglementări anterioare
Nu există
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. c, art. 286 alin. 3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 863 din Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și
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, 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. 272 din 9 decembrie 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. 27478/9 decembrie 2020

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Domnului director executiv Ioan BODEA

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
cu privire la renunţarea încuviințării cererii adresate Consiliului local al Orașului Abrud,
pentru transmiterea unui imobil, din domeniul public al Orașului Abrud și din
administrarea Consiliului local al Orașului Abrud, în domeniul public al Județului Alba
și în administrarea Consiliului Județean Alba, aprobată prin
Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 222/24 octombrie 2019
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 24 decembrie 20220, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei
„extraordinară” estimată a avea loc în data de 29 decembrie 2020.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 272/9 decembrie 2020 şi are ataşat referatul
de aprobare a a proiectului de hotărâre cu privire la renunţarea încuviințării cererii adresate
Consiliului local al Orașului Abrud, pentru transmiterea unui imobil, din domeniul public al
Orașului Abrud și din administrarea Consiliului local al Orașului Abrud, în domeniul public al
Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba, aprobată prin Hotărârea
Consiliului Județean Alba nr. 222/24 octombrie 2019.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 27612 din 11 decembrie 2020
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre cu privire la renunţarea încuviințării cererii adresate Consiliului
local al Orașului Abrud, pentru transmiterea unui imobil, din domeniul public al Orașului
Abrud și din administrarea Consiliului local al Orașului Abrud, în domeniul public al
Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba, aprobată prin
Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 222/24 octombrie 2019
Proiectul de act administrativ inițiat vizează revocarea Hotărârii Consiliului Județean
Alba nr. 222/2019 privind încuviințarea cererii adresate Consiliului local al Orașului Abrud,
pentru transmiterea unui imobil, din domeniul public al Orașului Abrud și din administrarea
Consiliului local al Orașului Abrud, în domeniul public al Județului Alba și în administrarea
Consiliului Județean Alba.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, a solicitat prin adresa
nr. 12723 din 17 octombrie 2019 înregistrată la registratura Consiliul Județean Alba cu nr.
22559/17 octombrie 2019, un spaţiu în care să dezvolte un centru de abilitare şi reabilitare pentru
persoane adulte cu dizabilități, deoarece Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică de la
Galda, în urma intrării în vigoare a Ordonanței nr. 69/2018 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, nu mai
corespunde prevederilor legale în ceea ce privește numărul de persoane adulte cu handicap care
pot fi instituţionalizate într-un centru de recuperare și reabilitare.
Consiliul Judeţean Alba a identificat bunul imobil situat administrativ orașul Abrud, p-ța
Cuza Vodă, nr. 9, jud. Alba, înscris în CF 74856 Abrud, compus din teren în suprafaţă de 2086
mp şi din 4 corpuri de clădire în suprafaţă totală construită de 728 mp. și suprafața desfășurată de
1260 mp.
Întrucât acest imobil întrunea condițiile funcționale pentru a se amenaja un Centru de
îngrijire și asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități, necesar Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, Consiliul Județean Alba a aprobat prin Hotărârea
nr. 222/2019 încuviințarea cererii adresate Consiliului local al Orașului Abrud pentru preluarea
în domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba a imobilului
identificat mai sus, iar prin Hotărârea nr. 83/2019 Consiliul Local al orașului Abrud a aprobat
transmiterea din domeniul public al Orașului Abrud și din administrarea Consiliului local al
Orașului Abrud, în domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean
Alba a acestui imobil.
În urma reevaluării situației existente s-a concluzionat că imobilul situat administrativ
orașul Abrud, p-ța Cuza Vodă, nr. 9, jud. Alba, înscris în CF 74856 Abrud nu mai prezintă
interes pentru scopul inițial, motiv pentru care se revocă Hotărârea Consiliului Județean Alba nr.
222/2019, acest imobil păstrându-și situația juridică anterioară emiterii hotărârii menționate mai
sus, respectiv ca bun imobil în proprietatea UAT Oraș Abrud și în administrarea Consiliului
Local al Orașului Abrud.
Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) lit. c), art. 182 alin.(1),
alin. (4), art. 196 alin.(1) lit. a), art. 286 alin.(3), art. 289 alin.(2) din Ordonanţa de Urgenţă nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prin proiectul de
hotărâre inițiat de președintele Consiliului Județean Alba se va revoca Hotărârea Consiliului
Județean Alba nr. 222/2019 privind încuviințarea cererii adresate Consiliului local al Orașului
Abrud, pentru transmiterea unui imobil, din domeniul public al Orașului Abrud și din
administrarea Consiliului local al Orașului Abrud, în domeniul public al Județului Alba și în
administrarea Consiliului Județean Alba.
DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA
Şef serviciu,
Paul Silviu TODORAN
Întocmit, Radu Octavian NEAG

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al Judeţului Alba, bugetului
fondurilor externe nerambursabile, a bugetelor instituţiilor publice și activităţilor finanţate
integral sau parţial din venituri proprii și a bugetului creditelor interne
pentru trimestrul IV al anului 2020
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „extraordinară” în luna decembrie 2020;
Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea
conturilor de execuţie ale bugetului local al Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe
nerambursabile, a bugetelor instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din
venituri proprii și a bugetului creditelor interne pentru trimestrul IV al anului 2020.
Având în vedere prevederile :
- art. 173 alin. 3 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
- art. 49 alin. 12 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. 1 și 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. 1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al Judeţului Alba pentru
trimestrul IV al anului 2020, conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Se aprobă contul de execuţie al bugetului fondurilor externe nerambursabile
pentru trimestrul IV al anului 2020, conform anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 3. Se aprobă contul de execuţie al bugetelor instituţiilor publice finanţate din
venituri proprii și subvenţii din bugetul local pentru trimestrul IVal anului 2020, conform
anexei nr. 3 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 4. Se aprobă contul de execuţie al bugetului creditelor interne pentru trimestrul IV
al anului 2020, conform anexei nr. 4 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 5. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se
publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba,
Direcției juridică și administrație publică și Direcţiei dezvoltare și bugete din cadrul aparatului
de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Înregistrat cu nr. 284
Alba Iulia, 21 decembrie 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 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
PREŞEDINTE
Nr. 28371/21 decembrie 2020
REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al
Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile, a bugetelor instituţiilor
publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii și a bugetului
creditelor interne pentru trimestrul IV al anului 2020
Expunere de motive
În conformitate cu prevederile art. 49 alin. 12 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ordonatorii principali de credite au
obligaţia ca în lunile aprilie, iulie, octombrie pentru trimestrul expirat și cel mai târziu în luna
decembrie pentru trimestrul IV, să prezinte în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către
autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu scopul de a
redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, astfel încât la sfârşitul
anului să nu înregistreze plăţi restante și diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul
anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma
plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.
Potrivit prevederilor art. 191 alin. 4 lit. b din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, președintele consiliului județean „întocmește proiectul bugetului județului și
contul de încheiere a exercițiului bugetar și le supune spre aprobare consiliului județean, în
condițiile și la termenele prevăzute de lege”.
Descrierea situației actuale
Executarea bugetului de venituri și cheltuieli începe odată cu aprobarea bugetului general
și a bugetelor componente respectiv: bugetul local al Judeţului Alba, bugetul fondurilor externe
nerambursabile, bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din
venituri proprii și bugetul creditelor interne.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 45 din 17 februarie 2020 a fost 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, care ulterior a fost modificată și completată prin rectificări
bugetare.
Execuţia bugetară pentru trimestrul IV al anului 2020, propusă spre aprobare, prezintă
informaţii referitoare la încasările realizate şi plăţile efectuate la data de 11 decembrie 2020, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare, asigurându-se funcţionarea în bune condiţii a
tuturor instituţiilor din subordine precum și a acţiunilor, activităţilor și programelor gestionate de
către Consiliul Judeţean Alba astfel încât la până la sfârşitul anului să nu se înregistreze plăţi
restante.
Baza legală
 art. 173 alin. 3, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 art. 49 alin. 12 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare.
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. 284 din 21 decembrie 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. 28378/21 decembrie 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 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 23 decembrie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi ă a ședinţei
„extraordinară” estimată a avea loc în data de 29 decembrie 2020.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 284/21 decembrie 2020 şi are ataşat
referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale
bugetului local al Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile, a bugetelor
instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii și a bugetului
creditelor interne pentru trimestrul IV al anului 2020.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
Nr. .............../.... decembrie 2020
Raport de specialitate
la proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al
Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile, a bugetelor instituţiilor
publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii și a bugetului
creditelor interne, pentru trimestrul IV al anului 2020
În conformitate cu prevederile art. 49 alin.(12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ordonatorii principali de credite au
obligaţia ca în lunile aprilie, iulie, octombrie pentru trimestrul expirat și cel mai târziu în luna
decembrie pentru trimestrul IV, să prezinte în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către
autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu scopul de a
redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, astfel încât la sfârşitul
anului:
 să nu înregistreze plăţi restante;
 diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru
finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor
restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.
În acest sens, contul de execuţie al bugetului general al Judeţului Alba, întocmit la data de 11
decembrie 2020, pentru trimestrul IV al anului 2020, este prezentat mai jos pe cele patru tipuri
de bugete care îl compun:
 bugetul local al Judeţului Alba;
 bugetul fondurilor externe nerambursabile;
 bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii
 bugetul creditelor interne.
În cazul în care veniturile secțiunii de dezvoltare sunt mai mici decât cheltuielile aceleași
secțiuni, veniturile de dezvoltare se asigură din vărsăminte din veniturile secțiunii de funcționare
precum si din utilizarea excedentului anilor precedenți. În cazul în care secțiunea de funcționare
înregistrează deficit în cursul anului, se rectifică bugetul local prin diminuarea sumelor
reprezentând vărsăminte din secțiunea de funcționare către secțiunea de dezvoltare.
I. Contul de execuţie al bugetului local la 11.12.2020:
1.La venituri:
a) secţiunea de funcţionare:
Prevederi bugetare anuale
187.174.390 lei
Prevederi bugetare trimestriale cumulate
187.174.390 lei
Încasări realizate
186.482.215 lei
b) secţiunea de dezvoltare:
Prevederi bugetare anuale
Prevederi bugetare trimestriale cumulate
Încasări realizate

