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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 

652.026,73  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 351.790,89 

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 189.610,09 mii lei. 

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

stabileşte în sumă de 162.180,80 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 328.469,30 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 283.862,75 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 38.115,00  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” pe anul 2021,  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 Judeţean 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. 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 81.248,70 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 840 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 al 

județului Alba 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 18.652,28 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 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 
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REFERAT DE APROBARE 

a proiectului 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  

 

 

Expunere de motive 

Bugetul general al Județului Alba pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024, este 

rezultatul cumulării veniturilor și cheltuielilor bugetului local al județului,  a bugetului creditelor 

interne, a bugetului fondurilor externe nerambursabile, a bugetelor instituțiilor şi activităţilor 

finanțate integral sau parţial din venituri proprii și reflectă dimensiunea efortului financiar public 

al unității administrativ-teritoriale Județul Alba.   

La elaborarea, fundamentarea şi definitivarea bugetului general al Judeţului Alba, pe anul 

2021  cu cele patru componente (bugetul local al județului, bugetul creditelor interne, bugetul 

fondurilor externe nerambursabile, bugetul instituțiilor și activităților finanțate integral sau 

parțial din venituri proprii) s-au avut în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2021 

nr. 15/2021, a Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare, a celorlalte acte normative specifice,  adresa nr. ABG_STG - 3277/16 martie 2021 a 

Administrației Județene a Finanțelor Publice Alba prin care ne comunică sumele aprobate şi 

repartizate prin legea bugetului de stat pe anul 2021 (inclusiv cotele defalcate din impozitul pe 

venit), precum si estimările pe anii 2022-2024,  urmărindu-se eficientizarea activităţii atât a 

Judeţului Alba cât şi a instituţiilor subordonate. 

După data publicării în Monitorul Oficial al României a Legii nr.15/2021 a bugetului de 

stat pe anul 2021 au avut loc consultări si analize cu conducerea tuturor instituţiilor şi serviciilor 

publice din subordine, privind nivelul de realizat al veniturilor proprii în strictă corelare cu 

posibilităţile reale de încasare a acestora, fundamentarea şi necesarul cheltuielilor pe destinaţii, 

acţiuni, activităţi, programe, proiecte, obiective.  

Dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare locale pe ordonatori terțiari de credite 

s-a efectuat în concordanţă cu atribuțiile ce le revin acestora, cu priorităţile stabilite de aceștia, în 

vederea funcţionării lor şi în interesul colectivității județene. 

Potrivit art. 26 alin (4) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, numărul de personal, permanent şi temporar,  se aprobă 

distinct, la bugetul fiecărei instituţii publice. Numărul de salariaţi aprobat fiecărei instituţii 

publice nu poate fi depăşit. 

În ceea ce priveşte  cheltuielile cu bunuri şi servicii acestea au fost  repartizate pe 

destinaţii, acţiuni, activităţi, programe astfel încât să se asigure funcţionarea acestora prin 

realizarea unei bune gestiuni financiare a fondurilor publice, în condiţii de economicitate, 

eficienţă şi eficacitate. 

Ca urmare, bugetul local al Județului Alba pe anul 2021 se stabileşte la partea de venituri 

în sumă de 235.889,93 mii lei, iar la partea de cheltuieli în  sumă de 351.790,89 mii lei, aceasta 

cuprinzând și suma aferentă categoriilor de cheltuieli propuse a se finanța din excedentul anului 

precedent, în cuantum de 115.900,96 mii lei. Excedentul bugetului local provine din excedentul  

bugetului local la 31.12.2020 și din excedentul neutilizat din anii anteriori și reportat pe anul 

2021 și este utilizat în faza de programare, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de 

dezvoltare, precum şi ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de funcţionare  pentru 

efectuarea de lucrări la drumurile si podurile județene afectate de calamitați naturale, însă în 

timpul anului, excedentul bugetului local poate fi utilizat şi ca sursă de acoperire a golului 

temporar de casă, constituirea si utilizarea acestuia fiind supus spre aprobare prin Proiectul 

Hotărâre  al Consiliului Județean Alba nr.93/05.04.2021. 



