
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al  Judeţului Alba,  

bugetului fondurilor externe nerambursabile, bugetelor instituţiilor publice  

și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii  

şi a bugetului creditelor interne pe anul 2020 

 

 

 

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

 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, bugetelor instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii și a bugetului creditelor interne pe anul 2020; 

Având în vedere prevederile : 

- art. 173 alin. 3 lit. a  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- art. 57 alin. 1 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 și completările ulterioare, 

adoptă următoarea 

 

 

H O T Ă RÂ R E 

 

 

Art. 1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al Judeţului Alba pe anul 2020,  

conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2.  Se aprobă contul de execuţie al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe 

anul 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 pe anul 2020, conform anexei nr. 3 - parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 4. Se aprobă contul de execuţie al bugetului creditelor interne pe anul 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 Local 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. 

 

                                                   Avizat pentru legalitate 

     PREŞEDINTE,                        SECRETAR GENERAL, 

                              Ion DUMITREL                                   Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 55 

Alba Iulia, 17 martie 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 - 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. 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 

DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 

Nr.  6037/17 martie 2021 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al 

Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile, bugetelor instituţiilor 

publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii și a bugetului 

creditelor interne pe anul 2020 

 

 

 Expunere de motive 
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ordonatorii principali de credite 

întocmesc şi prezintă spre aprobare autorităţilor deliberative, până la data de 31 mai a anului 

următor, conturile anuale de execuţie a bugetului local al județului, bugetelor instituţiilor publice 

finanţate integral sau parțial din venituri proprii, bugetului creditelor interne și bugetului 

fondurilor externe nerambursabile, în următoarea structură:  

 la venituri: 

 prevederi bugetare iniţiale; 

 prevederi bugetare definitive; 

 încasări realizate; 

 la cheltuieli: 

 credite bugetare iniţiale; 

 credite bugetare definitive; 

 plăţi efectuate. 

 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 creditelor interne și bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri proprii. 

 Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 45 din 14 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. 

 Ultima rectificare bugetară în anul 2020 s-a aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 

Alba nr. 319 din 29 decembrie 2020 privind rectificarea bugetului general al Județului Alba și a 

bugetelor instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe 

anul 2020. 

Execuţia bugetară pe anul 2020, propusă spre aprobare, prezintă informaţii referitoare la 

încasările realizate şi plăţile efectuate la data de 31 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 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. 57 alin. 1 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. 55 din 17 martie 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. 6040/17 martie  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 conturilor de execuţie ale bugetului local al  Judeţului Alba,  

bugetului fondurilor externe nerambursabile, bugetelor instituţiilor publice  

și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii  

şi a bugetului creditelor interne pe anul 2020 

 

 

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

până în data de 17 martie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi s a şedinţei „ordinară” 

estimată a avea loc în data de 25  martie  2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 55 din 17 martie 2021 şi are ataşat 

referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie a 

bugetului local al Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile, bugetelor 

instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii și a bugetului 

creditelor interne pe anul 2020. 

 Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA          

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 

Nr.  6044/17  martie 2021 

 

 

Raport de specialitate 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al 

Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile, bugetelor instituţiilor 

publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii  și                             

a bugetului creditelor interne pe anul 2020 

 

 

 În conformitate cu prevederile art. 57 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ordonatorii principali de credite 

întocmesc şi prezintă spre aprobare autorităţilor deliberative, până la data de 31 mai a anului 

următor, conturile anuale de execuţie a bugetului local al județului, bugetelor instituţiilor publice 

finanţate integral sau parțial din venituri proprii, bugetului creditelor interne și bugetului 

fondurilor externe nerambursabile în următoarea structură:  

 la venituri: 

 prevederi bugetare iniţiale; 

 prevederi bugetare definitive; 

 încasări realizate; 

 la cheltuieli: 

 credite bugetare iniţiale; 

 credite bugetare definitive; 

 plăţi efectuate. 

În conturile de execuţie ale bugetului local al Judeţului Alba, bugetului fondurilor 

externe nerambursabile, bugetului creditelor interne şi a bugetelor instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020, se reflectă încasările şi 

plăţile efectuate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  

În sinteză, datele aferente conturilor de execuţie ale bugetelor Judeţului Alba pe anul 

2020,  se prezintă astfel : 

 

I. Contul de execuţie al bugetului local pe anul 2020: 

 

a) La venituri  

Prevederi bugetare iniţiale     191.443.350 lei 

Prevederi bugetare definitive    220.285.440 lei 

Încasări realizate      220.744.402 lei 

 

b) La cheltuieli: 