29.901.050 lei
29.901.050 lei
75.253.489 lei

2. La cheltuieli:
a) secţiunea de funcţionare:
Credite bugetare anuale
Credite bugetare trimestriale cumulate
Plăţi efectuate

192.584.820 lei
192.584.820 lei
161.746.059 lei

b) secţiunea de dezvoltare:
Credite bugetare anuale
Credite bugetare trimestriale cumulate
Plăţi efectuate

148.755.200 lei
148.755.200 lei
52.248.524 lei

3. Excedent / deficit:
Secţiunea de funcţionare - excedent: 24.736.156 lei
Secţiunea de dezvoltare - excedent: 23.004.965 lei
II. Contul de execuţie al bugetului fondurilor externe nerambursabile la 11.12.2020:
1. La venituri:
a) secţiunea de dezvoltare:
Prevederi bugetare anuale
Prevederi bugetare trimestriale cumulate
Încasări realizate

343.180 lei
343.180 lei
179.787 lei

2. La cheltuieli:
a) secţiunea de dezvoltare:
Credite bugetare anuale
Credite bugetare trimestriale cumulate
Plăti efectuate

343.180 lei
343.180 lei
89.381 lei

III. Contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice și activităţilor finanţate
integral sau parţial din venituri proprii la 11.12.2020:
1. La venituri:
a) secţiunea de funcţionare:
Prevederi bugetare anuale
Prevederi bugetare trimestriale cumulate
Încasări realizate

288.704.270 lei
288.704.270 lei
230.155.874 lei

b) secţiunea de dezvoltare:
Prevederi bugetare anuale
Prevederi bugetare trimestriale cumulate
Încasări realizate

46.050.880 lei
46.050.880 lei
16.593.658 lei

2. La cheltuieli:
a) secţiunea de funcţionare:
Credite bugetare anuale
Credite bugetare trimestriale cumulate
Plăti efectuate

288.704.270 lei
288.704.270 lei
226.278.864 lei

b) secţiunea de dezvoltare:
Credite bugetare anuale
Credite bugetare trimestriale cumulate
Plăti efectuate

46.050.880 lei
46.050.880 lei
13.461.825 lei

IV. Contul de execuţie al bugetului creditelor interne la 11.12.2020:
1. La cheltuieli:
a) secţiunea de dezvoltare:
Credite bugetare anuale
Credite bugetare trimestriale cumulate
Plăti efectuate

8.661.000 lei
8.661.000 lei
1.937.578 lei

Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete
prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. ..... din data de ... decembrie 2020.
Director executiv,
Marian Aitai

JUDEȚUL ALBA
Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean
Alba nr. 284/21 decembrie2020

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL AL JUDEȚULUI ALBA
PENTRU TRIMESTRUL IV AL ANULUI 2020
lei
DENUMIRE
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCŢIONARE
I. VENITURI CURENTE
A. VENITURI FISCALE
A1.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN
CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit
A2. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII
Sume defalcate din TVA
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe
desfășurarea de activități
B. VENITURI NEFISCALE (0013+0014)
B1. VENITURI DIN PROPRIETATE
Venituri din proprietate
B2. VÂNZARI DE BUNURI ȘI SERVICII
Venituri din prestări servicii și alte activități
Amenzi, penalități și confiscări
Diverse venituri
Donații și sponsorizări
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea
secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea
cheltuielilor secțiunii de funcționare
IV. SUBVENȚII
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI
PUBLICE
Subvenții de la bugetul de stat
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE
Autorități publice și acțiuni externe
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI
RECUPERATE ÎN ANUL CURENT
Plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent
Autorități executive și legislative
Autorități executive
Alte servicii publice generale
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI
RECUPERATE ÎN ANUL CURENT
Plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

Cod
indicator
000102

Prevederi
Prevederi
trimestriale
anuale
cumulate
187,174,390 187,174,390

Executie la
11.12.2020
186,482,215

0002
0003
0006

184,200,390
184,866,090
65,206,000

184,200,390
184,866,090
65,206,000

178,238,477
179,068,855
59,809,870

0402
0010
1102
1602

65,206,000
119,660,090
118,046,090
1,614,000

65,206,000
119,660,090
118,046,090
1,614,000

59,809,870
119,258,985
118,046,090
1,212,895

0012
0013
3002
0014
3302
3502
3602
370201
370203

-665,700
209,000
209,000
-874,700
1,518,000
35,000
170,000
0
-2,597,700

-665,700
209,000
209,000
-874,700
1,518,000
35,000
170,000
0
-2,597,700

-830,378
164,770
164,770
-995,148
1,445,092
31,500
103,657
0
-2,575,397

40.02

0

0

5,410,430

0017
0018

2,974,000
2,974,000

2,974,000
2,974,000

2,833,308
2,833,308

4202

2,974,000

2,974,000

2,833,308

5002

192,584,820

192,584,820

161,746,059

5102
5102.01
5102.10
5102.20
5102.55
5102.59
5102.84

26,267,810
26,267,810
19,190,000
6,892,810
35,000
150,000
0

26,267,810
26,267,810
19,190,000
6,892,810
35,000
150,000
0

20,372,349
20,427,328
17,424,684
2,868,398
24,205
110,041
-54,979

5102.8501
510201
51020103
5402
5402.01
5402.10
5402.20
5402.51

0
26,267,810
26,267,810
4,452,500
4,452,500
1,406,000
1,021,280
2,025,220

0
26,267,810
26,267,810
4,452,500
4,452,500
1,406,000
1,021,280
2,025,220

-54,979
20,372,349
20,372,349
3,300,732
3,300,732
1,182,220
437,882
1,680,630

5410.84

0

0

0

5408501
540210

0
2,025,220

0
2,025,220

0
1,680,630

Alte servicii publice generale
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
TITLUL III DOBÂNZI
Apărare
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
Apărare națională
Ordine publică și siguranță națională
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
Protecție civilă și protecție contra incendiilor (protecție civilă
nonmilitară)
ÎNVĂȚĂMÂNT
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
TITLU VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI
RECUPERATE ÎN ANUL CURENT
Plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent
Învățământ preșcolar și primar
Învățământ primar
Învățământ nedefinibil prin nivel
Învățământ special
Alte cheltuieli în domeniul învățământului
SĂNĂTATE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi
Spitale generale
Cultură, recreere și religie
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI
RECUPERATE ÎN ANUL CURENT
Plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent
Servicii culturale
Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale
Muzee
Instituții publice de spectacole și concerte
Servicii recreative și sportive
Sport
Tineret
Servicii religioase
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei
Asigurări și asistență socială
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

540250
5502
5502.01
5502.20
5502.30
6002
6002.01
6002.20
600202
6102
6102.01
6102.20
610205

2,427,280
2,109,600
2,109,600
227,500
1,882,100
386,400
386,400
386,400
386,400
150,000
150,000
150,000
150,000

2,427,280
2,109,600
2,109,600
227,500
1,882,100
386,400
386,400
386,400
386,400
150,000
150,000
150,000
150,000

1,620,102
1,728,761
1,728,761
86,411
1,642,350
321,236
321,236
321,236
321,236
99,551
99,551
99,551
99,551

6502
6502.01
6502.10
6502.20
6502.51

6,903,640
6,903,640
78,250
911,300
977,000

6,903,640
6,903,640
78,250
911,300
977,000

3,483,975
3,483,999
37,340
314,538
445,038

6502.55
6502.57
6502.59
6502.84

0
4,937,090
0
0

0
4,937,090
0
0

0
2,687,083
0
-24

6502.8501
650203
65020302
650207
65020704
650250
6602
6602.01
6602.51

0
4,472,090
4,472,090
2,149,550
2,149,550
282,000
4,404,000
4,404,000
4,404,000

0
4,472,090
4,472,090
2,149,550
2,149,550
282,000
4,404,000
4,404,000
4,404,000

-24
2,415,028
2,415,028
1,068,947
1,068,947
0
4,116,527
4,116,527
4,116,527

660206
66020601
6702
6702.01
6702.10
6702.20
6702.51

4,404,000
4,404,000
37,709,710
37,721,530
2,195,500
1,242,960
13,665,070

4,404,000
4,404,000
37,709,710
37,721,530
2,195,500
1,242,960
13,665,070

4,116,527
4,116,527
34,498,383
34,520,206
1,762,257
522,216
11,937,918

6702.55
6702.59
6702.84

1,886,000
18,732,000
-11,820

1,886,000
18,732,000
-11,820

1,658,860
18,638,955
-21,823

6702.8501
670203
67020302
67020303
67020304
670205
67020501
67020502
670206
670250
6802
6802.01
6802.10
6802.20
6802.51

-11,820
11,541,570
2,379,500
6,991,420
2,170,650
1,766,000
1,716,000
50,000
18,732,000
5,670,140
80,913,600
80,913,600
52,143,000
27,417,600
148,380

-11,820
11,541,570
2,379,500
6,991,420
2,170,650
1,766,000
1,716,000
50,000
18,732,000
4,010,420
80,913,600
80,913,600
52,143,000
27,417,600
148,380

-21,823
9,944,699
1,741,449
6,266,148
1,937,102
1,611,993
1,611,993
0
18,628,955
4,312,736
73,187,738
73,291,907
49,553,589
22,673,809
148,379