   

Detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe şi titluri a veniturilor şi a cheltuielilor 

cuprinse în bugetul Județului Alba pentru anul 2021 şi estimările pe anii 2022-2024, precum şi 

detalierea pe cele două secţiuni ale bugetului, se prezintă în anexele la proiectul de hotărâre. 

Menţionăm faptul că aceste cheltuieli au fost stabilite  pe baza propunerilor de cheltuieli detaliate 

pe articole şi alineate ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și ale 

ordonatorilor terțiari de credite din subordine conform legii, în urma unor analize, verificări şi 

fundamentări, propunându-se varianta de funcţionalitate pentru aparatul propriu şi unităţile 

subordonate, implicit de dezvoltare, care a putut fi stabilită în strictă corelare cu posibilităţile 

reale de încasare a veniturilor. 

Bugetul creditelor interne se stabilește in suma de 14.797,48 mii lei conform Hotărârii 

comisiei de Autorizare a Împrumuturilor locale nr. 6404/27 ianuarie 2021, fiind utilizat pentru 

asigurarea cheltuielilor neeligibile si a cofinanțării proiectelor cu finanțare externă 

nerambursabilă. 

În ceea ce privește bugetul fondurilor externe nerambursabile se stabilește în sumă de 

315,46 mii lei, iar a patra componentă a bugetului general, bugetul instituţiilor publice  şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  se stabilește in suma de 328.469,30 

mii lei. 

Prin prezentul proiect de hotărâre se propun spre aprobare programele de activitate pentru 

anul 2021,  bugetate și prezentate în conformitate cu dispoziţiile legale in vigoare, fiind întocmite 

astfel programe pe domenii de activitate iniţiate de ordonatorul principal de credite, respectiv de 

ordonatorii terţiari de credite, coordonate de ordonatorul principal de credite, precum şi 

programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare - excedentul bugetar al 

anilor precedenți, precum si din fonduri externe nerambursabile. 

 

Descrierea situației actuale 

 Având în vedere prevederile articolului 40 din Legea nr.273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările si completările ulterioare, respectiv  „daca legea bugetului de stat 

nu a fost adoptată cu cel puţin 3 zile înainte de expirarea exerciţiului bugetar, se aplică în 

continuare bugetele anului precedent, până la aprobarea noilor bugete...... ”, pentru 

desfăşurarea activităţii se aplică ultimul buget aprobat în anul 2020, Hotărârea Consiliului 

Județean Alba nr. 45 din 24 februarie 2020  privind aprobarea bugetului general al Judeţului 

Alba, bugetului local al Judeţului Alba, a bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a 

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

anul 2020 cu modificările si completările ulterioare. 

 

 

 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; 

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

ulterioare; 

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

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

plată; 

 - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.226/2020 privind unele măsuri fiscal bugetare 

şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene. 

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.8/2021 privind unele măsuri fiscal bugetare şi 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

 În conformitate cu prevederile art. 39 alin 3 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Proiectul bugetului local al Judeţului 

Alba a fost pus în dezbatere publică în data de 18 martie 2021 pe site-ul Consiliului judetean 

Alba. 

 Potrivit dispoziţiilor art. 19 alin. 1 lit. a şi art. 39 alin 6 din actul normativ mentionat mai 

sus, proiectul de buget se aprobă de către autorităţile deliberative în termen de 45 de zile de la 

data publicării legii bugetului de stat. 

