
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ - teritoriale  

din Județul Alba a sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit 

estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2021, precum și repartizarea  

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea  

cheltuielilor privind drumurile judeţene și comunale pentru anul 2021 

 

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

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

repartizării pe unităţi administrativ - teritoriale din Județul Alba a sumei corespunzătoare cotei de 

6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2021, precum și 

repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor 

privind drumurile judeţene și comunale pentru anul 2021; 

   Luând în considerare comunicările unităţilor administrativ-teritoriale din Județul Alba la 

adresa nr. 5371/10 martie 2021 a Consiliului Judeţean Alba; 

Având în vedere prevederile : 

- art. 173 alin. 1 lit. b și 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 finanțele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 -  Legii nr. 15/08 martie 2021 privind bugetul de stat pe anul 2021; 

 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. Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din Judeţul Alba a sumei 

de 27.134 mii lei, corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la 

bugetul de stat în anul 2021, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru 

susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru 

cheltuielile de funcționare, pe care unitățile administrativ-teritoriale din județ, în mod justificat, 

nu le pot finanța din veniturile proprii, inclusiv din impozitul pe venit repartizat și din sume 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, conform anexei nr. 

1 - parte integrantă a  prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din Judeţul Alba a sumei 

de 15.122 mii lei din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată, pentru finanţarea cheltuielilor 

privind drumurile judeţene şi comunale, potrivit anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

 Art. 3. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

  Art. 4. 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, Unităților Administrativ Teritoriale 

nominalizate şi direcţiilor din cadrul aparatului  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

                                        Avizat pentru legalitate 

                PREŞEDINTE,                                        SECRETAR GENERAL, 

                        Ion DUMITREL                   Vasile BUMBU                   

 

Înregistrat cu nr. 85 

Alba Iulia, 1 aprilie 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA  

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

Nr.  7471/1 aprilie 2021 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre pentru aprobarea repartizării pe unităţi  

administrativ - teritoriale din Județul Alba a sumei corespunzătoare cotei de 6%  

din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2021, precum și 

repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea 

cheltuielilor privind drumurile judeţene și comunale pentru anul 2021 

 

Expunere de motive 

 Cota de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2021, 

potrivit prevederilor art. 6 alin. 1, lit.c din Legea nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 

2021, se constituie fond la dispoziția Consiliului Județean Alba și se repartizează potrivit 

aceluiași cadru legal, integral în anul 2021 comunelor, orașelor și municipiilor, prin hotărâre a 

Consiliului Județean Alba, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea 

programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de 

funcționare, pe care unitățile administrativ-teritoriale din județ, în mod justificat, nu le pot 

finanța din veniturile proprii, inclusiv din impozitul pe venit repartizat și din sume defalcate din 

taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale. 

 În vederea repartizării pe unităţi administrativ–teritoriale a sumei de 27.134 mii lei 

corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 

2021, s-a solicitat, în scris, tuturor unităţilor administrativ–teritoriale din județ prezentarea de 

cereri pentru acordarea de sume pentru destinațiile menționate. 

 De asemenea prin Legea bugetului de stat pe anul 2021, în anexa 6, Judeţului Alba i-au  

fost alocate sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind 

drumurile judeţene și comunale, în cuantum de 15.122 mii lei,  iar repartizarea pe unități 

administrativ-teritoriale din județul nostru, se realizează în funcție de lungimea și starea tehnică a 

acestora. 

Descrierea situației actuale 

 Potrivit prevederilor art. 6 alin. 1, lit.c din Legea nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe 

anul 2021, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 236/09 martie 2021 partea I, din 

impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2021, o cotă de 6% este 

repartizată în mod egal județelor, în limita sumei de 27.134 mii lei. Suma se repartizează pe 

unități administrativ-teritoriale din județ pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, 

pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru 

cheltuielile de funcționare, pe care unitățile administrativ-teritoriale din județ, în mod justificat, 

nu le pot finanța din veniturile proprii, inclusiv din impozitul pe venit repartizat și din sume 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale. 

 Baza legală 

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

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

ulterioare; 

 Legea nr. 15/08 martie 2021 privind bugetul de stat pe anul 2021. 