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI
RECUPERATE ÎN ANUL CURENT
Plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent
Asistență socială în caz de boli și invalidități
Asistență socială în caz de invaliditate
Asistență sociala pentru familie și copii
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale
Protecția mediului
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
Reducerea și controlul poluării
Salubritate și gestiunea deșeurilor
Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor
Transporturi
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
OPERAȚIUNI FINANCIARE
TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE
TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI
RECUPERATE ÎN ANUL CURENT
Plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent
Transport rutier
Drumuri și poduri
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor
Alte acțiuni economice
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
Turism
Alte acțiuni economice
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE
VENITURI CURENTE
VENITURI NEFISCALE
C2. VÂNZARI DE BUNURI ȘI SERVICII
Transferuri voluntare,altele decât subvențiile
Vărsăminte din secțiunea de funcționare
VENITURI DIN CAPITAL
Venituri din valorificarea unor bunuri
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea
cheltuielilor secțiunii de dezvoltare
IV. SUBVENȚII
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI
PUBLICE
Subvenții de la bugetul de stat
Alte sume primite de la UE
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și
prefinanțări aferente cadrului financiar
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE
Autorități publice și acțiuni externe
CHELTUIELI CURENTE
TITLU X PROIECTE CU FINANȚARE FEN AFERENTE
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Autorități executive și legislative
Autorități executive

6802.55
6802.57
6802.59
6802.84

35,620
547,000
622,000
0

35,620
547,000
622,000
0

35,620
385,726
494,784
-104,169

6802.8501
680205
68020502
680206
680250
7402
7402.01
7402.20
740203
740205
74020502
8402
8402.01
8402.20
8402.79
8402.81
8402.84

0
46,270,970
46,270,970
34,458,630
184,000
2,615,330
2,615,330
2,615,330
58,700
2,556,630
2,556,630
26,432,760
21,832,760
21,832,760
4,600,000
4,600,000
0

0
46,270,970
46,270,970
34,458,630
184,000
2,615,330
2,615,330
2,615,330
58,700
2,556,630
2,556,630
26,432,760
21,832,760
21,832,760
4,600,000
4,600,000
0

-104,169
42,325,153
42,325,153
30,678,586
183,999
1,934,166
1,934,166
1,934,166
8,093
1,926,073
1,926,073
18,522,641
14,407,307
14,407,307
4,115,334
4,115,334
0

8402.8501
840203
84020301
840250
8702
8702.01
8702.20
8702.51

0
26,356,360
26,356,360
76,400
239,470
239,470
59,470
180,000

0
26,356,360
26,356,360
76,400
239,470
239,470
59,470
180,000

0
18,520,641
18,520,641
2,000
180,000
180,000
0
180,000

870204
870250
9602

59,470
180,000
-5,410,430

59,470
180,000
-5,410,430

0
180,000
24,736,156

000102

29,901,050

29,901,050

75,253,489

0002
0012
0014
3702
370204
0015
3902
390201
4002
400214

2,597,700
2,597,700
2,597,700
2,597,700
2,597,700
0
0
0
0
0

2,597,700
2,597,700
2,597,700
2,597,700
2,597,700
0
0
0
0
0

2,575,397
2,575,397
2,575,397
2,575,397
2,575,397
17,063
17,063
17,063
40,457,714
40,457,714

0017
0018

4,480,160
4,480,160

4,480,160
4,480,160

2,728,456
2,728,456

42.02
46.02
48.02

4,480,160
0
22,823,190

4,480,160
0
22,823,190

2,728,456
63,762
29,411,097

5002
5102
5102.01
5102.58
5102.70
5102.71
510201
51020103

148,755,200
13,368,640
17,000
17,000
13,351,640
13,351,640
13,368,640
13,368,640

148,755,200
13,368,640
17,000
17,000
13,351,640
13,351,640
13,368,640
13,368,640

52,248,524
1,691,645
0
0
1,691,645
1,691,645
1,691,645
1,691,645

Alte servicii publice generale
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VI TRANSFERURI ÎINTRE UNITĂȚI ALE
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor
Alte servicii publice generale
Apărare
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Apărare națională
ÎNVĂȚĂMÂNT
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Învățământ nedefinibil prin nivel
Învățământ special
Sănătate
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE FEN AFERENTE
CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi
Spitale generale
Cultură, recreere și religie
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VI TRANSFERURI ÎINTRE UNITĂȚI ALE
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI
Plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent
Servicii culturale
Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale
Muzee
Instituții publice de spectacole și concerte
Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice
Servicii recreative și sportive
Sport
Alte servicii în domeniul culturii, recreerii și religiei
Asigurări și asistență socială
CHELTUIELI CURENTE
TITLU X PROIECTE CU FINANȚARE FEN AFERENTE
CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Asistență socială în caz de boli și invalidități
Asistență socială în caz de invaliditate
Asistență socială pentru familie și copii
Locuințe, servicii și dezvoltare publică
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
TITLUL XVIII ACTIVE FINANCIARE
Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice
Alimentare cu apă
Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltarii
comunale
Protecția mediului
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN

5402
5402.01
5402.51
5402.70
5402.71
540210
540250
6002
6002.70
6002.71
600202
6502
6502.70
6502.71
650207
65020704
6602
6602.01
6602.51

162,000
14,000
14,000
148,000
148,000
14,000
148,000
65,000
65,000
65,000
65,000
33,700
33,700
33,700
33,700
33,700
27,535,810
27,535,810
27,274,810

162,000
14,000
14,000
148,000
148,000
14,000
148,000
65,000
65,000
65,000
65,000
33,700
33,700
33,700
33,700
33,700
27,535,810
27,535,810
27,274,810

127,539
13,999
13,999
113,540
113,540
13,999
113,540
0
0
0
0
28,800
28,800
28,800
28,800
28,800
14,101,810
14,101,810
14,098,106

6602.58

261,000

261,000

3,704

6602.70
6602.71
660206
66020601
6702
6702.01
6702.51

0
0
27,535,810
27,535,810
7,742,250
1,064,300
1,064,300

0
0
27,535,810
27,535,810
7,742,250
1,064,300
1,064,300

0
0
14,101,810
14,101,810
979,514
532,164
532,164

6702.55
6702.70
6702.71
6702.84
6702.8501
670203
67020302
67020303
67020304
67020312
670205
67020501
670250
6802
6802.01
6802.58

0
6,677,950
6,677,950
0
0
1,095,300
162,000
726,400
206,900
0
4,585,950
4,585,950
2,061,000
5,932,460
1,673,000
1,673,000

0
6,677,950
6,677,950
0
0
1,095,300
162,000
726,400
206,900
0
4,585,950
4,585,950
2,061,000
5,932,460
1,673,000
1,673,000

0
447,350
447,350
0
0
556,205
154,346
235,048
166,811
0
293,004
293,004
130,305
1,627,948
1,053,528
1,053,528

6802.70
6802.71
680205
68020502
680206
7002
7002.01
7002.55
7002.70
7002.71
7002.72
700205
70020501
700250

4,259,460
4,259,460
4,603,740
4,603,740
1,328,720
8,660,000
1,438,000
1,438,000
7,222,000
7,222,000
0
1,438,000
1,438,000
7,222,000

4,259,460
4,259,460
4,603,470
4,603,470
1,328,720
8,660,000
1,438,000
1,438,000
7,222,000
7,222,000
0
1,438,000
1,438,000
7,222,000

574,420
574,420
901,688
901,688
726,260
7,027,698
236,120
236,120
6,791,578
6,791,578
0
236,120
236,120
6,791,578

7402
7402.01
7402.56

185,000
70,000
0

185,000
70,000
0

26,627
3,095
0

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE FEN AFERENTE
CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Reducerea și controlul poluării
Salubritate și gestiunea deșeurilor
Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor
Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
Acțiuni generale economice și comerciale
Programe de dezvoltare regională și socială
Transporturi
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE FEN AFERENTE
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
TITLUL XVIII ACTIVE FINANCIARE
TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE
TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI
Plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent
Transport rutier
Drumuri și poduri
Alte acțiuni economice
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Turism
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

7402.58
7402.70
7402.71
740203
740205
74020502
8002
8002.01
8002.55
800201
80020110
8402
8002.01
8402.58
8402.70
8402.71
8402.72
8402.81
8402.84
8402.8501
840203
84020301
8702
8702.70
8702.71
870204
9602

70,000

70,000

3,095

115,000
115,000
115,000
115,000
0
0
185,000
115,000
185,000
115,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85,065,340
85,065,340
60,269,790
60,269,790
60,269,790
60,269,790
22,295,550
22,295,550
22,295,550
22,295,550
0
0
2,500,000
2,500,000
0
0
0
0
85,065,340
85,065,340
85,065,340
85,065,340
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
0
-118,854,150 -118,854,150

23,532
23,532
0
26,627
26,627
0
0
0
0
0
26,636,943
19,955,701
19,955,701
4,193,908
4,193,908
0
2,489,954
-2,620
-2,620
26,636,943
26,636,943
0
0
0
0
23,004,965

Avizat pentru legalitate

SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

JUDEȚUL ALBA

Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Alba
nr. 284/21 decembrie 2020

CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE PENTRU
TRIMESTRUL IV AL ANULUI 2020
lei
Prevederi
Cod
Prevederi
Executie la
DENUMIRE
trimestriale
indicator
anuale
11.12.2020
cumulate
TOTAL VENITURI ALE SECȚIUNII DE
000108
343,180.00
343,180.00
179,787.00
DEZVOLTARE
0
100,450.00
100,450.00
0.00
I. VENITURI CURENTE
0
100,450.00
100,450.00
0.00
C.VENITURI NEFISCALE
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII
00
100,450.00
100,450.00
0.00
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile
3708
100,450.00
100,450.00
0.00
Sume primite de la administrațiile locale în
cadrul unor programe cu finanțare
370806
100,450.00
100,450.00
0.00
nerambursabilă
IV. SUBVENȚII
19,480.00
19,480.00
10,675.00
Subvenții de la alte nivele ale administrației
publice
Subvenții de la bugetul de stat
Cofinanțare publică acordată în cadrul
mecanismului SEE
Cofinanțare publică acordată în cadrul
Mecanismelor financiare Spaţiul Economic
European si Norvegian 2014-2021
Sume primite de la UE/alți donatori în contul
plăților efectuate și prefinanțări aferente
cadrului financiar 2014-2021
Alte facilități și instrumente postaderare
Mecanismele financiare Spațiul Economic
European și Norvegian 2014-2021
TOTAL CHELTUIELI
Cheltuieli curente
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
Transferuri interne
Programe comunitare
Titlul X Proiecte cu finanțare din FEN
aferente cadrului financiar 2014-2020
Alte facilități și instrumente postaderare
Mecanismele financiare Spațiul Economic
European și Norvegian 2014-2021
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL
CULTURALE
Învățământ
CHELTUIELI CURENTE
TITLU VII Alte transferuri
Titlul X Proiecte cu finanțare din FEN
aferente cadrului financiar 2014-2020
Învățământ nedefinibil prin nivel
Învățământ special
Cultură, recreere și religie
Cheltuieli curente
Titlul X Proiecte cu finanțare din FEN
aferente
cadrului financiar 2014-2020
Servicii culturale
Muzee