 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. 65 din 18 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. 
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ROMÂNIA             APROB, 

JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 

SECRETAR GENERAL 

Nr.  6344/18 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, vă transmit ataşat prezentei adrese 

în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,  

 

 

PROIECTUL 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  

 

 

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

până în data de 5 aprilie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” care 

va avea loc în data de 12 aprilie 2021. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 65/18 martie 2021 şi are ataşate următoarele 

documente: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului general al 

Judeţului Alba, a bugetului local al Județului 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; 

- 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(alocări directe), sumele alocate din cotele din impozitul 

pe venit pentru echilibrarea bugetului local, 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;  

Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

SECRETAR GENERAL 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN 

DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 

Nr.7866 /05 aprilie 2021 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba,  

bugetului local al Judeţului Alba, bugetul creditelor interne,  a bugetului fondurilor 

externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral  

sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2021  

 

 

 

Elaborarea, fundamentarea şi definitivarea bugetului general al Judeţului Alba, respectiv 

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

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

anul 2021 si estimările pe anii 2022-2024 s-a realizat având la bază în principal prevederile 

Legii finanțelor publice locale nr. 273/2006 cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 

15/2021 – legea bugetului de stat pe anul 2021, a Legii cadru nr.153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare. 

Construcția bugetară pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024 este realizată având în 

vedere înscrierea veniturilor pe surse de provenienţă, şi gruparea cheltuielilor după natura lor 

economică și destinaţia acestora, respectiv pe acțiuni, activități, programe, proiecte, obiective, în 

concordanță cu atribuțiile autorității administrației publice locale judeţene, cu prioritățile şi 

obiectivele stabilite în conformitate cu Strategia de dezvoltare a judeţului Alba pentru perioada 

2021-2027, a strategiilor sectoriale şi ținând cont de  politicile fiscal-bugetare ale anului 2021. 

Bugetul general al Judeţului Alba pe anul 2021 si estimările pe anii 2022-2024 este 

stabilit ca urmare a consolidării bugetelor componente ale acestuia și anume bugetul local al 

judeţului Alba, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile, precum şi a 

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

(respectiv bugetele instituţiilor subordonate) şi se prezintă astfel: 

            mii lei 

  Venituri Cheltuieli  

BUGET GENERAL 2021 521.328,29 652.026,73 

      

Bugetul local al judeţului Alba 235.889,93 351.790,89 

Bugetul creditelor interne 0,00 14.797,48 

Bugetul fondurilor externe nerambursabile                             315,46 315,46 

Bugetul instituţiilor publice  finanţate integral  sau parţial 

din venituri proprii                     328.469,30 328.469,30 

Transferuri din bugetul local în bugetul instituțiilor și 

activităților finanțate integral sau parțial din venituri 

proprii și subvenții(se scad) 43.346,40 43.346,40 

 

I. Bugetul local al Judeţului Alba pe anul 2021 este stabilit la partea de venituri în sumă 

de 235.889,93  mii lei, venituri ale bugetului local care au fost determinate ținându-se 

cont de:  

 nivelul estimat al veniturilor proprii pe anul 2021 conform art.14 alin 7 din Legea finanțelor 

publice locale și estimarea cotelor din impozitul pe venit inclusiv alocări directe şi sumele 

alocate cu destinaţie prin legea bugetului de stat și comunicate de Administrația Județeană a 



Finanţelor Publice Alba, prin adresa nr. 3277/16 martie 2021, respectiv pentru finanțarea 

cheltuielilor decentralizate la nivelul județelor și pentru finanțarea drumurilor județene,  

 sumele alocate Ministerului Muncii și Protecţiei Sociale prin legea bugetului de stat pentru 

finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu dizabilități și repartizate pe județe la 

propunerea A.N.D.P.D.C.A. 

 contractele cu finanțare externă nerambursabilă aflate în derulare, 

 notele de fundamentare ale compartimentelor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean 

Alba şi ale ordonatorilor terţiari de credite ai instituţiilor publice subordonate Consiliului 

Judeţean Alba 

În structură,  veniturile bugetului local pe anul 2021 se prezintă pe următoarele categorii:  

 Venituri proprii ( taxe pentru eliberarea de certificate, avize şi autorizaţii, tarife 

utilizarea zonei drumurilor judeţene pentru desfăşurarea de activităţi, venituri din 

concesiuni şi închirieri, venituri din prestări servicii, amenzi penalităţi, alte 

venituri, cotele defalcate din impozitul pe venit)  - 68.728,00 mii lei; 