Credite bugetare iniţiale   313.939.270 lei  

Credite bugetare definitive   344.550.020 lei 

Plăţi efectuate    229.894.190 lei 

 

A) Evoluţia veniturilor 
Situaţia sintetică privind veniturile  realizate se prezintă astfel:  

 

                            

Nr. 

crt. Specificaţie 
Realizări 2020 

      (lei ) 

Greutatea 

specifică 

(%) 

 TOTAL, 

Din care: 

220.744.402 100,00 

1. Venituri proprii 63.432.115 28,74 



 

2. Sume defalcate din unele venituri ale 

bugetului de stat 

121.256.090 

 

54,93 

3. Subvenţii de la bugetul de stat 5.699.055            2,58 

 

4. Sume primite de la UE/alţi donatori in 

contul plăţilor efectuate și prefinanțări  

30.357.142 13,75 

 

Susţinerea financiară a bugetului judeţului Alba s-a asigurat astfel: 

a) Sume defalcate din unele venituri                    

      ale bugetului de stat, din care :                                               121.256.090 lei    

        - sume defalcate din T.V.A. pentru finanţarea 

            cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor                   63.569.090 lei                         

                      - sume defalcate din T.V.A pentru drumuri                             9. 111.000 lei               

          - sume defalcate din T.V.A. pentru      

            echilibrarea bugetelor locale                                              48.576.000 lei              

  b)  Subvenţii primite de la alte nivele ale  

      administraţiei publice                                                                   5.699.055 lei 

c)  Sume primite de la UE/alți donatori în contul  

plăților efectuate  și prefinanțări                                                     30.357.142 lei 

 

 B) Evoluţia cheltuielilor 

 

Evoluţia cheltuielilor raportată la veniturile încasate a consemnat un nivel de 104,14% 

bazată pe urmărirea îndeaproape a execuţiei de casă a bugetului local al judeţului Alba pe anul 

2020. 

Creditele bugetare aprobate au fost utilizate pentru finanțarea activităților, acțiunilor şi 

programelor aflate în competenţa Consiliului Județean Alba, gestionate direct sau prin instituțiile 

subordonate şi anume: asigurări şi asistenţă socială (DGASPC Alba), învățământ special, acțiuni 

privind învățământul primar (produse lactate şi de panificație), acțiuni culturale (prin instituțiile 

de cultură subordonate), culte religioase şi structuri asociative, întreținerea drumurilor şi 

podurilor județene, finanțarea cheltuielilor de funcționare a Serviciului Public „Salvamont-

Salvaspeo” Alba, a Centrului Militar Județean, Inspectoratul pentru Situații de Urgenţă Alba, 

finanțarea obiectivelor de investiții, precum şi finanțarea activităților autorităţii publice județene. 

Sinteza cheltuielilor pe activităţi şi ponderea în total cheltuieli, potrivit clasificației 

bugetare,  se prezintă astfel: 

 

 

Nr. 

crt. 
Specificaţie 

Realizări 

2020 (lei) 

Greutatea 

specifică  

(%) 

0 A 1 2 

 TOTAL, din care: 229.894.190 100% 

1. Cap. 51.02 Autorităţi publice, din care: 22.986.252 10% 

 - cheltuieli de personal 17.450.796  

 - bunuri şi servicii 3.723.038  

 - alte transferuri 23.609  

 -alte cheltuieli 121.191  

 - cheltuieli de capital 1.722.597  

 -plăți efectuate în anii precedenți 

recuperate în anul curent -54.979  

2. Cap. 54.02 Alte servicii publice generale, 

din care: 3.682.854 1,60% 

 - cheltuieli de personal 1.182.220  

 - bunuri şi servicii 672.561  

 - transferuri între unităţi ale administraţiei 

publice 

1.714.534  



 - cheltuieli de capital 113.539  

3 Cap. 55.02 Tranzacţii privind datoria 

publică şi împrumuturi. 1.857.606 0,81% 

 - bunuri şi servicii (comisioane) 86.435  

 - dobânzi 1.771.171  

4. Cap. 60.02 Apărare 346.716 0,15% 

 - bunuri şi servicii  331.781  

 - cheltuieli de capital 14.935  

5 Cap. 61.02 Ordine publică şi siguranţa 

naţională. 111.937 0,05% 

 - bunuri si servicii 111.937 

  

6. Cap. 65.02 Învăţământ, 

din care: 4.595.772 2% 

 - cheltuieli de personal 45.031  

 - bunuri şi servicii 778.524  

 - transferuri între unităţi ale administraţiei 

publice 

623.461 

 

 