0018

19,480.00

19,480.00

10,675.00

4208

19,480.00

19,480.00

10,675.00

420860

4,400.00

4,400.00

4,225.00

420875

15,080.00

15,080.00

6,450.00

4808
480816

223,250.00
113,320.00

223,250.00
113,320.00

169,112.00
108,619.00

480831
5008
08.01
08.55
08.5501
08.550107

109,930.00
343,180.00
343,180.00
100,450.00
100,450.00
100,450.00

109,930.00
343,180.00
343,180.00
100,450.00
100,450.00
100,450.00

60,493.00
89,381.00
89,381.00
0.00
0.00
0.00

08.58

242,730.00

242,730.00

89,381.00

08.5816

113,320.00

113,320.00

22,392.00

08.5831

129,410.00

129,410.00

66,989.00

6308
6508
6508.01
6508.55
6508.58

129,350.00
129,350.00
100,450.00
100,450.00
28,900.00

129,350.00
129,350.00
100,450.00
100,450.00
28,900.00

24,491.00
24,491.00
0.00
0.00
24,491.00

650807

129,350.00

129,350.00

24,491.00

65080704
6708
6708.01
6708.58
670803
67080303

129,350.00
213,830.00
213,830.00
213,830.00
213,830.00
213,830.00

129,350.00
213,830.00
213,830.00
213,830.00
213,830.00
213,830.00

24,491.00
64,890.00
64,890.00
64,890.00
64,890.00
64,890.00

Avizat pentru legalitate
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SECRETAR GENERAL,
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Anexa nr. 3 l a Proiectul de hotărâre a Consiliului
Judeţean Alba nr. 284/21 decembrie 2020

JUDEȚUL ALBA

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE
INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PENTRU TRIMESTRUL IV AL ANULUI 2020
lei

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE
I. VENITURI CURENTE
C.VENITURI NEFISCALE
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE
Venituri din proprietate
Venituri din concesiuni și închirieri
C2. VÂNZARI DE BUNURI ȘI SERVICII
Venituri din prestări de servicii și alte activități
Venituri din cercetare
Venituri din contractele încheiate cu casele de
asigurări sociale de sănătate
Venituri din contracte încheiate cu direcțiile de
sănătate publică alocate de la bugetul de stat
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de
sănătate publică alocate din venituri proprii ale
Ministerului Sănătății
Venituri din contractele încheiate cu institutele de
medicină legală
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități
Diverse venituri
Alte venituri
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile
Donații și sponsorizări
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru
finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local
OPERAȚIUNI FINANCIARE
Operațiuni financiare
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru
efectuarea de cheltuieli
IV. SUBVENȚII
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE
ADMNISTRAȚIEI PUBLICE
Subventii de la bugetul de stat
Sume alocate pentru stimulentul de risc
Subvenții de la alte administrații
Subvenții pentru instituții publice
Subvenții din bug local pentru finanțarea cheltuielilor
curente din domeniul sănătății
Subvenții din bugetul Fondului național unic de
asigurări sociale de sănătate pentru acoperiarea
creșterilor salariale

000110
0010
0012
0013
3010
301005
0014
3310
331020
331021

288,704,270
191,132,360
191,132,360
70,000
70,000
70,000
191,062,360
190,023,870
424,620
135,157,100

Prevederi
trimestriale
cumulate
288,704,270
191,132,360
191,132,360
70,000
70,000
70,000
191,062,360
190,023,870
424,620
135,157,100

331030

46,281,180

46,281,180

33,196,056

331031

140,000

140,000

65,000

331032

2,975,000

2,975,000

2,385,000

331050
3610
361050
3710
371001
371003

5,045,970
50,000
50,000
988,490
1,505,500
-517,010

5,045,970
50,000
50,000
988,490
1,505,500
-517,010

4,662,269
17,170
17,170
1,058,868
1,505,500
-446,632

0016
4010
401015

361,120
361,120
361,120

361,120
361,120
361,120

235,747
235,747
235,747

17
18

97,210,790
97,210,790

97,210,790
97,210,790

87,386,385
87,386,385

4210
421082
4310
431009
431010

882,500
882,500
96,328,290
15,870,290
4,404,000

882,500
882,500
96,328,290
15,870,290
4,404,000

587,500
587,500
86,798,885
13,798,548
4,116,527

431033

74,859,000

74,859,000

67,858,810

Sume alocate pentru stimulentul de risc

431040

1,195,000

1,195,000

1,025,000

4910

288,704,270

288,704,270

226,278,864

5410
541001
5410.10
5410.20
541085

2,170,480
2,170,480
1,837,220
333,260
0

2,170,480
2,170,480
1,837,220
333,260
0

1,743,461
1,537,699
205,762
-21,079

DENUMIRE

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE
FUNCȚIONARE
Alte servicii publice generale
CHELTUIELI CURENTE
Titlul I Cheltuieli de personal
Titlul II Bunuri și servicii
Titlul XIX Plati efectuate în anii anteriori și încasați în
anul curent

Cod
Prevederi anuale
indicator

Executie la
11.12.2020
230,155,874
142,533,742
142,533,742
57,782
57,782
57,782
142,475,960
141,399,922
361,732
100,729,865

1,722,382

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

541010

2,170,480

2,170,480

1,722,382

Sănătate
CHELTUIELI CURENTE
Titlul I Cheltuieli de personal
Titlul II Bunuri și servicii
Titlul X Alte cheltuieli
OPERAȚIUNI FINANCIARE
TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE
Titlul XIX Plăți efectuate în anii anteriori și încasați în
anul curent
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi
Spitale generale
Cultură, recreere și religie
CHELTUIELI CURENTE
Titlul I Cheltuieli de personal
Titlul II Bunuri și servicii
Titlu X Alte cheltuieli
PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI
RECUPERATE ÎN ANUL CURENT
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul
curent
Servicii culturale
Muzee
Instituții publice de spectacole și concerte
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei
Alte acțiuni economice
CHELTUIELI CURENTE
Titlul I Cheltuieli de personal
Titlul II Bunuri și servicii
PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI
RECUPERATE ÎN ANUL CURENT
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul
curent
Alte acțiuni economice
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE
Venituri nefiscale
Vânzari de bunuri și servicii
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile
Vărsăminte din secțiunea de funcționare
Venituri din capital
Venituri din valorificarea unor bunuri
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor
publice
Alte venituri din valorificarea unor bunuri
OPERAȚIUNI FINANCIARE
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru
efectuarea de cheltuieli
Sume primite in cadrul mecanismului decontarii
cererilor de plata
Subvenții :
Subvenții de la bugetul de stat
Subventii de la bugetul de stat
Subvenții de la alte administrații
Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea
cheltuielilor de capital din domeniul sănătății
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru
finantarea investitiilor in sanatate
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății
către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în
sănătate

6610
6610.01
6610.10
6610.20
6610.59
6610.79
6610.81
6610.85

270,008,400
270,171,740
161,333,160
108,341,580
497,000
0
0
-163,340

270,008,400
270,171,740
161,333,160
108,341,580
497,000
0
0
-163,340

210,525,550
210,720,679
139,889,164
70,388,460
443,055
0
0
-195,129

661006
66100601
6710
6710.01
6710.10
6710.20
67.10.59
6710.84

270,008,400
270,008,400
15,042,390
15,054,600
11,273,200
3,680,400
101,000
-12,210

270,008,400
270,008,400
15,042,390
15,054,600
11,273,200
3,680,400
101,000
-12,210

210,525,550
210,525,550
12,699,749
12,716,876
10,364,018
2,292,147
60,711
-17,127

67108501

-12,210

-12,210

-17,127

671003
67100303
67100304
671050
8710
8710.01
8710.10
8710.20
8710.84

10,343,390
8,131,510
2,211,880
4,699,000
1,483,000
1,483,000
505,540
977,460
0

10,343,390
8,131,510
2,211,880
4,699,000
1,483,000
1,483,000
505,540
977,460
0

8,950,751
6,998,152
1,952,599
3,748,998
1,331,183
1,331,783
500,882
830,901
-600

87108501

0

0

-600

871050
9610
000110
0012
0014
3710
371004
0015
3910
391001

1,483,000
0
46,050,880
517,010
517,010
517,010
517,010
8,030
8,030
0

1,483,000
0
46,050,880
517,010
517,010
517,010
517,010
8,030
8,030
0

1,331,183
3,877,010
16,593,658
446,632
446,632
446,632
446,632
8,160
8,160
0

391050
0016
4010
401015

8,030
142,850
142,850
142,850

8,030
142,850
142,850
142,850

8,160
21,876
21,876
21,876

401016

0

0

0

0017
4210
421070
4310
431014

31,462,530
3,109,420
3,109,420
28,353,110
23,314,810

31,462,530
3,109,420
3,109,420
28,353,110
23,314,810

14,846,599
202,329
202,329
14,644,270
13,019,107

431016

3,960,000

3,960,000

1,079,000

431017

0

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății 43101701
către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii
medicale și echip de comunicații în urgența în sănătate

0

0

0

431019

1,078,300

1,078,300

546,163

4610
461004

98,790
98,790

98,790
98,790

32,516
32,516

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților
4810
efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar
2014-2020
Fondul European de Dezvoltare Regională
481001
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent 48100101