 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 

descentralizate la nivelul judeţului  - 83.615,00 mii lei din care suma de : 

o  55.847,00 mii lei destinată finanţării sistemului de protecţie a copilului şi 

a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, sumă ce reprezintă  

90% din necesarul fundamentat de Ministerul Muncii si Protecției Sociale 

pe baza standardelor de cost pentru serviciile sociale prevăzute in 

Hotărârea Guvernului nr.426/2020; 

o 5.258,00 mii lei destinată finanţării cheltuielilor determinate de 

implementarea Programului pentru şcoli al României, până la sfârşitul 

anului şcolar 2020 – 2021 

o 1.275,00 mii lei destinată finanţării drepturilor copiilor cu cerinţe 

educaţionale speciale care frecventează învăţământul special, potrivit 

prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 564/2017 

o 1.236,00 mii lei destinată finanţării cheltuielilor cu bunuri şi servicii 

pentru întreţinerea curentă a unităţilor de învăţământ special şi centrelor 

judeţene de resurse şi asistenţă educaţională din învăţământul special 

o 19.626,00 mii lei finanţării instituţiilor de cultură descentralizate începând 

cu anul 2002 şi pentru sprijinul sub formă de contribuţii pentru personalul 

neclerical angajat în unităţile de cult din tară 

o 219,00 mii lei destinată finanţării serviciului public comunitar de evidenţă 

a persoanelor aflat în subordinea consiliului judeţean 

o 154,00 mii lei destinată finanţării burselor acordate elevilor care 

frecventează învăţământul special, potrivit prevederilor art. 82 şi 105 din 

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare 

 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 

privind drumurile judeţene – 7.672,00 mii lei 

 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale  

- 29.530,00 mii lei, din care suma de 1.500,00 mii lei pentru realizarea 

obiectivului de investiții „Heliport”; 

 Subvenţii de la bugetul de stat pentru finanţarea drepturilor persoanelor cu 

handicap – 1.891,00 mii lei; 

 Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări – 

44.453,93 mii lei. 

 

 

    La partea de cheltuieli, bugetul local al Judeţului Alba pe anul 2021  este stabilit în 

sumă de 351.790,89 mii lei și cuprinde sume destinate finanţării cheltuielilor curente și de 

capital. 



Conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

și completările ulterioare, bugetul local cuprinde două secţiuni respectiv: secţiunea de 

funcţionare, acea parte obligatorie ce cuprinde veniturile  necesare finanţării cheltuielilor 

curente pentru realizarea competenţelor stabilite prin lege şi secţiunea de dezvoltare – parte 

complementară a bugetului care cuprinde veniturile şi cheltuielile de capital aferente 

implementării politicilor de dezvoltare de la nivel judeţean. Drept urmare, secțiunea de 

funcționare astfel structurată este stabilită la suma de 189.610,09 mii lei, iar secțiunea de 

dezvoltare  în sumă de 162.180,80 mii lei. 

 

Structura bugetului local al judeţului Alba pe anul 2021 pe principalele categorii de 

cheltuieli se prezintă astfel:   

 datoria publică  – 10.072,00 mii lei; 

 sistemul de asistenţă socială – 79.081,00 mii lei; 

 finanțarea activităților din domeniul transporturilor – 65.857,23 mii lei 

 activităţile din domeniul învăţământului (finanțarea cheltuielilor cu bunuri si 

servicii pentru întreținerea curentă a unităților de  învăţământ special si centrului 

județean de resurse și asistență educațională; implementarea Programului pentru 

şcoli al României, până la sfârşitul anului şcolar 2020 - 2021, potrivit prevederilor 

Hotărârii Guvernului nr. 678/2020 privind stabilirea bugetului pentru implementarea 

