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PREȘEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, a 

bugetului creditelor interne, a bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor 

instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe 

anul 2021  

 

 

 

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

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

bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local al Judetului Alba, a bugetului creditelor 

interne, a bugetului fondurilor externe nerambursabile si a bugetelor instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii, pe anul 2021. 

 Luând în considerare adresa nr. ABG_STG - 3277/16 martie 2021 a Administrației 

Județene a Finanţelor Publice Alba privind comunicarea sumelor aprobate prin Legea bugetului 

de stat pe anul 2021, cotelor defalcate din impozitul pe venit inclusiv alocări directe estimate a se 

încasa în anul 2021 și a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pe anul 2021, precum și 

estimările pe anii 2022-2024; 

 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 şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

 - Legii nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021; 

 - O.U.G. nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal bugetare şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 - O.U.G. nr. 8/2021 privind unele măsuri fiscal bugetare şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative; 

 - H.G. nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în 

plată; 

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. Bugetul general al Judeţului Alba, pe anul 2021, se stabileşte în sumă de 

650.404,14  mii lei,  în structura prevăzută în anexa nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. (1) Se aprobă bugetul local al Judeţului Alba, pe anul 2021, în sumă de 350.174,83 

mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                (2)  Bugetul local al Judeţului Alba - secţiunea de funcţionare pe anul 2021, se 

stabileşte în sumă de 188.047,09 mii lei. 

                (3)  Bugetul local al Judeţului Alba - secţiunea de dezvoltare pe anul 2021, se 

stabileşte în sumă de 162.127,74 mii lei. 

Art. 3. Se aprobă bugetul creditelor interne pe anul 2021 în sumă de 14.797,48  mii lei, 

conform anexei nr. 3 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 4. Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2021 în sumă de 

315,46  mii lei, conform anexei nr. 4 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 



Art. 5. (1) Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri  proprii pe anul 2021,  în sumă de 328.462,77 mii lei, în structura prevăzută în 

anexa nr. 5 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                 (2) Bugetul instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri  proprii pe anul 2021 - secţiunea de funcţionare, se stabileşte în sumă de 283.856,22 mii 

lei. 

                 (3) Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri  proprii pe anul 2021 - secţiunea de dezvoltare, se stabileşte în sumă de 44.606,55 mii 

lei. 

  Art. 6. (1) Cheltuielile pentru „Autorităţi executive”  pe anul 2021, se stabilesc în sumă 

de 38.061,94  mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 6 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Creditele de angajament sunt în sumă de 1.700,00 mii lei 

             (2) Se aprobă un număr de 184 posturi pentru aparatul de specialitate al 

Consiliului Județean Alba pe anul 2021. 

                         (3) Cotizaţiile Judeţului Alba pe anul 2021,  se stabilesc conform anexei nr. 6„a” 

- parte integrantă a prezentei hotărâri. 

   (4)  Se aprobă Programul activităţilor de comunicare şi  promovare a Judeţului 

Alba pe anul 2021, conform anexei nr. 6„b” - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art. 7. (1) Cheltuielile pentru Alte servicii publice generale se stabilesc în sumă de 

4.153,63 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 7 - parte integrantă a prezentei hotărâri, din 

care: 

             (2) Cheltuielile pentru Serviciul Public Județean „Salvamont - Salvaspeo” Alba, 

pe anul 2021, se stabilesc în sumă de 2.245.69 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 7a - 

parte integrantă a prezentei hotărâri. 

             (3) Se aprobă un număr de 17 posturi pe anul 2021, pentru Serviciul Public 

Judeţean „Salvamont - Salvaspeo” Alba. 

 Art. 8. Cheltuielile pentru Centrul Militar al Judeţului Alba pe anul 2021, se stabilesc în 

sumă de 551,55 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 8 - parte integrantă a prezentei 

hotărâri. Creditele de angajament sunt în sumă de 179,00 mii lei 

Art. 9. Cheltuielile pentru Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al Județului 

Alba, pe anul 2021, se stabilesc în sumă de 344,40 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 9 - 

parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 10. (1) Cheltuielile pentru activitatea „Învăţământ”, pe anul 2021, se stabilesc în 

sumă de 8.306,05 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 10 - parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

            (2)  Repartizarea sumei de 8.306,05 mii lei este următoarea: 

          Centrului Școlar de Educație Incluzivă Alba, suma de 1.677,25 mii lei, 

conform anexei nr. 10„a” - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

         Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Alba, suma de 

202,40 mii lei,  conform anexei nr. 10„b” - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

          Învățământ special integrat în învățământul de masă,  precum şi finanțarea 

drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează învățământul special,  

suma de  1.062,20 mii lei, conform anexei nr. 10„c” - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 „Programul pentru școli al României”, pe anul 2021, suma de 5.258,00 mii lei.  