13,821,670

13,821,670

1,237,875

13,821,670
13,616,690

13,821,670
13,616,690

1,237,875
1,237,875

48100102

204,980

204,980

0

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE
Alte servicii publice generale
CHELTUIELI DE CAPITAL
Titlul XII Active nefinanciare

4910
5410
5410.70
5410.71

46,050,880
14,000
14,000
14,000

46,050,880
14,000
14,000
14,000

13,461,825
13,999
13,999
13,999

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

541010

14,000

14,000

13,999

Sănătate
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE FEN
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
CHELTUIELI DE CAPITAL

6610
6610.58

44,880,830
21,249,860

44,880,830
21,249,860

12,956,983
3,497,838

6610.70

23,630,970

23,630,970

9,459,145

Titlul XII Active nefinanciare

6610.71

23,630,970

23,630,970

9,459,145

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi

661006

44,880,830

44,880,830

12,956,983

66100601

44,880,830

44,880,830

12,956,983

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii
de dezvoltare
Alte sume primite de la UE
Alte sume primite din fonduri de la UE pentru
programele operaționale finanțate din cadrul financiar
2014-2020

Sume primite în contul plăților efectuate în anii
anteriori

Spitale generale
Cultură, recreere și religie
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE FEN
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
CHELTUIELI DE CAPITAL
Titlul XII Active nefinanciare
Servicii culturale
Muzee
Instituții publice de spectacole și concerte
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

6710

1,156,050

1,156,050

490,843

6710.58

56,750

56,750

0

6710.70

1,099,300

1,099,300

490,843

6710.71
671003
67100303
67100304

1,099,300
1,025,050
818,150
206,900

1,099,300
1,025,050
818,150
206,900

490,843
360,538
193,727
166,811

671050

131,000

131,000

130,305

9610

0

0

3,131,833

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

JUDEȚUL ALBA

Anexa nr. 4 l a Proiectul de hotărâre a Consiliului
Judeţean Alba nr. 284/21 decembrie 2020

CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI CREDITELOR INTERNE PENTRU TRIMESTRUL IV
AL ANULUI 2020
lei
DENUMIRE

Cod
indicator

Prevederi
trimestriale
cumulate

Prevederi
anuale

Execuție la
11.12.2020

07.01

8,661,000
8,661,000

8,661,000
8,661,000

1,937,578
1,937,578

07.58

8,661,000

8,661,000

1,937,578

6607

100,000

100,000

0

6607.58

100,000

100,000

0

660706

100,000

100,000

0

66070601

100,000

100,000

0

8407
CHELTUIELI CURENTE
840701
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE
FEN AFERENTE CADRULUI
FINANCIAR 2014-2020
840758
840703
Transport rutier
84070301
Drumuri și poduri

8,561,000

8,561,000

1,937,578

8,561,000

8,561,000

1,937,578

8,561,000
8,561,000
8,561,000

8,561,000
8,561,000
8,561,000

1,937,578
1,937,578
1,937,578

CHELTUIELI TOTAL :
Cheltuieli curente
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE
FEN AFERENTE CADRULUI
FINANCIAR 2014-2020
SĂNĂTATE
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE
FEN AFERENTE CADRULUI
FINANCIAR 2014-2020
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi
Spitale generale
TRANSPORTURI

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentanţilor Judeţului Alba în Consiliul de Administraţie
al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „extraordinară” în luna decembrie 2020;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor
Judeţului Alba în Consiliul de Administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
„Centrul Transilvaniei”;
- adresa nr. 101/27 noiembrie 2020 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul
Transilvaniei” prin care se solicită membrilor asociați (județele Regiunii Centru) comunicarea
propunerilor de modificare a reprezentanților acestora în Adunarea Generală și în Consiliul de
Administrație (înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 26699 din 2 decembrie
2020);
Luând în considerare prevederile:
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 144/27 septembrie 2007 privind aprobarea
participării Judeţului Alba, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”;
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 245/2011 privind desemnarea
reprezentanţilor Judeţului Alba în Consiliul de Administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară “Centrul Transilvaniei”, cu modificările și completările ulterioare;
- Actului constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul
Transilvaniei”;
Având în vedere prevederile:
- art. 89 alin. 1, art. 91, art. 173 alin. 1 lit. e și alin. 7 lit. c și art. 175 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 35 alin. 3, alin. 4 şi alin. 6 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările și completările ulterioare;
- O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, 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 ca reprezentanţi ai Judeţului Alba în Consiliul de Administraţie al
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”:
- doamna Lenica BUCUR - șef serviciu, Direcţia dezvoltare şi bugete - Serviciul
accesare și coordonare proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba
- doamna Marilena Nicoleta MOGA - consilier superior, Direcţia dezvoltare şi bugete Serviciul accesare și coordonare proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba
Art. 2. La data adoptării prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.
245/2011 privind desemnarea reprezentanţilor Judeţului Alba în Consiliul de Administraţie al
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”, cu modificările și
completările ulterioare, îşi încetează aplicabilitatea.

Art. 3. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba, prezenta hotărâre se
publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează și se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
„Centrul Transilvaniei”, Președintelui Consiliului Județean Alba, persoanelor nominalizate,
Direcției dezvoltare și bugete, Direcției juridică și administrație publică, 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. 285
Alba Iulia, 21 decembrie 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 - 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 şi completările ulterioare către
următoarele comisii de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală,
prognoze şi strategii
Comisia de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și
apărarea ordinii publice
Comisiei de specialitate nr. 5 Comisia servicii publice de interes judeţean, cooperare
interinstituțională, turism şi relaţii internaţionale, agricultură și mediu de afaceri

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 28432/21 decembrie 2020

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Judeţului Alba în Consiliul
de Administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”

I. Expunere de motive
Consiliul Judeţean Alba a aprobat prin Hotărârea nr. 144 din 27 septembrie 2007
participarea Judeţului Alba, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”, care are ca scop principal pregătirea de
proiecte de interes comun pentru cele şase judeţe ale Regiunii Centru şi obţinerea de finanţări
interne şi externe necesare derulării acestora.
De la înființarea Asociației, prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Alba au fost desemnaţi,
conform Statutului și Actului Constitutiv al Asociației, doi reprezentanţi ai Județului Alba pentru
a face parte din Consiliul de Administraţie, cu mandat de 4 ani. În ceea ce privește componența
Adunării Generale, conform art. 16 alin. 1 din Statutul Asociației „Sunt membri de drept ai
Adunării Generale unitățile administrativ-teritoriale semnatare ale actului constitutiv, prin
președintele autorităților deliberative constituite la nivel de județ, sau reprezentanții delegați ai
acestora”.
Astfel, în funcție de rezultatul alegerilor locale din iunie 2012, respectiv iunie 2016 sau
de modificările intervenite în structura personalului aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Alba, s-au actualizat propunerile Județului Alba pentru membrii în Adunarea Generală
și Consiliul de Administrație al Asociației.
Prin adresa nr. 101/27 noiembrie 2020, înregistrată la registratura Consiliului Județean
Alba cu nr. 26699 din 2 decembrie 2020, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul
Transilvaniei” solicită membrilor asociați (județele Regiunii Centru) comunicarea propunerilor
de modificare a reprezentanților acestora în Adunarea Generală și în Consiliul de Administrație,
în urma desfășurării alegerilor locale din septembrie 2020 sau alte modificări dorite.
Prin urmare, este necesară transmiterea propunerilor Județului Alba pentru reprezentanți
în Adunarea Generală și în Consiliul de Administrație al Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”.
II. Descrierea situației actuale
În baza Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 109 din data de 26 iulie 2012, au fost
aleși ca membri în Consiliul de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
„Centrul Transilvaniei” următoarele 2 persoane din partea Județului Alba, cu un mandat de 4 ani:
domnul Cucui Alin Florin, vicepreședinte al Consiliului Județean Alba și doamna Moga
Marilena-Nicoleta, consilier în aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
În prezent domnul Cucui Alin Florin nu mai îndeplineşte funcţia de vicepreşedinte al
Consiliului Judeţean Alba, iar Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei” a
solicitat membrilor asociați, deci și Județului Alba, propuneri de actualizare a reprezentanților
județelor în cadrul Adunării Generale și/sau a Consiliului de Administrație ca urmare a
rezultatelor alegerilor locale din septembrie 2020 sau a oricăror modificări dorite.
IV. Baza legală
- art. 89 alin. 1, art. 91, art. 173 alin. 1 lit. e și alin. 7 lit. c și art. 175 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 35 alin. 3, 4 şi 6 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare;

- O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, 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 județeni, de
președintele consiliului județean, de vicepreședinții consiliului județean sau de cetățeni, în
condițiile legii, a fost inițiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 285/21 decembrie 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. 28433/21 decembrie 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 şi completările
ulterioare vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentanţilor Judeţului Alba în Consiliul de Administraţie
al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 23 decembrie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei
„extraordinară” estimată a avea loc în data de 29 decembrie 2020.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 285/21 decembrie 2020 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor
Judeţului Alba în Consiliul de Administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
„Centrul Transilvaniei”;
- adresa nr. 101/27 noiembrie 2020 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul
Transilvaniei” prin care se solicită membrilor asociați (județele Regiunii Centru) comunicarea
propunerilor de modificare a reprezentanților acestora în Adunarea Generală și în Consiliul de
Administrație (înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 26699 din 2 decembrie
2020).
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMANIA
JUDETUL ALBA
CONSILIUL JUDETEAN
Direcția dezvoltare și bugete
Serviciul accesare și coordonare proiecte
Nr. 28.543 /22.12.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Judeţului Alba în Consiliul
de Administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”