Programului pentru şcoli al României în perioada2017 - 2023 pentru anul şcolar 

2020 - 2021, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 

640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 -

2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 

2017 - 2018, cu încadrare în sumele prevăzute pentru anul 2021, finanțarea 

drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează  învățământul 

special, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 564/2017 privind modalitatea 

de acordare a drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şcolarizaţi în 

sistemul de învăţământ preuniversitar, cu modificările ulterioare, în conformitate cu 

prevederile lit. A din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 904/2014 pentru stabilirea 

limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din 

Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, finanţării 

burselor acordate elevilor care frecventează învățământul special potrivit prevederilor 

art.82 si 105 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 cu modificările şi completările 

ulterioare, alte cheltuieli în domeniul învăţământului ) – 8.306,05 mii lei; 

 activităţile din domeniul culturii - 54.192,87 mii lei, din care: suma de 17.732, 00 mii 

lei pentru finanţarea unui număr de 797 posturi pentru personalul neclerical angajat în 

unităţile de cult din tară, suma de 2.666,95 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor 

pentru Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba, iar transferurile către subunităţile 

de cultură sunt în sumă de 17.057,18 mii lei 

 transferuri din bugetul local al judeţului Alba către  cele două unităţi sanitare (Spitalul 

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud) aflate în 

subordinea Consiliului Judeţean Alba -24.316,28 mii lei 

 Serviciul Public Județean „Salvamont - Salvaspeo” Alba -2.245,69 mii lei 

 finanţarea cheltuielilor pentru Centrul Militar Judeţean Alba şi a Inspectoratul pentru 

Situaţii de Urgenţă „Unirea” al Județului Alba- 895,95 mii lei 

 transferuri din bugetul local al judeţului Alba către  Direcţia Publică Comunitară de 

Evidenţă a Persoanelor Alba şi  Direcţia Judeţeană de Dezinsecţie şi Ecologizare 

Mediu Alba-1.972,94 mii lei 

 activitatea proprie a Consiliului Judeţean Alba – 40.676,99 mii lei 

 implementarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile – 64.173,89 

mii lei, respectiv: 

o "Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în 

județul  Alba proiect finanțat în cadrul Programului Operațional 

Infrastructură Mare (POIM);  

o  “Modernizare drum județean DJ 107 I : Aiud (DN1) – Aiudul de Sus –

Rîmeț – Brădești – Geogel – Măcărești – Bîrlești Cătun – Cojocani – 

Valea Barnii – Bîrlești – Mogoș – Valea Albă – Ciuculești – Bucium – 



Izbita – Coleșeni  Bucium Sat –DN74 (Cerbu)“, finanțat prin Programul 

Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritara 6, Prioritatea de 

investiții 6.1 – Contractul de finanțare nr. 139/28.06.2017,  

o ”Modernizare drum județean DJ103E: DN1-Garbova de Jos- Garbovita-

Garbova de Sus” jud. alba, cod SMIS 2014+: 125923 finanțat prin 

Programul Operaţional Regional 2014-2020 - Contractul de finanțare nr. 

3481/19.11.2018, 

o  ”Consolidare corp drum județean DJ 107K: Galda de Jos – Mesentea – 

Benic – Intregalde, jud Alba, km 17+700-23+700 cod SMIS 

2014+:126106 finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 - 

Contractul de finanțare nr.3470/19.11.2018, 

o  TEAM UP: progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor ID 127169, 

o VENUS ”Împreuna pentru o viață în siguranța”, 

o Proiect Sprijinirea uniunii democratice si a cetățeniei active in era digitală, 

contract nr.612743 –CITIZ-1-2019-1-ES-CITIZ-NT. 

o Proiect “Extindere şi dotare Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia” – Contract de finanţare 

nr.4166/08.05.2019 

o Cofinanţarea proiectului „Reabilitarea şi extinderea sistemelor de apă şi 

apă uzată în judeţul Alba 2014-2020”, cod MySMIS 110847, proiect 

implementat de societatea APA CTTA SA   

 

La repartizarea pe categorii de cheltuieli s-a ținut cont cu prioritate de asigurarea în  

completare cu sume din veniturile proprii acolo unde s-a constatat că sumele din TVA primite cu 

destinaţie prin legea bugetului de stat sunt insuficiente, aşa cum prevede art.5, alin 5 din Legea 

bugetului de stat nr. 15/2021 și anume : ,,Pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) 

(cheltuieli descentralizate) autorităţile administraţiei publice locale alocă pe lângă sumele 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi sume din bugetele locale ale acestora”. 