 Alte cheltuieli în domeniul învăţământului în sumă de 106,20 mii lei. 

Art. 11. (1) Cheltuielile pentru activitatea „Sănătate”, pe anul 2021, se stabilesc în sumă 

de 24.779,05 mii lei,  astfel: 

a) Spitalul Judeţean de Urgență Alba Iulia                             22.263,28 mii lei 

b) Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud                                      2.053,00 mii lei 

c) Proiect „Extindere și dotare Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului 

Județean de Urgență Alba Iulia”                                                         462,77 mii lei  

 Art. 12. (1) Cheltuielile pentru Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba, pe anul 2021, 

se stabilesc în sumă de 2.666,95 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 11 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

                          (2) Se aprobă un număr de 32 posturi pe anul 2021, pentru Biblioteca Judeţeană 

„Lucian Blaga” Alba. 



               (3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative, pe anul 2021, pentru 

Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba, conform anexei nr. 11„a” - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

Art. 13. Cheltuielile pentru Servicii recreative şi sport pe anul 2021 se stabilesc în sumă 

de 11.812,00  mii lei, din care: 

 pentru acţiunile desfăşurate pentru activităţi educativ - sportive suma de 2.100,00 

mii lei. 

 pentru realizarea obiectivului „Sală Polivalentă de sport cu capacitate de 1800 -

2000 locuri - Municipiul Blaj”, suma de 9.662,00 mii lei 

 Fondul destinat pentru finanțarea activității de tineret,  suma de 50,00 mii lei. 

Art. 14. Contribuţiile pe anul 2021, pentru personalul neclerical şi repartizarea pe culte 

religioase a sumei de 17.732,00 mii lei, se stabileşte conform anexei nr. 12 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

Art. 15. (1) Sprijinul financiar pentru construirea, reabilitarea şi repararea lăcaşurilor de 

cult, pentru anul 2021, se stabileşte în sumă de 1.100,00  mii lei. 

              (2) Repartizarea sumei de 1.100,00 mii lei se aprobă prin hotărâre a Consiliului 

Judeţean Alba, pe baza solicitărilor, întocmite în condiţiile legii, de cultele religioase. 

Art. 16. (1) Sprijinul financiar pentru „Alte acţiuni în domeniul culturii, recreerii şi 

religiei”, pe anul 2021, se stabilește în sumă de 3.824,74 mii lei, în structura prevăzută în anexa 

nr. 13 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

     (2) Se aprobă un număr de 4 posturi pe anul 2021, pentru managerii instituțiilor 

publice de cultură. 

                (3) Se aprobă Programul activităţilor cultural, educative și sportive, pe anul 

2021, conform anexei nr. 13„a” - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 17. (1) Cheltuielile pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia  

Copilului Alba, pe anul 2021, se stabilesc în sumă de 79.357,70 mii lei, în structura prevăzută în 

anexele nr. 14„aˮ și nr. 14„bˮ - părți integrante ale prezentei hotărâri. 

                (2) Se aprobă un număr de 898 de posturi, pe anul 2021, pentru Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Alba. 

Art. 18. Cheltuielile pentru activitatea „Servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe”, pe anul 

2021, se stabilesc în sumă de 1.881,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 15 - parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 19. (1) Cheltuielile pentru activitatea „Protecţia mediului”, pe anul 2021, se stabilesc 

în sumă de 2.019,17 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 16 - parte integrantă a prezentei 

hotărâri. Creditele de angajament sunt in suma de 292,00 mii lei 

       (2) Se aprobă Programul de activităţi în domeniul protecţiei mediului, pe anul 

2021, conform anexei nr. 16„a” – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art. 20. (1) Cheltuielile pentru activitatea „Transporturi”, pe anul 2021, se stabilesc în 

sumă de 132.944,47  mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 17 - parte integrantă a prezentei 

hotărâri. Creditele de angajament pe anul 2021 se stabilesc în sumă de 63.752,73 mii lei. 