 - asistenţă socială 3.116.299  

 - cheltuieli de capital 32.481  

 -plăți efectuate în anii precedenți 

recuperate în anul curent 

-24  

7. Cap. 66.02 Sănătate, din care: 19.369.111 8,43% 

 - transferuri între unităţi ale administraţiei 

publice ( acţiuni de sănătate) 19.365.407   

 -proiecte cu finanțare FEN aferente 

cadrului financiar 2014-2020 3.704  

8. Cap. 67.02 Cultură, recreere şi religie, 

din care: 36.150.750 15,72% 

 - cheltuieli de personal 1.761.668  

 - bunuri şi servicii 777.366  

 - transferuri între unităţi ale administraţiei 

publice 

13.014.851 

  

 - alte transferuri (alte transferuri curente 

interne) 1.535.399  

 - alte cheltuieli (culte, neclericali) 18.631.634  

 - cheltuieli de capital 451.655  

 -plăți efectuate în anii precedenți 

recuperate în anul curent -21.823  

9. Cap. 68.02 Asigurări şi asistenţă socială, 

din care: 81.052.432 35,26% 

 - cheltuieli de personal 51.633.772  

 - bunuri şi servicii 26.545.344  

 - transferuri între unităţi ale administraţiei 

publice ( acţiuni de sănătate) 148.379  

 - alte transferuri (alte transferuri curente 

interne) 

35.620 

  

 - asistenţă socială 413.660  

 -proiecte cu finanțare FEN aferente 

cadrului financiar 2014-2020 1.091.358  

 -alte cheltuieli 538.804  

 - cheltuieli de capital 749.664  

 -plăți efectuate în anii precedenți 

recuperate în anul curent 

-104.169  

10. Cap. 70.02 Locuinţe, servicii de 

dezvoltare publică, din care:  

7.390.182 3,21% 



 - alte transferuri 236.120  

 - cheltuieli de capital 7.154.062  

11. Cap.74.02 Protecţia Mediului 2.009.305 0,87% 

 - bunuri şi servicii 1.982.678  

 -proiecte cu finantare din fonduri externe 

nerambursabile cadrului financiar 2014-

2020 3.095  

 - cheltuieli de capital 23.532  

12. Cap. 84.02 Transporturi, din care: 50.161.273 21,82% 

 - bunuri şi servicii 15.791.720  

 -proiecte cu finantare din fonduri externe 

nerambursabile cadrului financiar 2014-

2020 22.765.040  

 - cheltuieli de capital 4.629.194  

 - rambursări de credite 6,977,939  

 -plăți efectuate în anii precedenți 

recuperate în anul curent -2.620  

13. Cap. 87.02 Alte acţiuni economice 180.000 0,08% 

 - bunuri şi servicii 0  

 - transferuri între unităţi ale administraţiei 

publice 180,000  

 

 

În cursul anului 2020, Consiliul Judeţean Alba a procedat la modificarea, completarea, 

actualizarea şi rectificarea bugetului local al judeţului Alba, în funcţie de : 

- atribuţiile şi sarcinile stabilite prin legi, ordonanţe, ordonanţe de urgenţă, etc. 

- rectificări ale bugetului de stat; 

- acţiunile şi priorităţile stabilite de Consiliul judeţean; 

- propunerile ordonatorilor terţiari de credite. 

 

 

II. Contul de execuţie al bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2020: 

 

a) La venituri  

Prevederi bugetare iniţiale        142.220 lei 

Prevederi bugetare definitive       343.180 lei 

Încasări realizate         179.162 lei 

 

b) La cheltuieli: 

Credite bugetare iniţiale        142.220 lei  

Credite bugetare definitive        343.180 lei 

Plăti efectuate           89.392 lei 

 

 

III. Contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020: 

 

a) La venituri  

Prevederi bugetare iniţiale       270.861.200 lei 

Prevederi bugetare definitive      324.935.070 lei 

Încasări realizate        273.211.514 lei 

 

 

 

 

b) La cheltuieli: 



Credite bugetare iniţiale       270.861.200 lei  

Credite bugetare definitive       324.935.070 lei 

Plăti efectuate        272.764.601 lei 

 

IV. Contul de execuţie al bugetului creditelor interne pe anul 2020: 

 

La cheltuieli: 

Credite bugetare iniţiale                         0 lei  

Credite bugetare definitive           8.661.000 lei 

Plăti efectuate            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... martie 2021. 