Așadar, în anul 2021 au fost alocate fonduri din bugetul local al judeţului Alba atât pentru 

finanțarea activității proprii a Consiliului Județean Alba, pentru finanţarea unor activități 

rezultate din parteneriatele încheiate sau cu reglementare explicită de actele normative în 

vigoare, cât și pentru finanțarea activităților unităților aflate în subordinea Consiliului Județean 

Alba: 

 

 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba,  

 Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba,   

 Serviciul Public Județean „Salvamont - Salvaspeo” 

 Centrul Școlar de Educație Incluzivă,  

 Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Alba,  

 Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia 

 Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud 

 Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanei Alba,  

 Centrul de Cultura Augustin Bena Alba Iulia, 

  Muzeul National al Unirii Alba Iulia, 

  Teatrul de Păpuși Prichindel Alba Iulia,  

 Direcția Judeţeană de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Alba 

dar şi pentru finanţarea unor Acțiuni în domeniul culturii, Servicii și dezvoltare publică, 

Protecția mediului, Transporturi, Turism, Centrul Militar Județean Alba, Inspectoratul pentru 

Situații de Urgență Unirea Alba Iulia. 

 

Cheltuielile bugetului local al judeţului Alba sunt finanţate pe lângă fondurile prevăzute la 

partea de venituri  menţionate mai sus şi din excedentul rezultat la încheierea exercițiului bugetar 

la data 31 decembrie 2020, excedent constituit în conformitate cu  Normele metodologice privind 

încheierea exerciţiului bugetar al anului 2020 aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor 

publice nr. 3155/15 decembrie 2020 cu modificările si completările ulterioare. 

 



Excedentul bugetului local se utilizează în anul 2021 potrivit prevederilor art.58  din Legea 

nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 

25 din  Ordonanţa de urgenţă nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, 

respectiv prevederilor art. 3 din  Ordonanţa de urgenţă nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-

bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene (sumele 

alocate bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din Fondul de intervenţie la 

dispoziţia Guvernului, rămase neutilizate la finele exerciţiului bugetar, se reflectă în excedentul 

bugetului local al unităţilor administrativ-teritoriale şi se utilizează cu aceeaşi destinaţie pentru 

care aceste fonduri au fost alocate până la finalizarea lucrărilor) şi se reflectă în bugetul local al 

judeţului, astfel: 

- în faza de programare, excedentul se utilizează ca sursă de finanţare a cheltuielilor 

secţiunii de dezvoltare şi secţiunii de funcţionare 

- în timpul anului, excedentul poate fi utilizat ca sursă de acoperire a golului temporar 

de casă 

- pentru acoperirea eventualelor deficite ale secțiunilor de funcționare și dezvoltare, 

după caz, la sfârșitul exercițiului bugetar. 

Astfel, în anul 2021 din excedentul bugetului local constituit la 31.12.2020, în  sumă de 

119.889,37 mii lei, va fi utilizat în anul 2021, astfel: 

 ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, în anul 2021 suma de 

113.668,19 mii  lei,  

 ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de funcţionare, in anul 2021 suma de 

2,232,77 mii lei, sumă alocată din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului pentru 

efectuarea unor lucrări de refacere drumuri județene ca urmare a calamităților naturale, 

 pentru acoperirea temporară a eventualelor goluri de casă provenite din decalajele dintre 

veniturile şi cheltuielile secţiunii de funcţionare în anul 2021  suma de 3.988,41  mii lei, 

şi este prezentat detaliat în Proiectul de Hotărâre  al Consiliului Județean Alba nr.93/05.04.2021. 

 

II. Bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2021 este în sumă de 315,46  mii  

lei și cuprinde sume destinate implementării de către: 

*Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională  Alba a  două proiecte: „Together for life 

skills through green and inclusive education” şi proiectul „Erasmus+ Oasis –Evolutive and 

Attractive Social Jobs” finanţate prin Granturile SEE Mecanismul Financiar 2014-2021 şi FR01 

Agence Erasmus+France. 