  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. 85 din 1 aprilie 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.  7472/1 aprilie 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 

pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ - teritoriale  

din Județul Alba a sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit 

estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2021, precum și repartizarea  

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea  

cheltuielilor privind drumurile judeţene și comunale pentru anul 2021 

 

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

până în data de 2 aprilie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi s a şedinţei „ordinară” 

estimată a avea loc în data de 12 aprilie  2021. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 85 din 1 aprilie 2021 şi are ataşate 

următoarele documente: 

  - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre pentru aprobarea repartizării pe unităţi 

administrativ - teritoriale din Județul Alba a sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe 

venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2021, precum și repartizarea sumelor defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile judeţene și 

comunale pentru anul 2021; 

  - comunicările unităţilor administrativ-teritoriale din Județul Alba la adresa nr. 5371/10 

martie 2021 a Consiliului Judeţean Alba 

 Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI BUGETE 

Nr. 7518/01.04.2021 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ - 

teritoriale din Județul Alba a sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit 

estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2021, precum și repartizarea sumelor defalcate 

din taxa pe valoarea adăugata pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile judeţene și 

comunale pentru anul 2021 

 

În Monitorul Oficial al României nr. 236/09 martie 2021, partea I a fost publicată Legea 

nr. 15 a bugetului de stat pe anul 2021. 

Conform prevederilor art. 6 alin.1, lit.c din  Legea nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe 

anul 2021 din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2021 o cota de 6%,  

se repartizează în mod egal județelor, în limita sumei de 27.134 mii lei, reprezentând fond la 

dispoziția Consiliului Județean.  În anul 2021 acest fond la dispoziţia Consiliului Judeţean Alba 

se repartizează integral comunelor, orașelor și municipiilor, prin hotărâre de Consiliului 

Județean, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea programelor de 

infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare, pe 

care unitățile administrativ-teritoriale din județ, în mod justificat, nu le pot finanța din veniturile 

proprii și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale. 

Sumele repartizate pentru destinația menționată se reflectă în bugetele locale ale unităților 

administrativ- teritoriale, la o poziție de venituri distinctă.  

Pentru repartizarea pe unităţi administrativ–teritoriale a sumei din fond, Consiliul 

județean Alba a avut obligația ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea legii bugetului 

de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I, să solicite în scris tuturor unităților 

administrativ-teritoriale din cadrul județului prezentarea de cereri pentru acordarea de sume 

pentru destinațiile prevăzute, potrivit prevederilor legii bugetului de stat pe anul 2021.  

Prin urmare, Consiliul Județean Alba a solicitat în scris, prin adresa nr. 5371/10 martie 

2021, tuturor unităţilor administrativ–teritoriale din județ prezentarea de cereri pentru acordarea 

de sume pentru destinațiile menționate în legea bugetului de stat pe anul 2021. 

 În sensul celor prezentate mai sus și urmare a analizei solicitărilor fundamentate ale 

ordonatorilor principali de credite ai unităților administrativ-teritoriale, din Județul Alba, se 

propune repartizarea sumei de 27.134 mii lei, corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit 

estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2021, pentru susținerea programelor de dezvoltare 

locală, pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și 

pentru cheltuielile de funcționare, pe care unitățile administrativ-teritoriale din județ, în mod 

justificat, nu le pot finanța din veniturile proprii, inclusiv din impozitul pe venit repartizat și din 

sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, conform 

anexei nr.1 la prezentul proiect de hotărâre. 

Pentru anul 2021, prin Legea bugetului de stat, Judeţului Alba i-au fost repartizate  sume 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind  drumurile 

judeţene și comunale,  în sumă de 15.122 mii lei, suma ce se repartizează urmare a analizei 

solicitărilor fundamentate ale ordonatorilor principali de credite ai unităților administrativ 

teritoriale, în funcție de lungimea și starea tehnică a acestora, conform anexei nr. 2 la prezentul 

proiect de hotărâre. 

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 

 

 



JUDEŢUL ALBA Anexa nr. 1

a Consiliului Județean Alba  

nr. 85/1 aprilie 2021

mii lei

Nr. 