Având în vedere oportunitatea accesării Fondurilor Structurale prin proiecte regionale, de
interes comun, la nivelul Regiunii 7 Centru s-a înfiinţat Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
„Centrul Transilvaniei”, având drept membrii fondatori judeţele Alba, Braşov, Covasna,
Harghita, Mureş şi Sibiu. Asociaţia are ca scop principal pregătirea de proiecte de interes comun
pentru cele şase judeţe şi obţinerea de finanţări interne şi externe necesare derulării acestora.
Consiliul Judeţean Alba a aprobat prin Hotărârea nr. 144 din 27 septembrie 2007
participarea Judeţului Alba, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”. Conform art. 7 din Hotărârea Consiliului
Judeţean Alba nr. 144/2007 au fost desemnaţi doi reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Alba
pentru a face parte din Consiliul de Administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
„Centrul Transilvaniei.
Prin hotărârile ulterioare ale Consiliului Județean Alba referitor la reprezentanții
Județului Alba în organele de conducere ale Asociației, au intervenit modificări doar în privința
reprezentanților în Consiliul de Administrație, în timp ce președintele Consiliului Județean Alba
a rămas reprezentantul de drept în Adunarea Generală.
Astfel, prin Hotărârea nr. 245 din 28 decembrie 2011 a Consiliului Județean Alba, au fost
desemnaţi, pentru un nou mandat, ca reprezentanţi ai Judeţului Alba în Consiliul de
Administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei” domnul Sorin
Ioan Bumb, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Alba şi doamna Marilena Nicoleta Moga,
consilier în aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
În urma rezultatelor alegerilor locale din iunie 2012, prin Hotărârea nr. 109 din 26 iulie
2012 a Consiliului Județean Alba, au fost desemnaţi ca reprezentanţi ai Judeţului Alba în
Consiliul de Administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”
domnul Alin Florin Cucui, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Alba şi doamna Marilena
Nicoleta Moga, consilier în aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
Rezultatul alegerilor locale din iunie 2016 nu a afectat componenţa Adunării Generale şi
a Consiliului de Administraţie ale Asociaţiei din punctul de vedere al Judeţului Alba. Astfel,
reprezentanţii Judeţului Alba în Consiliul de Administraţie al Asociaţiei au rămas domnul Alin
Florin Cucui, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Alba şi doamna Marilena Nicoleta Moga,
consilier în aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
Prin adresa nr. 101/27 noiembrie 2020, înregistrată la registratura Consiliului Județean
Alba cu nr. 26.699 din 2 decembrie 2020, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul
Transilvaniei” solicită membrilor asociați (județele Regiunii Centru) comunicarea propunerilor
de modificare a reprezentanților acestora în Adunarea Generală și în Consiliul de Administrație,
în urma desfășurării alegerilor locale din septembrie 2020 sau alte modificări dorite.
Dat fiind faptul că domnul Cucui Alin Florin nu mai îndeplineşte funcţia de
vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Alba, este necesară formularea altor propuneri de
reprezentanți ai Consiliului Judeţean Alba în cadrul Consiliului de Administraţie al Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”.
Având în vedere Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul
Transilvaniei” nr. 101/27 noiembrie 2020, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba
cu nr. 26.699 din 2 decembrie 2020, vă propunem inițierea proiectului de hotărâre pentru

modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 245/2011 privind desemnarea
reprezentanţilor Judeţului Alba în Consiliul de Administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară “Centrul Transilvaniei” cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,
Marian Florin AITAI

ŞEF SERVICIU,
Lenica BUCUR

Întocmit,
Marilena MOGA

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
PREȘEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale,
a mandatului de consilier judeţean al domnului MATIEŞ Călin-Gheorghe
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa „extraordinară” în luna decembrie 2020;
Luând în dezbatere:
- referatul constatator nr. 28529/22 decembrie 2020 întocmit de secretarul general al
Județului Alba, cu privire la constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a
mandatului de consilier judeţean al domnului MATIEŞ Călin-Gheorghe;
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind constatarea încetării de drept,
înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului MATIEŞ
Călin-Gheorghe;
- demisia domnului MATIEŞ Călin-Gheorghe, înregistrată la registratura Consiliului
Județean Alba cu nr. 28503/22 decembrie 2020;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. 1 lit. f, art. 204 alin. 2 lit. a, art. 204 alin. 3,
art. 204 alin. 6, art. 204 alin. 7, art. 204 alin. 10, art. 204 alin. 17 din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, 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 ia act de demisia din calitatea de consilier județean a domnului MATIEŞ CălinGheorghe.
Art. 2. Se constată încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului
de consilier judeţean al domnului MATIEŞ Călin-Gheorghe, prin demisie, în conformitate cu
prevederile art. 204 alin. 2 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare.
Art. 3. Se declară vacant locul de consilier județean din partea Partidului Social Democrat
deținut de domnul MATIEŞ Călin-Gheorghe.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică de îndată Tribunalului Alba, în conformitate cu
prevederile art. 204 alin. 17 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
şi completările ulterioare
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,
Partidului Social Democrat - Filiala Alba, domnului MATIEŞ Călin-Gheorghe, domnului
OŢOIU Marcel - supleant pe lista de candidaţi a Partidului Social Democrat), Direcției juridică și
administrație publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea
implementării contractelor şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Alba.
Avizat pentru legalitate
PREŞEDINTE,
SECRETAR GENERAL,
Ion DUMITREL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 286
Alba Iulia, 22 decembrie 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;
 a fost redactat cu respectarea prevederilor art. 204 alin. 2 lit. a, art. 204 alin. 3, art.
204 alin. 6, art. 204 alin. 7, art. 204 alin. 10, art. 204 alin. 17 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
Comisia nr. 3 - Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii
publice

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr. 28529/22 decembrie 2020

REFERAT CONSTATATOR
cu privire la constatarea încetării de drept,
înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean
al domnului MATIEŞ Călin-Gheorghe

I. Starea de fapt
Domnul Matieş Călin-Gheorghe a fost declarat ales în funcţia de consilier judeţean cu
ocazia alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020.
Tribunalul Alba a validat mandatul de consilier judeţean dobândit de domnul Matieş
Călin-Gheorghe, prin Încheierea civilă nr. 968/CC/F/16.10.2020 pronunţată în Camera de
consiliu în dosarul nr. 3215/107/2020.
Consiliul Judeţean Alba a fost convocat în şedinţa de constituire în data de 20 octombrie
2020, ocazie cu care domnul consilier județean MATIEŞ Călin-Gheorghe a depus Jurământul de
credinţă prevăzut de art. 117 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare.
Prin Ordinul Prefectului județului Alba nr. 341/20 octombrie 2020 a fost constatată
îndepliniea condițiilor legale de constituire a Consiliului Județean Alba.
În urma alegerilor parlamentare din data de 6 decembrie 2020 domnul Matieş CălinGheorghe a fost ales în funcţia de demnitate publică de senator.
Prin cererea de demisie înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr.
28503/22 decembrie 2020, domnul Matieş Călin-Gheorghe ne comunică faptul că optează pentru
funcţia de senator.
II. Procedura
În situaţia încetării mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia, ca urmare
a demisiei consilierului județean, consiliului judeţean îi revine sarcina de a adopta în prima
şedinţă, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, o hotărâre prin care se ia act de situaţia
apărută şi se declară vacant locul consilierului județean în cauză.
Pentru a fi adoptată hotărârea de către consiliul județean, legea impune întocmirea unui
referat constatator semnat de preşedintele consiliului judeţean şi de secretarul general al
judeţului, urmând ca referatul constatator să fie însoţit de actele justificative.
III. Reglementări legale aplicabile
- art. 204 alin. 2 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare, text potrivit căruia: „Calitatea de consilier judeţean
încetează de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri:
a) demisie;”;
- art. 204 alin. 3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare, text potrivit căruia: „Data încetării de drept a mandatului, în cazurile
enumerate la alin. 2 lit. a, lit. c - f şi lit. l, este data apariţiei evenimentului sau a împlinirii
condiţiilor care determină situaţia de încetare, după caz”;
- art. 204 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare, text potrivit căruia: „În situaţiile prevăzute la alin. 2 lit. a, lit. c - f şi lit.
l, constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean, precum şi vacantarea locului
de de consilier judeţean se realizează printr-o hotărâre de constatare a autorităţii deliberative
respective, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean sau a oricărui alt ales local, adoptată
în prima şedinţă desfăşurată după apariţia evenimentului. Hotărârea autorităţii deliberative este
comunicată de îndată tribunalului competent să valideze mandatul supleantului, în condiţiile art.
122, precum şi consilierului local.”;
- art. 204 alin. 7 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare, text potrivit căruia: „Consiliul judeţean are obligaţia de a adopta

hotărârea prevăzută la alin. 6 în termen de 30 de zile de la introducerea pe proiectul ordinii de zi
a referatului constatator semnat de preşedintele consiliului judeţean şi de secretarul general al
judeţului, după caz, cu privire la una dintre situaţiile prevăzute la alin. 2 lit. a, lit. c - f şi lit. l,. În
termen de maximum 10 zile de la expirarea termenului stabilit pentru consiliul judeţean,
constatarea încetării mandatului, precum şi vacantarea locului de consilier judeţean se realizează
de către prefect prin ordin, în baza referatului constatator comunicat de către secretarul general al
unităţii administrativ-teritoriale, în situaţia neadoptării acestei hotărâri de către consiliul
judeţean, după caz.”;
- art. 204 alin. 10 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare, text potrivit căruia: „Hotărârea consiliului are la bază, pentru situaţiile
prevăzute la alin. 2 lit. a, lit. c - f şi lit. l, un referat constatator, întocmit în maximum 3 zile de la
apariţia evenimentului şi semnat de preşedintele consiliului judeţean şi de secretarul general al
judeţului. Referatul este însoţit de acte justificative”;
- art. 204 alin. 17 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare, text potrivit căruia: „Încetarea mandatului de consilier judeţean, în cazul
demisiei, se constată în prima şedinţă a consiliului desfăşurată după apariţia evenimentului şi în
baza demisiei scrise înaintate secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale,
preşedintelui consiliului judeţean, după caz. Hotărârea consiliului prin care se ia act de demisie şi
se declară vacant locul consilierului judeţean, se comunică de îndată tribunalului competent să
valideze mandatul supleantului, în condiţiile art. 122”.
IV. Propuneri
Adoptarea unei hotărâri de către Consiliul Județean Alba prin care:
1. Se ia act de demisia din calitatea de consilier județean a domnului MATIEŞ CălinGheorghe.
2. Se va constata încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de
consilier judeţean al domnului MATIEŞ Călin-Gheorghe
3. Va fi declarat vacant locul de consilier județean din partea Partidului Social Democrat
deținut de domnul MATIEŞ Călin-Gheorghe.
V. Comunicare
Hotărârea se comunică de îndată Tribunalului Alba, în conformitate cu prevederile art.
204 alin. 17 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare
De asemenea prin intermediul secretarului general al Județului Alba hotărârea 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, Partidului Social
Democrat - Filiala Alba, domnului MATIEŞ Călin-Gheorghe, domnului OŢOIU Marcel supleant pe lista de candidaţi a Partidului Social Democrat), Direcției juridică și administrație
publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea
implementării contractelor şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Alba.
Prezentul Referat constatator însoțit de Cererea de demisie din calitatea de consilier
județean a domnului MATIEŞ Călin-Gheorghe, înregistrată la registratura Consiliului Județean
Alba cu nr. 28503/22 decembrie 2020 vor sta la baza inițierii proiectului de hotărâre și ulterior
adoptării hotărârii de către Consiliului Județean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 28530/22 decembrie 2020