 *Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia a proiectului RICONTRANS Cultură vizuală, pietate şi 

propagandă: transferul şi recepţia artei religioase ruse în Balcani şi în estul Mediteranei (sec 

XVI-începutul sec XX) finanţat prin programul ORIZONT 2020 şi a proiectului FRAGMED - 

Un puzzle transilvan: reconstituind cultura medievală din fragmente de codice, cod 01-8 din 

cadrul Programului RO-CULTURA, finanţat prin Mecanismul Financiar SEE 2014-2021. 

 

III.  Bugetul creditelor interne pe anul 2021 se stabilește in suma de 14.797,48 mii lei 

conform Hotărârii comisiei de Autorizare a Împrumuturilor locale nr. 6404/27 ianuarie 2021, 

fiind utilizat pentru asigurarea cheltuielilor neeligibile si a cofinanțării proiectelor cu finanțare 

externă nerambursabilă aflate în implementare. 

 

IV.  Bugetul instituţiilor publice  și activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii pe anul 2021 totalizează sumele destinate finanţării activităţilor următoarelor 

instituţii aflate în subordinea Consiliului Județean Alba: 

  

Venituri/Cheltuieli 

mii lei 

TOTAL BUGET de venituri şi cheltuieli 328.469,30 

Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia                                      9.841,85 

Teatrul de Păpuși “Prichindel” Alba Iulia                               2.589,90 

Centrul de Cultură „Augustin Bena”   Alba                                    5.770,00 

 Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă 1.971,66 



Spitalul Judeţean de Urgență Alba Iulia                                288.315,96 

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud                                           18.652,28 

Direcția Județeana de Dezinsecție și Ecologizare Mediu            1.327,65 

 La fundamentarea veniturilor proprii pentru anul curent ordonatorii terţiari de credite au 

ținut cont  de gradul de realizare a veniturilor proprii programate în ultimii 2 ani astfel încât în 

cazul în care acesta este mai mic de 97% pe fiecare an, veniturile prognozate să fie cel puțin la 

nivelul realizărilor din anul precedent, de asemenea au fost cuprinse distinct, pentru bugetul 

Spitalului de Urgenţă Alba Iulia, credite bugetare destinate stingerii plăților restante la finele 

anului anterior celui pentru care se întocmește bugetul în sumă totală de 4.095,51 mii lei, în 

conformitate cu prevederile art14 alin 6 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale 

cu modificările şi completările ulterioare, astfel că secțiunea de funcționare a acestui buget este 

în cuantum de 283.862,75 mii lei, iar secțiunea de dezvoltare în cuantum de 44.606,55 mii lei. 

 

În ceea ce privește excedentul bugetelor instituţiilor publice  şi activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri  proprii  acesta este constituit în sumă de 957,40 mii lei. În anul 

2021 suma de 536,42 mii lei este utilizată ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de 

dezvoltare, iar  suma de 420,98 mii lei este utilizată ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii 

de funcționare, fiind prezentat detaliat  în Proiectul de Hotărâre  al Consiliului Județean Alba nr. 

93/05.04.2021. 

Totodată,  la fundamentarea, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare s-au 

avut în vedere programele de activitate propuse de ordonatorii de credite corelate cu 

posibilităţile reale  de încasare a veniturilor bugetare, programe care se  aprobă ca anexe la buget, 

conform dispoziţiilor articolului 26 alin.6 din Legea 273/2006, privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

 

De asemenea, ca anexă distinctă la buget este și Programul de investiții publice pe 

grupe de investiții și surse de finanțare, în care sunt nominalizate obiectivele de investiții propuse 

pentru anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024, grupate pe obiective de investiții noi, în 

continuare și alte cheltuieli de investiții, precum si credite de angajament. 

 

În ceea ce privește fundamentarea cheltuielilor cu salariile pe anul 2021 s-au avut în 

vedere numărul de posturi ocupate în statul de funcții al aparatului de specialitate și statele de 

funcţii ale instituțiilor subordonate, precum și prevederile art. 11 şi art. 38 alin. 4 din Legea 

cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și 

completările ulterioare, ale 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 şi 

completările ulterioare. 