 

 

Director executiv, 

Marian Aitai 

 

 



JUDEȚUL ALBA

lei

DENUMIRE INDICATORI
Prevederi          

iniţiale

Prevederi 

definitive

Execuţie la 

31.12.2020

A 0001 02 VENITURI TOTAL : 191,443,350 220,285,440 220,744,402

Venituri curente(I+II) 167,553,000 190,008,090 184,671,142

   I. Venituri fiscale (1+2) : 165,753,000 188,076,090 182,542,665

1. Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital

de la persoane fizice, din care :

63,483,000 65,206,000 59,809,870

a) cote și sume defalcate din impozitul pe

venit

63,483,000 65,206,000 59,809,870

2. Impozite și taxe pe bunuri și servicii 102,270,000 122,870,090 122,732,795

     a)  sume defalcate din TVA 100,656,000 121,256,090 121,256,090

b) taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea

utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de

activități

1,614,000 1,614,000 1,476,705

   II. Venituri nefiscale (1+2) : 1,800,000 1,932,000 2,128,477

1. Venituri din proprietate 112,000 209,000 170,489

2. Vânzari de bunuri și servicii 1,688,000 1,723,000 1,957,988

Venituri din capital: 0 0 17,063

1. Venituri din valorificarea unor bunuri 0 0 17,063

 Subvenții : 3,666,250 7,454,160 5,699,055

 Subvenții de la bugetul de stat 3,666,250 7,454,160 5,699,055

Alte sume primite de la UE 0 0 63,762

Sume primite de la UE/alți donatori în contul

plățior efectuate și prefinanțări aferente

cadrului financiar 2014-2020

20,224,100 22,823,190 30,293,380

B 50.02 CHELTUIELI TOTAL : 313,939,270 344,550,020 229,894,190

51.02 Autorități publice și acțiuni externe : 44,742,140 42,846,450 22,986,252

Autorități executive 44,742,140 42,846,450 22,986,252

54.02 Alte servicii publice generale : 4,364,500 4,614,500 3,682,854

Servicii publice comunitare de evidență a

persoanelor 2,019,220 2,039,220 1,714,534

 Alte servicii publice generale 2,345,280 2,575,280 1,968,320

55.02 Tranzacții privind datoria publică și

împrumuturi 4,021,500 2,109,600 1,857,606

60.02 Apărare: 320,000 451,400 346,716

Anexa nr. 1  l a Proiectul de hotărâre a Consiliului 

Judeţean Alba  nr. 55/17 martie 2021

CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI LOCAL AL JUDEŢULUI ALBA

PE ANUL 2020



Apărare națională 320,000 451,400 346,716

61.02 Ordine publică și siguranță națională 150,000 150,000 111,937

Protecția civilă și protecția contra incendiilor 150,000 150,000 111,937

65.02 Învățământ : 7,181,250 6,937,340 4,595,772

Învățământ primar 5,467,000 4,472,090 2,784,197

Învățământ special 1,714,250 2,183,250 1,589,652

Alte cheltuieli în domeniul învățământului 0 282,000 221,923

66.02 Sănătate : 21,479,010 31,939,810 19,369,111

Spitale generale 21,479,010 31,939,810 19,369,111

67.02 Cultură, recreere și religie : 53,990,790 45,451,960 36,150,750

Biblioteci publice comunale, orășenești,

municipale

2,796,500 2,541,500 2,109,586

Muzee 7,832,740 7,717,820 6,885,310

Instituții publice de spectacole și concerte 2,949,550 2,377,550 2,114,687

Servicii recreative și sportive 12,627,000 6,351,950 1,774,610

Servicii religioase 18,732,000 18,732,000 18,621,634

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și 9,053,000 7,731,140 4,644,923

68.02 Asigurări și asistență socială: 65,049,060 86,846,060 81,052,432

Asistență socială în caz de invaliditate 39,750,710 50,874,710 46,588,096

Asistență socială pentru familie și copii 25,298,350 35,787,350 34,280,337

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și

asistenței sociale 0 184,000 183,999

70.02 Servicii și dezvoltare publică, locuințe,

mediu și ape 6,648,000 8,660,000 7,390,182

 Alimentare cu apă 1,438,000 1,438,000 236,120

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor

și dezvoltării comunale 5,210,000 7,222,000 7,154,062

74.02 Protecția mediului : 2,800,330 2,800,330 2,009,305

Reducerea și controlul poluării 58,700 58,700 8,093

Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor 2,741,630 2,741,630 2,001,212