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind constatarea încetării de drept,
înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean
al domnului MATIEŞ Călin-Gheorghe

I. Expunere de motive
Cu ocazia alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020 domnul Matieş CălinGheorghe a fost declarat ales în funcţia de consilier judeţean pe lista de candidaţi propusă de
Partidul Social Democrat.
Mandatul de consilier judeţean al domnului Matieş Călin-Gheorghe a fost validat de
Tribunalul Alba prin Încheierea civilă nr. 970/CC/F/16.10.2020 pronunţată în Camera de
consiliu în dosarul nr. 3215/107/2020.
Prin cererea de demisie înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr.
28503/22 decembrie 2020, domnul Matieş Călin-Gheorghe ne comunică faptul că optează pentru
funcţia de senator.
II. Descrierea situaţiei actuale
Domnul consilier județean MATIEŞ Călin-Gheorghe a depus Jurământul de credinţă
prevăzut de art. 117 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
şi completările ulterioare în şedinţa de constituire a Consiliului Judeţean organizată în data de 20
octombrie 202.
În urma alegerilor parlamentare din data de 6 decembrie 2020 domnul Matieş CălinGheorghe a fost ales în funcţia de demnitate publică de senator.
III. Reglementări anterioare
Ordinul Prefectului județului Alba nr. 341/20 octombrie 2020 privind constatarea
îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Județean Alba
IV. Baza legală
art. 173 alin. 1 lit. f, art. 204 alin. 2 lit. a, art. 204 alin. 3, art. 204 alin. 6, art. 204 alin.
7, art. 204 alin. 10, art. 204 alin. 17 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
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. 286 din 22 decembrie 2020.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă 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. 28531/22 decembrie 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 redactării raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale,
a mandatului de consilier judeţean al domnului MATIEŞ Călin-Gheorghe

Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 24 decembrie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei
„extraordinară” estimate a avea loc în data de 29 decembrie 2020.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 286/22 decembrie 2020 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul constatator nr. 28529/22 decembrie 2020 întocmit de secretarul general al
Județului Alba, cu privire la constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a
mandatului de consilier judeţean al domnului MATIEŞ Călin-Gheorghe;
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind constatarea încetării de drept,
înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului MATIEŞ
Călin-Gheorghe;
- demisia domnului MATIEŞ Călin-Gheorghe, înregistrată la registratura Consiliului
Județean Alba cu nr. 28503/22 decembrie 2020.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate
şi finanţate din bugetul local al Judeţului Alba pentru anul 2021
Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „extraordinară” în luna decembrie 2020;
Luând în dezbatere :
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului anual de
acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local al Judeţului Alba
pentru anul 2021;
- adresa nr. 19091/23 decembrie 2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 28666/23
decembrie 2020;
- Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din
bugetul Consiliului Judeţean Alba pentru anul 2021 propus de Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Alba.
Având în vedere prevederile :
- art. 173 alin. 1 lit. d şi art. 173 alin. 5 lit. b din O.U.G. nr. 57 /2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și
funcționare a serviciilor sociale aprobat prin H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea
Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare
a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare al Direcţiei generale de asistenţă
socială şi protecţia copilului aprobat prin H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor
cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţa socială şi a structurii
orientative de personal, cu modificările şi completările ulterioare;
- H.G. nr. 426 din 27 mai 2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile
sociale;
- Ordinului nr. 1086 din 20 februarie 2018 al ministrului muncii și justiției sociale
privind aprobarea modelului cadru al Planului anual de acţiune privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul consiliului judeţean/consiliului local/Consiliului General al
Municipiului Bucureşti;
- Ordinului nr. 25 din 3 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind
aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate
copiilor din sistemul de protecţie specială;
- Ordinului nr. 26 din 3 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind
aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate
copiilor din sistemul de protecţie specială;
- Ordinului nr. 27/2019 din 3 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale
privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate
copiilor
- Ordinului nr. 29 din 3 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale pentru
aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate
persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a
copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor
acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale;
- Ordinului nr. 81 din 16 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind
aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre
maternale;

- Ordinului nr. 82 din 16 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind
aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale
destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi;
- Ordinului nr. 1218/2019 din 9 august 2019 pentru aprobarea Standardelor specifice
minime obligatorii de calitate privind aplicarea metodei managementului de caz în protecţia
persoanelor adulte cu dizabilităţi
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 Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi
finanţate din bugetul local al Judeţului Alba pentru anul 2021 conform anexei - parte integrantă
a prezentei hotărâri.
Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi
bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și a directorului general al
Direcției Generale de Asistență și Protecția Copilului Alba, va duce la îndeplinire prevederile
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, Direcției Generale
de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, Direcţiei dezvoltare şi bugete și Direcţiei juridică
şi administraţie publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat doar pentru LEGALITATE
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 287
Alba Iulia, 24 decembrie 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:
Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală,
prognoze şi strategii,
Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și
apărarea ordinii publice
Comisiei de specialitate nr. 6 Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor
şi situaţii de urgenţă

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 28708/24 decembrie 2020

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune
privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul
local al Judeţului Alba pentru anul 2021

I. Expunere de motive
În conformitate cu prevederile art. 173 alin. 1 lit. d din O.U.G. nr. 57 /2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii
privind gestionarea serviciilor publice de interes judeţean în exercitarea acestor atribuții consiliul
județean asigurând potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii cadrul necesar pentru
furnizarea serviciilor sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor
vârstnice, a familiei și a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială, potrivit prevederilor
art. 173 alin. 5 lit. b din actul normativ invocat mai sus.
Prin adresa de înaintare a Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate
şi finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Alba pentru anul 2021, Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba supune spre dezbatere şi aprobare Consiliului
judeţean Alba - Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din
bugetul Consiliului Judeţean Alba pentru anul 2021.
Potrivit H.G. nr. 797/2017 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi
funcţionare ale serviciilor publice de asistenţa socială şi a structurii orientative de personal,
(anexa nr. 1 privind Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare al Direcţiei generale de
asistenţă socială şi protecţia copilului, art. 3 alin. 3, lit. b) competenţa de elaborare a planurilor
anuale de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul judeţean, revine
Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.
Acestea se supun spre aprobare consiliului judeţean înainte de fundamentarea proiectului
de buget pentru anul următor, în conformitate cu strategia de dezvoltare a serviciilor sociale
judeţene.
În vederea realizării atribuţiilor prevăzute de lege, Direcţia generală îndeplineşte, în
principal, următoarele funcţii:
a) de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei şi planului anual de dezvoltare a
serviciilor sociale, pe care le supune spre aprobare consiliului judeţean;
b) de coordonare a activităţilor de asistenţă socială şi de protecţie a familiei şi a drepturilor
copilului, a persoanelor cu dizabilităţi, victimelor violenţei în familie, persoanelor vârstnice etc.,
precum şi a măsurilor de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială
în care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi la nivelul judeţului;
c) de administrare a fondurilor pe care le are la dispoziţie;
d) de comunicare şi colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi
instituţiilor care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de
asistenţă socială, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu,
cu reprezentanţii furnizorilor privaţi de servicii sociale, precum şi cu persoanele beneficiare;
e) de execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare pentru
implementarea strategiilor cu privire la acţiunile antisărăcie, prevenirea şi combaterea
marginalizării sociale, precum şi pentru soluţionarea urgenţelor sociale individuale şi colective la
nivelul judeţului;
f) de reprezentare a consiliului judeţean în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei
copilului;
g) de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor,
grupurilor vulnerabile.

