
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local  

al Judeţului Alba a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2020 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „extraordinarăˮ în  luna ianuarie 2021; 

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

acoperirii definitive din excedentul bugetului local al Judeţului Alba a deficitului secţiunii de 

dezvoltare pe anul 2020; 

Având în vedere prevederile: 

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

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

 - Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2020 aprobate 

prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3155/15 decembrie 2020; 

- Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 3214/29 decembrie 2020 pentru 

modificarea şi completarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al 

anului 2020, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3155/2020; 

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

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

adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

 Art. 1. Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al anilor precedenți 

al Judeţului Alba a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2020 în sumă de 21.398.301,76  lei.

 Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, 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; Direcţiei dezvoltare şi 

bugete şi Direcţiei juridică şi administraţie publică din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba. 

   

                    Avizat pentru legalitate 

           PREŞEDINTE,                                          SECRETAR GENERAL, 

                             Ion DUMITREL                       Vasile BUMBU                   

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 2 

Alba Iulia, 4  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 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. 74/4 ianuarie 2021 

 

REFERAT DE APROBARE 

 a  proiectului de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului 

local al Judeţului Alba a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2020  

 

Expunere de motive 
Având în vedere prevederile punctului nr. 5.16.3 (1) Stabilirea excedentului/deficitului 

anual al bugetului local, 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,  prin care „în situaţia în care secţiunea de funcţionare 

şi/sau secţiunea de dezvoltare înregistrează deficit, acestea se acoperă definitiv din excedentul 

bugetului local al anilor precedenţi până la data de 8 ianuarie 2021 inclusiv, potrivit 

prevederilor art. 58 alin. (1) lit.c) sau potrivit prevederilor art. 58 alin. (1
4
), dupa caz, din Legea 

nr. 273/2006 potrivit finantelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare  [.....], pe 

baza hotărârilor autorităţilor deliberative [......], unităţile trezoreriei statului înregistrează 

operaţiunea de acoperire definitivă a deficitelor secţiunilor respective” precum şi execuţia 

bugetului local înregistrată la data de 31.12.2020 la secţiunea de dezvoltare, respectiv: 

                          - venituri încasate                  35.814.071,73 lei 

                          - plăţi efectuate                      57.212.373,49 lei 

                          - deficit                                   21.398.301,76 lei 

propun aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de dezvoltare a bugetului local în 

sumă de 21.398.301,76 lei din excedentul anilor precedenţi. 

 

Descrierea situației actuale 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 316/22 decembrie 2020 a fost  aprobată 

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, 

iar execuţia bugetului local pe cele două secţiuni de funcţionare/dezvoltare este prezentată în  

contul de execuţie al bugetului local la data de 31.12.2020 emis de Trezoreria municipiului Alba 

Iulia. 

 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; 

- Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 3214/29 decembrie 2020 pentru 

modificarea şi completarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al 

anului 2020, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3155/2020. 

 Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de 

preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în 

condiţiile legii, a fost iniţiat  proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 2 din 4 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. 

 PREŞEDINTE, 

ION DUMITREL 

 



ROMÂNIA             APROB 

JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 

SECRETAR GENERAL 

Nr. 75/4 ianuarie 2021 

 

 

 

 

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 aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local  

al Judeţului Alba a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2020 

 

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

până în data de 4 ianuarie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a ședinţei 

„extraordinară” estimată a avea loc în data de 8 ianuarie  2021. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 2/4 ianuarie 2021 şi are ataşat referatul de 

aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul 

bugetului local al Judeţului Alba a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2020.  

 Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

SECRETAR GENERAL 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMANIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢAN 

Direcţia Dezvoltare Bugete 

Nr. 76/4 ianuarie 2021 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al 

Judetului Alba a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2020  

  

 

În Monitorul Oficial al României, partea I nr.1245/17 decembrie 2020 a fost publicat 

Ordinul nr. 3155/15 decembrie 2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea 

exerciţiului bugetar al anului 2020, modificat si completat prin Ordinul nr. 3214/29 decembrie 

2020.  

Conform  prevederilor punctului nr.5.16.3 (1) Stabilirea excedentului/deficitului anual al 

bugetului local, din normele mai sus menţionate “ în situaţia în care secţiunea de funcţionare 

şi/sau secţiunea de dezvoltare înregistrează deficit, acestea se acoperă definitiv din 

excedentul bugetului local al anilor precedenti până la data de 08 ianuarie 2021, inclusiv 

potrivit prevederilor art. 58 alin. (1) lit.c) sau potrivit prevederilor art. 58 alin. (1
4
), dupa caz, din 

Legea nr. 273/2006 potrivit finantelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.  

Pe baza hotărârilor autorităţilor deliberative, unităţile trezoreriei statului 

înregistrează operaţiunea de acoperire definitivă a deficitelor secţiunilor respective”. 

În baza contului de execuţie la data  de 31.12.2020 emis de Trezoreria Municipiului Alba 

Iulia, veniturile încasate la secţiunea de dezvoltare sunt în suma de 35.814.071,73 lei iar plăţile 

efectuate pe parcursul anului 2020 din secţiunea de dezvoltare sunt  în sumă de 57.212.373,49 

lei, înregistrându-se un deficit în sumă de 21.398.301,76 lei. 

Suma de 107.640.855,82 lei (129.039.157,58 lei – 21.398.301,76 lei) rămasă din 

excedentul anilor precedenţi după acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare se va 

prelua în contul de excedent al bugetului local şi se va  repartiza prin hotărâre a Consiliului 

Judeţean Alba în anul 2021. 

La încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2020 secţiunea de funcţionare a înregistrat un 

excedent în  sumă de 12.248.513,26 lei,  care se preia în contul de excedent al bugetului local şi 

se va  repartiza prin hotărâre a Consiliului Judeţean  Alba în anul 2021. 

Excedentul total  care se va repartiza în anul 2021 prin hotărâre a Consiliului Judeţean 

Alba este de 119.889.369,08 lei (107.640.855,82 lei +12.248.513,26 lei). 

 

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

prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2/04 ianuarie 2021. 

 

 

                                           DIRECTOR EXECUTIV 

Marian Florin AITAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