               (2) Se aprobă Programul lucrărilor de întreținere şi funcţionare pe drumurile și 

podurile județene, pe anul 2021, conform anexei nr. 17„a”- parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 21. (1) Cheltuielile pentru activitatea „Turism”, pe anul 2021, se stabilesc în sumă de 

163,00  mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 18 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

             (2) Se aprobă Programul activităţilor de promovare şi dezvoltare tutistică pe anul 

2021,  potrivit  anexei  nr. 18„a” - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 22. Se aprobă Programul activităţilor din domeniul dezvoltării economice pe anul 

2021, conform anexei nr. 19 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 23. Se aprobă Agenda evenimentelor Județului Alba, pe anul 2021, în structura 

prevăzută în anexa nr. 20 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 24. Se aprobă cheltuielile pentru Centrul Judeţean de Resurse și Asistență 

Educațională Alba  aferente bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2021, în sumă 

de 104,79 mii lei, potrivit anexei nr. 21- parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 25. Se aprobă cheltuielile pentru Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia aferente 

bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2021, în sumă de 210,67 mii lei, potrivit 

anexei nr. 22 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 



Art. 26. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 pentru Direcţia 

Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba,  în sumă de 1.971,66 mii lei, în structura 

prevăzută în anexa nr. 23 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

               (2) Se aprobă un număr de 25 posturi, pe anul 2021, pentru Direcţia Publică 

Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba.   

Art. 27. (1) Se aprobă bugetul  de venituri și cheltuieli pe anul 2021, pentru Spitalul 

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, în sumă de 288.315,96 mii lei,  în structura prevăzută în anexa 

nr. 24 - parte integrantă a prezentei hotărâri. Creditele de angajament sunt in suma de 24.225,75 

mii lei 

                           (2) Se aprobă un număr de 1558 posturi, pe anul 2021, pentru Spitalul Judeţean 

de Urgenţă Alba Iulia. 

               (3) Din suma aprobată la alineatul 1, la partea de cheltuieli,  suma de 4.095,51 

mii lei reprezintă credite bugetare destinate stingerii plăţilor restante înregistrate la finele anului 

2020. 

Art. 28. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, pe anul 2021, pentru Spitalul de 

Pneumoftiziologie Aiud, în sumă de 18.645,75 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 25 - 

parte integrantă a prezentei hotărâri. 

              (2) Se aprobă un număr de 130 posturi, pe anul 2021, pentru Spitalul de 

Pneumoftiziologie Aiud. 

Art. 29. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, pe anul 2021, pentru Muzeul 

Naţional al Unirii Alba Iulia, în sumă de 9.841,85 mii lei,  în structura prevăzută în anexa nr. 26 

- parte integrantă a prezentei hotărâri. 

               (2) Se aprobă un număr de 87 posturi pe anul 2021, pentru Muzeul Naţional al 

Unirii Alba Iulia. 

               (3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative al Muzeului Național al 

Unirii Alba Iulia, pe anul 2021, potrivit anexei nr. 26„a” - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 30. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, pe anul 2021, pentru Teatrul de 

Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia, în sumă de 2.589,90 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 

27 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

              (2) Se aprobă un număr de 28 posturi, pe anul 2021, pentru Teatrul de Păpuşi  

„Prichindel” Alba Iulia. 

              (3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative al Teatrului de Păpuşi  

„Prichindel” Alba Iulia, pe anul 2021, potrivit anexei nr. 27„a” - parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

Art. 31. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021, pentru Centrul de 

Cultură „Augustin Bena” Alba, în sumă de 5.770,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 

28 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

              (2) Se aprobă un număr de 56 posturi, pe anul 2021, pentru Centrul de Cultură 

„Augustin Bena” Alba. 

              (3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative  al Centrului de Cultură 

„Augustin Bena” Alba, pe anul 2021, conform anexei nr. 28„a”- parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

Art. 32. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, pe anul 2021, pentru Direcţia 

Judeţeană de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Alba, în sumă de 1.327,65 mii lei, în structura 

prevăzută în anexa nr. 29 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

               (2) Se aprobă un număr de 14 posturi pe anul 2021, pentru Direcţia Judeţeană de 

Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Alba. 

Art. 33. Se aprobă Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de 

finanțare și a creditelor de angajament, pe anul 2021, în structura prevăzută în anexa nr. 30 - 

parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 34. Se aprobă Programul de investiții publice pe grupe de investiții cu  finanțare din 

donații și sponsorizări, pe anul 2021, pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, în structura 

prevăzută în anexa nr. 31- parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 35. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și a ordonatorilor terțiari 

de credite, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 36. 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; 

Ordonatorilor terţiari de credite în extras; direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba. 

 

                                                  Avizat pentru legalitate 

                   PREŞEDINTE,                                     SECRETAR GENERAL, 

                          Ion DUMITREL                   Vasile BUMBU                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 65 

Alba Iulia, 18 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 




















	65 PH aprobare BVC Judetul Alba 2021 pentru publicare
	anexe proiect buget 2021

