
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE  

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind utilizarea excedentului anilor precedenţi aferent sursei de finanţare D  

Fonduri externe nerambursabile, pentru efectuarea de cheltuieli în anul 2021  

 

 

 

 Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna ianuarie 2021; 

 Luând în dezbatere referatul de aprobare privind utilizarea excedentului anilor 

precedenţi aferent sursei de finanţare D Fonduri externe nerambursabile, pentru efectuarea de 

cheltuieli în anul 2021; 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 173 alin. 1 lit. b și art. 173 alin. 3 lit. a  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  

 - art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2020 aprobate 

prin Ordinul nr. 3155/15 decembrie 2020 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea, 

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 aprobă utilizarea din excedentul anilor precedenţi aferent sursei de finanţare D 

Fonduri externe nerambursabile a sumei de 86,66 mii lei de către Muzeul Naţional al Unirii Alba 

Iulia pentru efectuarea de cheltuieli  în anul 2021. 

Art. 2.  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și a ordonatorului terțiar 

de credite, va aduce 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, 

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

Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia în extras, Direcţiei juridică şi administraţie publică şi 

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

 

                          Avizat pentru legalitate 

                PREŞEDINTE,                                               SECRETAR GENERAL 

                        ION DUMITREL                        Vasile BUMBU              

 

  

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 19 

Alba Iulia, 20 ianuarie 2021 



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 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. 4 - Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG - 

uri și sport 

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

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

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

şi situaţii de urgenţă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE  

Nr. 1485/20 ianuarie 2020 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind utilizarea excedentului anilor precedenţi aferent sursei de 

finanţare D Fonduri externe nerambursabile, pentru efectuarea de cheltuieli în anul 2021  

 

Expunere de motive 
Având în vedere prevederile punctului nr. 11.2.4 Stabilirea excedentului/deficitului anual 

al bugetului fondurilor externe nerambursabile ale institutiilor publice, din Normele 

metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2020 aprobate prin Ordinul 

ministrului finanţelor publice nr. 3155/15 decembrie 2020, cu  modificările şi completările 

ulterioare, „în situaţia în care secţiunea de dezvoltare înregistrează excedent, acesta se preia în 

contul de excedent al bugetului fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice”. 

De asemenea, potrivit prevederilor art. 58 alin. 1
3
 din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, avansul acordat promotorilor 

de proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile, care au calitatea de ordonatori de 

credite ai bugetului local rămase neutilizate la finele exerciţiului bugetar, se reflectă în 

excedentul bugetului Fondurilor externe nerambursabile şi se utilizează în anul următor cu 

aceeaşi destinaţie, în cadrul secţiunii de dezvoltare. 

Descrierea situației actuale 

Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia are în implementare din fonduri externe 

nerambursabile următoarele proiecte:  

 Proiect Ricotrans - Cultura vizuală, pietate şi propagandă: transferul şi recepţia artei 

religioase ruse în Balcani şi în estul Mediteranei (sec. XVI- inceputul sec. XX), cu durată de 

implementare de 60 luni de la data de  05.01.2019-31.04.2024 

 Proiect Fragmed - Un puzzle transilvan: reconstituind cultura medievală din fragmente de 

codice, cod 01-8 din cadrul Programului RO-CULTURA, cu durata de implementare de 26 luni 

de la data de  01.02.2020-01.04.2022 

Având în vedere faptul că Legea bugetului de stat pe anul 2021 nu a fost adoptată până în 

prezent,  adresa nr. 207/18 ianuarie 2021 a Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, precum şi 

prevederile legale în vigoare menţionate mai sus, propunem aprobarea utilizării sumei de 86,66 

mii lei din excedentul anilor precedenţi aferent sursei de finanţare D Fonduri externe 

nerambursabile, pentru acoperirea cheltuielilor aferente proiectelor  din fonduri nerambursabile. 

Baza legală 

- art. 173 alin 1 lit.b şi art. 173 alin. 3, lit. a  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2020 aprobate 

prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3155/15 decembrie 2020, cu modificările și 

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. 19 din 20 ianuarie  2021. 

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. 

PREȘEDINTE, 

Ion DUMITREL 

 

 



ROMÂNIA                             APROB 

JUDEŢUL ALBA                                 PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN                     Ion DUMITREL 

SECRETAR  GENERAL                                                                                     

Nr. 1487/20 ianuarie 2020 

 

 

 

 

Către 

DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 

Domnului director executiv Marian Florin AITAI 

 

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

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

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

specialitate,  

 

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind utilizarea excedentului anilor precedenţi aferent sursei de finanţare D  

Fonduri externe nerambursabile, pentru efectuarea de cheltuieli în anul 2021  

 

 

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

până în data de 20 ianuarie 2021,  pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 

estimată a avea loc în data de 28 ianuarie 2021. 

Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 19/20 ianuarie 2021 şi are ataşat referatul 

de aprobare a proiectului de hotărâre privind utilizarea excedentului anilor precedenţi aferent 

sursei de finanţare D Fonduri externe nerambursabile, pentru efectuarea de cheltuieli în anul 

2021. 

 Cu deosebită consideraţiune, 

  

 

SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN 

DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 

Nr.  

 

 

 

 

Raport de specialitate 

la proiectul de hotărâre privind utilizarea excedentului anilor precedenti  

aferent sursei de finantare D Fonduri externe nerambursabile, pentru efectuarea de 

cheltuieli în anul 2021  

 

 

În conformitate cu prevederile art. 58 alin. (1
3
) din Legea nr.273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, avansurile acordate promotorilor de 

proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile, care au calitatea de ordonatori de credite 

ai bugetului local, rămase neutilizate la finele exerciţiului bugetar, se reflectă în excedentul 

bugetului Fondurilor externe nerambursabile şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi 

destinaţie, în cadrul secţiunii de dezvoltare. 

Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, are în derulare două proiecte cu finanţare externă 

nerambursabilă, conform adresei  nr. 207/18 ianuarie 2021 respectiv : 

 Proiect Ricotrans – Cultura vizuala, pietate si propaganda: transferul si receptia 

artei religioase ruse in Balcani si in estul Mediteranei (sec. XVI- inceputul sec. 

XX), cu  durata de implementare de 60 luni de la data de  05.01.2019-31.04.2024; 

 Proiect Fragmed – Un puzzle transilvan: reconstituind cultura medievala din 

fragmente de codice, cod 01-8 din cadrul Programului RO-CULTURA, cu durata 

de implementare de 26 luni de la data de  01.02.2020-01.04.2022 

pentru care în anul 2020 a primit avansuri în suma de 151.543,78. Plătile efectuate în anul 2020 

fiind în suma de 64.889,90 lei rezultand un excedent in suma de 86.653,88 lei, conform contului 

de execuţie emis de Trezoreria Municipiului Alba Iulia la data de 31.12.2020. 

Având în vedere faptul că legea bugetului de stat pe anul 2021 nu a fost adoptată până în 

prezent precum şi necesitatea continuării  implementării proiectelor aflate în derulare, mai sus 

amintite, propunem aprobarea utilizării din excedentul anilor precedenţi aferent sursei de 

finanţare D Fonduri externe nerambursabile, a sumei de 86,66 mii lei de către Muzeul Naţional 

al Unirii Alba Iulia,  pentru efectuarea de cheltuieli în anul 2021. 

 

Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete  

prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. __ din data de ___ianuarie 2021. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

         Marian Florin AITAI 

 