Potrivit art. 26 alin. 4 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale numărul de 

personal, permanent şi temporar,  se aproba distinct, prin anexa la bugetul fiecărei instituţii 

publice. Numărul de salariaţi aprobat fiecărei instituţii publice nu poate fi depăşit. 

La fundamentarea numărului de posturi pentru fiecare instituție publică subordonată s-au 

avut în vedere propunerile ordonatorilor terțiari de credite ai acestor instituții, precum şi actele 

normative specifice fiecărui domeniu de activitate şi anume:   

 art. III din O.U.G. 63/2010: pentru aparatul de specialitate, managerii instituțiilor publice de 

cultura, Biblioteca Județeană "Lucian Blaga" Alba, Centrul de cultura "Augustin Bena" Alba, 

Muzeul National al Unirii Alba Iulia, Teatrul de Păpuși "Prichindel"Alba Iulia, Direcția 

Județeană de Dezinsecție si Ecologizare Mediu Alba, Direcția Publica Comunitară de 

Evidență a Persoanelor Alba și Serviciul Public Județean Salvamont-Salvaspeo Alba; 

 H.G. nr. 797/2017 şi H.G. 867/2015 pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba; 

 O.M.S nr. 1224/2010 pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia și Spitalul de 

Pneumoftiziologie Aiud. 

 

De asemenea la fundamentarea cheltuielilor bugetului general al judeţului Alba s-au avut în 

vedere respectarea măsurilor prevăzute de actele normative în vigoare, respectiv: 



- menţinerea în anul 2021 a cuantumului brut al salariilor şi a sporurilor de care 

beneficiază personalul din administraţia publică locală la nivelul acordat pentru luna 

decembrie 2020 

- menţinerea în anul 2021 a cuantumului indemnizaţiei de hrană la nivelul anului 2020 

- neacordarea voucherelor de vacanţă 

    

Alături de sumele menționate mai sus pentru anul 2021, bugetele componente ale 

bugetului general al judeţului Alba prezintă şi estimările pentru perioada 2022-2024, estimări 

cuantificate având la bază sumele comunicate de Administrația Județeană a Finanţelor Publice 

Alba, prin adresa nr. 3277/16 martie 2021, respectiv sumele aferente cotelor defalcate din 

impozitul pe venit și sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 

bugetelor locale, sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru cheltuielile 

descentralizate la nivelul judeţului, sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

finanţarea cheltuielilor cu drumurile judeţene şi comunale. 

 

Menționăm că proiectul bugetului local al Judeţului Alba, bugetul creditelor interne, al 

bugetului fondurilor externe nerambursabile şi al bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2021  a fost afişat la avizierul 

Consiliului Județean Alba și pe pagina de internet http://www.cjalba.ro în data de 18.03.2021, 

asigurându-se condiţiile privind publicitatea proiectului de buget pe anul 2021 conform  art. 

art.39 alin 3  din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare.  

În perioada supusă consultării publice a proiectului de buget general al judeţului Alba nu 

au fost depuse contestații pentru o eventuală modificare a structurii acestuia, modificarea faţă de 

varianta afişată este realizată având în vedere: adresa nr.10924/25.03.2021 a Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba cu privire la alocarea de către Ministerul Muncii 

și Protecţiei Sociale la propunerea A.N.D.P.D.C.A a unei sume pentru finanțarea drepturilor 

acordate persoanelor cu dezabilități, nota de fundamentare nr.6933/25.03.2021 a 

Compartimentului Informatică, Proiectul de Hotărâre  al Consiliului Județean Alba nr. 

95/05.04.2021 şi Proiectul de Hotărâre  al Consiliului Județean Alba nr. 85/01.04.2021. 

 

 

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

prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub nr nr.65/18.03.2021. 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Marian Florin Aitai 

 

 

 

http://www.cjalba.ro/
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