Astfel, aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi
finanţate din bugetul Consiliului judeţean Alba pentru anul 2021, asigură continuitate în procesul
complex al serviciilor sociale dezvoltate la nivelul judeţului Alba, în scopul promovării şi
respectării drepturilor copiilor, persoanelor adulte cu dizabilităţi, precum şi a persoanelor vârstnice
şi a altor persoane aflate în situaţii de risc sau vulnerabilitate, cuprinzând date detaliate privind
numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru
a fi înfiinţate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat şi sursele
de finanţare.
II. Descrierea situaţiei actuale
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, serviciu public
specializat din subordinea Consiliului Judeţean Alba a demarat procedura de restructurare a
centrelor rezidenţiale pentru persoane adulte cu handicap ce funcţionează peste capacitatea
prevăzută de noile modificări legislative, urmând a fi identificate oportunităţi de finanţare pentru
construcţia/ reabilitarea unor clădiri care să permită urgentarea procesului de tranziţie de la
sistemul instituţionalizat la servicii integrate în comunitate, conform art. 51 alin. 4 din Legea nr.
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, astfel cum a fost
modificat şi completat prin O.U.G. nr. 69/2018,
De asemenea, direcţiile de acţiune ale Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Alba atât pentru anul în curs, cât şi pentru anul 2021 urmează realizarea obiectivelor
propuse precum: înfiinţarea unor centre de tip respiro, centre de pregătire pentru o viaţă
independentă, locuinţe protejate, centre de integrare pentru persoanele adulte cu handicap, în
vederea promovării integrării sociale şi profesionale a acestora.
În scopul asigurării unor servicii sociale complete, necesare tuturor categoriilor de
beneficiari, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba furnizează servicii
de intervenţie în regim de urgenţă, găzduire şi îngrijire, asistenţă medicală, consiliere educaţională
şi vocaţională, monitorizare a respectării standardelor de calitate în centrele din subordine,
informare, consiliere psihologică, terapie, recuperare şi reabilitare, precum şi acordarea de drepturi
materiale sau financiare. Pentru a preveni abandonul şi instituţionalizarea copiilor, Direcția
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba se implică în activitatea de monitorizare,
sprijin metodologic şi susţinere financiară a centrelor de zi.
III. Reglementări anterioare
- Strategia judeţeană în domeniul asistenței sociale și protecției copilului – Județul Alba
2014-2020, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean ALBA nr. 99/29.05.2014
- Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada
2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.383/27.05.2015;
- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 159 /24.09.2015 privind aprobarea standardului
de cost pentru serviciile sociale acordate în comunitate, organizate ca adăposturi de noapte;
- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 70 /27.03.2014 privind delegarea unor atribuţii
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. d şi art. 173 alin. 5 lit. b din O.U.G. nr. 57 /2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Nomenclatorul serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și
funcționare a serviciilor sociale aprobat prin H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea
Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare
a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare al Direcţiei generale de asistenţă
socială şi protecţia copilului aprobat prin H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor
cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţa socială şi a structurii
orientative de personal, cu modificările şi completările ulterioare;
- H.G. nr. 426 din 27 mai 2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile
sociale;

- Ordinul nr. 1086 din 20 februarie 2018 al ministrului muncii și justiției sociale privind
aprobarea modelului cadru al Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi
finanţate din bugetul consiliului judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului
Bucureşti;
- Ordinul nr. 25 din 3 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind
aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate
copiilor din sistemul de protecţie specială;
- Ordinul nr. 26 din 3 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind
aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate
copiilor din sistemul de protecţie specială;
- Ordinul nr. 27/2019 din 3 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale
privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate
copiilor
- Ordinul nr. 29 din 3 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale pentru
aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate
persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a
copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor
acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale;
- Ordinul nr. 81 din 16 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind
aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre
maternale;
- Ordinul nr. 82 din 16 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind
aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale
destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi;
- Ordinul nr. 1218/2019 din 9 august 2019 pentru aprobarea Standardelor specifice
minime obligatorii de calitate privind aplicarea metodei managementului de caz în protecţia
persoanelor adulte cu dizabilităţi
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
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
- Procesul-verbal/Minuta consultării în vederea elaborării Planului anual de acţiune
privind serviciile sociale, organizată cu furnizorii publici şi privaţi din data de (26.02.2019,
27.02.2019, 25.03.2019, 26.03.2019, 15.04.2019).
- Anterior aprobării prin hotărâre a consiliului judeţean a planului anual de acţiune,
Direcţia generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba a transmis documentul spre
consultare comisiei judeţene de incluziune socială.
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. 287 din 24 decembrie 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. 28710/24 decembrie 2020

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
Doamnei director executiv Liliana NEGRUȚ
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, asupra
PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul local al Judeţului Alba
pentru anul 2021
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al Judeţului Alba
până în data de 24 decembrie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei
„extraordinară” estimată a avea loc în data de 29 decembrie 2020.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 287/24 decembrie 2020 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului anual de
acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local al Judeţului Alba
pentru anul 2021;
- adresa nr. 19091/23 decembrie 2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 28666/23
decembrie 2020;
- Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din
bugetul Consiliului Judeţean Alba pentru anul 2021 propus de Direcţia General[ de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Alba.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
Nr. 28726/ 24.12.2020
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile
sociale administrate şi finanţate din bugetul local al Judeţului Alba
pentru anul 2021
Autorităţile administraţiei publice locale şi toţi furnizorii publici de servicii sociale au
obligaţia, conform art.119 din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, de a organiza şi acorda
serviciile sociale, precum şi de a planifica dezvoltarea acestora, numai în funcţie de nevoile
identificate ale persoanelor din comunitate, de priorităţile asumate, de resursele disponibile şi cu
respectarea celui mai eficient raport cost/beneficiu, de a asigura resursele umane, financiare şi
materiale, în conformitate cu reglementările în vigoare, strategia proprie de dezvoltare a serviciilor
sociale şi a planurilor anuale de acţiune în domeniu.
Având în vedere competențele Consiliului Județean Alba și politica națională în domeniul
serviciilor sociale, de promovare a dezinstituționalizării copiilor din sistemul de protecție specială,
prin crearea de servicii de tip familial și urgentarea procesului de închidere a centrelor rezidențiale
de tip vechi până la sfârșitul anului 2020, precum și reforma instituțională privind serviciile sociale
pentru persoanele adulte cu dizabilități – elaborarea Planului anual de acţiune privind serviciile
sociale administrate şi finanţate din bugetul local al judeţului Alba pentru anul 2021 reprezintă
aşadar un instrument util în managementul general al instituției precum şi în procesul de accesare a
fondurilor nerambursabile.
Conform Hotărârii nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi
funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, Anexa
1 privind Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare al Direcţiei generale de asistenţă
socială şi protecţia copilului – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba
elaborează planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul
judeţean şi îl propune spre aprobare consiliului judeţean înainte de fundamentarea proiectului de
buget pentru anul următor, în conformitate cu strategia de dezvoltare a serviciilor sociale judeţene.
Potrivit prevederilor art. 5 alin 1, alin.2 şi alin. 3 ale aceluiaşi act normativ, Planul anual
de acţiune trebuie să conţină:
- date detaliate privind numărul estimat şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale
existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înfiinţate, programul de contractare şi programul de
subvenţionare a serviciilor din fonduri publice, derulate cu respectarea legislaţiei în domeniul
ajutorului de stat, bugetul estimat şi sursele de finanţare,
- planificarea activităţilor de informare a publicului, programul de formare şi îndrumare
metodologică în vederea creşterii performanţei personalului din structurile proprii care
administrează şi acordă servicii sociale.
- fundamentare prin realizarea unei analize privind numărul şi categoriile de beneficiari,
serviciile sociale existente şi cele propuse spre a fi înfiinţate, resursele materiale, financiare şi
umane disponibile pentru asigurarea furnizării serviciilor respective, cu respectarea planului de
implementare a strategiei judeţene.
De asemenea, în realizarea documentului se va respecta forma dată prin modelul cadru
prevăzut în Ordinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 1086/20.02.2018.

Ţinând cont de aceste considerente, prin Adresa de înaintare a Planului anual de acţiune
privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local al județului Alba pentru anul

2021, cu nr. 19091 / 04.12.2020, înregistrată la registratura instituţiei noastre cu nr. 27.106 /
07.12.2020, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba supune spre
dezbatere şi aprobare Consiliului judeţean Alba - Planul anual de acţiune privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul local al județului Alba pentru anul 2021.
Din studiul documentului constatăm că au fost respectate prevederile legale în ceea ce
priveşte forma şi datele prezentate, principalele capitole cuprinzând:
1. Date privind administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale existente la nivel
local/judeţean - capitolul I
- Unităţi / structuri funcţionale aflate în componenţa furnizorului public de servicii sociale DGASPC Alba (destinate persoanelor adulte),
- Unităţi / structuri funcţionale aflate în componenţa furnizorului public de servicii sociale DGASPC Alba (destinate copiilor),
- Furnizorii de servicii sociale şi unităţile funcţionale private cu care DGASPC Alba are
încheiate contracte de furnizare de servicii (destinate persoanelor adulte),
- Furnizorii de servicii sociale şi unităţile funcţionale private cu care DGASPC Alba are
încheiate contracte de furnizare de servicii (destinate copiilor),
- Servicii sociale propuse spre a fi înfiinţate – 9 servicii noi care se adresează copiilor cu
dizabilități, persoanelor adulte cu dizabilități, persoanelor vârstnice, persoanelor cu diferite
adicţii: droguri, alcool, alte substanţe toxice,
- Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice, în baza
prevederilor Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
pentru realizarea obiectivelor operaţionale/direcţiilor de acţiune prevăzute în Strategia județeană
în domeniul asistenței sociale și a protecției copilului,
- Programul de subvenţionare a asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute de lege;
2. Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente
la nivel local/judeţean în conformitate cu prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr.
797/2017 - capitolul II;
3. Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în
domeniul serviciilor sociale, propuneri de activităţi de formare profesională continuă în vederea
creşterii performanţei personalului din structurile proprii/instruire - capitolul III .
Planul anual privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul județean este
necesar pentru activitățile de contractare de servicii sociale, pentru fundamentarea înființării noilor
servicii sociale rezultate din procesul de dezinstituționalizare al copiilor protejați în centre de tip
rezidențial clasic și pentru accesarea posibilelor proiecte cu finanțare nerambursabilă, obiectivul
general al acestuia urmărind identificarea şi planificarea acţiunilor de furnizare şi dezvoltare a
serviciilor sociale administrate și finanțate din Bugetul local al județului Alba pentru anul 2021.
Bugetul estimat al programului anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice
și al programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul
serviciilor sociale este de 67.515,63 mii lei
Având în vedere considerentele şi textele legale la care am făcut trimitere în prezentul
raport de specialitate, considerăm a fi oportună şi legală iniţierea şi aprobarea proiectului de
hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi
finanţate din bugetul local al judeţului Alba pentru anul 2021, înregistrat cu nr. 287 din 24
decembrie 2020.
Director executiv,
Liliana NEGRUŢ
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