crt.
Unitatea administrativ -teritorială Sume propuse 2021

0 A 1

TOTAL, din care: 27,134

1 Municipiul Aiud 1,700

2 Municipiul Alba Iulia 2,000

3 Municipiul Blaj 1,750

4 Municipiul Sebeș 1,700

5 Oraș Abrud 500

6 Oraș Baia de Arieș 300

7 Oraș Câmpeni 800

8 Oraș Cugir 1,700

9 Oraș Ocna Mureș 1,000

10 Oraș Teiuș 250

11 Oraș Zlatna 700

12 Comuna Albac 300

13 Comuna Almașu Mare 175

14 Comuna Arieșeni 350

15 Comuna Avram Iancu 300

16 Comuna Berghin 225

17 Comuna Bistra 350

18 Comuna Blandiana 150

19 Comuna Bucerdea Granoasă 150

20 Comuna Bucium 250

21 Comuna Câlnic 250

22 Comuna Cenade 200

23 Comuna Cergău 225

24 Comuna Ceru Băcăinți 50

25 Comuna Cetatea de Baltă 250

26 Comuna Ciugud 250

27 Comuna Ciuruleasa 250

28 Comuna Crăciunelu de Jos 250

29 Comuna Cricău 200

30 Comuna Cut 150

31 Comuna Daia Română 300

32 Comuna Doștat 150

33 Comuna Fărău 200

34 Comuna Galda de Jos 200

35 Comuna Gârbova 250

36 Comuna Gârda de Sus 225

37 Comuna Hopârta 200

la Proiectul de hotărâre 

REPARTIZAREA

 pe unităţi administrativ-teritoriale din Judeţul Alba a  cotei de 6% din impozitul pe venit estimat 

a se încasa la bugetul de stat în anul 2021, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, 

pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și 

pentru cheltuielile de funcționare, pe care unitățile administrativ-teritoriale din județ, în mod 

justificat, nu le pot finanța din veniturile proprii, inclusiv din impozitul pe venit repartizat și din 

sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale



Nr. 

crt.
Unitatea administrativ -teritorială Sume propuse 2021

0 A 1

38 Comuna Horea 250

39 Comuna Ighiu 450

40 Comuna Intregalde 125

41 Comuna Jidvei 424

42 Comuna Livezile 150

43 Comuna Lopadea Nouă 200

44 Comuna Lunca Mureșului 150

45 Comuna Lupșa 200

46 Comuna Meteș 200

47 Comuna Mihalț 350

48 Comuna Mirăslău 200

49 Comuna Mogoș 100

50 Comuna Noșlac 175

51 Comuna Ocoliș 200

52 Comuna Ohaba 125

53 Comuna Pianu 250

54 Comuna Poiana Vadului 150

55 Comuna Ponor 100

56 Comuna Poșaga 150

57 Comuna Rădești 200

58 Comuna Râmeţ 250

59 Comuna Rimetea 150

60 Comuna Roșia de Secaș 250

61 Comuna Roșia Montană 200

62 Comuna Sălciua 225

63 Comuna Săliștea 200

64 Comuna Sâncel 200

65 Comuna Sântimbru 200

66 Comuna Săsciori 300

67 Comuna Scărișoara 150

68 Comuna Șibot 200

69 Comuna Sohodol 300

70 Comuna Șona 280

71 Comuna Şpring 200

72 Comuna Stremț 250

73 Comuna Șugag 300

74 Comuna Unirea 280

75 Comuna Vadu Moților 150

76 Comuna Valea Lungă 150

77 Comuna Vidra 250

78 Comuna Vințu de Jos 250

PREŞEDINTE, Avizat pentru legalitate

Ion DUMITREL                                     SECRETAR GENERAL

    Vasile BUMBU



JUDEŢUL ALBA Anexa nr. 2

al Consiliului Județean Alba  

nr. 85/1 aprilie 2021

mii lei

Nr. 

crt.
Unitatea administrativ -teritorială Sume propuse 2021

0 A 1

TOTAL, din care: 15,122

1 Municipiul Blaj 500

2 Oraș Câmpeni 400

3 Oraș Ocna Mureș 400

4 Oraș Teiuș 100

5 Comuna Albac 350

6 Comuna Arieșeni 400

7 Comuna Berghin 200

8 Comuna Blandiana 200

9 Comuna Bucium 100

10 Comuna Câlnic 200

11 Comuna Cergău 200

12 Comuna Ciugud 500

13 Comuna Ciuruleasa 100

14 Comuna Doștat 200

15 Comuna Fărău 350

16 Comuna Galda de Jos 500

17 Comuna Gârbova 100

18 Comuna Hopârta 100

19 Comuna Livezile 400

20 Comuna Meteș 200

21 Comuna Mihalț 500

22 Comuna Ocoliș 100

23 Comuna Pianu 150

24 Comuna Poșaga 100

25 Comuna Rădești 200

26 Comuna Râmeţ 100

27 Comuna Roșia de Secaș 100

28 Comuna Săliștea 100

29 Comuna Stremț 100

30 Comuna Unirea 400

31 Comuna Vidra 100

32 Judeţul Alba 7,672

PREŞEDINTE, Avizat pentru legalitate

Ion DUMITREL                                     

pe unităţi administrativ - teritoriale din Judeţul Alba a sumelor defalcate din taxa pe valoare 

adaugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pe anul 2021

REPARTIZAREA

SECRETAR GENERAL

    Vasile BUMBU

la Proiectul de hotărâre 
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