84.02 Transporturi 102,907,690 111,498,100 50,161,273

Drumuri și poduri 102,831,290 111,421,700 50,159,273

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 76,400 76,400 2,000

87.02 Alte acțiuni economice 285,000 244,470 180,000

Turism 165,000 64,470 0

Alte acțiuni economice 120,000 180,000 180,000

98.02 Excedent -9,149,788

Avizat pentru legalitate

PREŞEDINTE, SECRETAR GENERAL,

Ion DUMITREL      Vasile BUMBU



JUDEŢUL ALBA

lei 

DENUMIRE INDICATORI
Prevederi          

iniţiale

Prevederi 

definitive

Execuţie la 

31.12.2020

A 0001  08 VENITURI TOTAL: 142,220 343,180 179,162

Venituri curente 0 100,450 0

Venituri nefiscale 0 100,450 0

Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile 0 100,450 0

 Subvenţii 4,400 19,480 10,050

Subvenţii de la bugetul de stat 4,400 19,480 10,050

Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor

efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar

2014-2020
137,820 223,250 169,112

B 50.08 CHELTUIELI TOTAL : 142,220 343,180 89,392

65.08 Învățământ: 28,900 129,350 24,502

Învățământ special 28,900 129,350 24,502

67.08 Cultura, recreere si religie 113,320 213,830 64,890

Muzee 113,320 213,830 64,890

Avizat pentru legalitate

PREŞEDINTE, SECRETAR GENERAL,

Ion DUMITREL      Vasile BUMBU

Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Judeţean Alba                   nr. 

55/17 martie 2021

CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE 

NERAMBURSABILE PE ANUL 2020



JUDEŢUL ALBA

lei 

DENUMIRE INDICATORI
Prevederi          

iniţiale

Prevederi 

definitive

Execuţie la 

31.12.2020

A 0001 10 VENITURI TOTAL : 270,861,200 324,935,070 273,211,514

Venituri curente 140,878,830 180,654,760 157,321,811

Venituri nefiscale (1+2+3+4+5) : 140,878,830 180,654,760 157,321,811

1. Venituri din proprietate 220,000 65,000 59,973

2. Venituri din prestări de servicii și alte activități 140,658,830 179,034,260 155,741,338

3. Diverse venituri 0 50,000 15,000

4. Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile 0 1,505,500 1,505,500

Venituri din capital 0 8,030 10,331

Venituri din valorificarea unor bunuri 0 8,030 10,331

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate 503,970 503,970 0

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru

efectuarea de cheltuieli

503,970 503,970 0

 Subvenţii : 115,557,940 129,847,850 112,599,933

Subventii de la bugetul de stat 3,104,420 3,981,920 1,097,095

Subvenţii de la alte administraţii 112,453,520 125,865,930 111,502,838

Alte sume primite de la UE 98,790 98,790 32,516

Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor

efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar

2014-2020

13,821,670 13,821,670 3,246,923

B 50.10 CHELTUIELI TOTAL : 270,861,200 324,935,070 272,764,601

54.10 Alte servicii publice generale : 2,164,480 2,184,480 1,782,664
Servicii publice comunitare de evidență persoanelor 2,164,480 2,184,480 1,782,664

55.10 Tranzacţii privind datoria publică şi

împrumuturi 0 0 0

66.10 Sănătate : 249,628,350 305,091,410 255,343,497
Spitale generale 249,628,350 305,091,410 255,343,497

67.10 Cultură, recreere şi religie : 18,059,410 16,176,180 14,250,786

Muzee 8,943,860 8,949,660 7,943,817

Instituții publice de spectacole și concerte 3,049,550 2,396,520 2,131,532

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei 6,066,000 4,830,000 4,175,437

87.10 Alte acţiuni economice 1,008,960 1,483,000 1,387,654

Alte acțiuni economice 1,008,960 1,483,000 1,387,654

Avizat pentru legalitate

PREŞEDINTE, SECRETAR GENERAL,

Ion DUMITREL      Vasile BUMBU

Anexa nr. 3 la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Judeţean Alba                                nr. 

55/17 martie 2021

CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR 

FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2020



JUDEȚUL ALBA

lei

DENUMIRE
Prevederi          

iniţiale

Prevederi 

definitive

Execuţie la 

31.12.2020

CHELTUIELI TOTAL : 0 8,661,000 1,937,578

Cheltuieli curente 0 8,661,000 1,937,578

66.07 SANATATE 0 100,000 0

Spitale generale 0 100,000 0

84.07 TRANSPORTURI 0 8,561,000 1,937,578

Drumuri si poduri 0 8,561,000 1,937,578

Avizat pentru legalitate

PREŞEDINTE, SECRETAR GENERAL,

Ion DUMITREL      Vasile BUMBU

 CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI CREDITELOR INTERNE PENTRU ANUL 2020

Anexa nr. 4 la Proiectul de hotărâre a Consiliului 

Judeţean Alba  nr. 55/17 martie 2021
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