
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind utilizarea unor sume din excedentul bugetului local al Județului Alba rezultat la 31 

decembrie 2020 pentru finanţarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2021 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinarăˮ în  luna martie 2021; 

Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind utilizarea unor 

sume din excedentul bugetului local al Județului Alba rezultat la 31 decembrie 2020 pentru 

finanţarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2021; 

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; 

 - art. 58 din Legea 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 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 și completările ulterioare, 

adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

 Art. 1. Se aprobă utilizarea în anul 2021 a sumei de 15.000,00 mii lei din excedentul 

bugetului local al Județului Alba rezultat la 31 decembrie 2020, pentru finanţarea cheltuielilor 

secțiunii de dezvoltare. 

 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 Local 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. 74 

Alba Iulia, 23 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 

PREŞEDINTE 

Nr. 6688/23 martie 2021 

REFERAT DE APROBARE 

 a  proiectului de hotărâre privind utilizarea unor sume din excedentul bugetului local al 

Județului Alba rezultat la 31 decembrie 2020 pentru finantarea cheltuielilor secțiunii de 

dezvoltare în anul 2021 

 

Expunere de motive 
În conformitate cu prevederile punctului 5.16 Stabilirea rezultatului execuţiei 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, „după efectuarea operaţiunilor de regularizare cu bugetul de stat şi cu 

celelalte bugete prevăzute de prezentele norme metodologice, autorităţile administraţiei publice 

locale şi unităţile Trezoreriei Statului vor proceda la stabilirea rezultatului execuţiei bugetelor 

locale la finele anului, pe secţiuni”.  

Potrivit prevederilor art. 58 alin. 1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare, excedentul anual al bugetului local rezultat la 

încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, se reportează în exerciţiul financiar 

următor şi se utilizează în baza hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel:  

- ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare; 

- pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile 

şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent; 

- pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi 

dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar. 

Descrierea situației actuale 

Având în vedere faptul că bugetul local al județului Alba se află în etapele premergatoare 

definitivării și aprobării, iar in conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv articolul 

40 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare, cheltuielile care pot fi efectuate sunt în limita a 1/12 din prevederile bugetului anului 

precedent, precum si prevederile legale mai sus invocate, se impune aprobarea utilizării din 

excedentul bugetului local al judetului Alba, înregistrat la 31.12.2020, a sumei de 15.000,00 mii 

lei, pentru finantarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare in anul 2021. 

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 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. 74 din 23 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. 6689/23 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 utilizarea unor sume din excedentul bugetului local al Județului Alba rezultat la 31 

decembrie 2020 pentru finanţarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2021 

 

 

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

până în data de 23 martie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi suplimentară a şedinţei 

„ordinară” care va avea loc în data de 25  martie  2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 74 din 23 martie 2021 şi are ataşat referatul 

de aprobare a proiectului de hotărâre privind utilizarea unor sume din excedentul bugetului local 

al Județului Alba rezultat la 31 decembrie 2020 pentru finanţarea cheltuielilor secțiunii de 

dezvoltare în anul 2021. 

 Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMANIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢAN 

Direcţia Dezvoltare Bugete 

Nr. 6692/23.03.2021 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind utilizarea unor sume din excedentul bugetului local al 

Județului Alba rezultat la 31 decembrie 2020 pentru finantarea cheltuielilor secțiunii de 

dezvoltare în anul 2021 
 

  

Sumele rămase neutilizate la finele exerciţiului bugetar, sunt reflectate în excedentul 

bugetului local rămas după efectuarea operaţiunilor privind  încheierea exerciţiului  bugetar la 

31.12.2020, astfel cum prevede Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3155/15.12.2020, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Excedentul bugetului local al Județului Alba la data de 31.12.2020 în sumă de 119.889,37 

mii lei, sumă confirmată de către Trezoreria Municipiului Alba Iulia, potrivit extrasului de cont 

la data de 31.12.2020, este format din rezultatul execuţiei bugetului local la sfârşitul anului 2020 

şi din disponibilul excedentului anilor precedenți. 

Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare, prin art. 58 alin. 1 reglementează utilizarea excedentului astfel: „Excedentul anual al 

bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea 

regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevăzute la art. 

6 lit. a), a celor exceptate la art. 6 lit. b) şi a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, 

precum şi după achitarea plăţilor restante, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se 

utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel:: 

    a) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare; 

    b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între 

veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent, în limita 

disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a); 

    c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi 

dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar.” 

Având în vedere: 

- faptul că bugetul local al județului Alba se află în etapele premergatoare definitivării 

și aprobării, iar in conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv articolul 40 

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

completările ulterioare, cheltuielile care pot fi efectuate sunt în limita a 1/12 din 

prevederile bugetului anului precedent; 

- necesitatea asigurării fondurilor pentru obiectivele de investiții aflate în derulare, 

demarate în exercițiile bugetare anterioare și pentru care termenele de finalizare sunt 

prevăzute pe parcursul exercițiului bugetar 2021 și următorii, 

propunem utilizarea in anul 2021 a sumei de 15.000,00 mii lei din totalul excedentului bugetului 

local inregistrat la data de 31.12.2020, în sumă de 119.889,37 mii lei, ca sursă de finanţare a 

cheltuielilor secţiunii de dezvoltare 

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

prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. ____ 

 

 

                                           DIRECTOR EXECUTIV 

                                                          Marian Florin AITAI 


