ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
PREȘEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind respingerea plângerii prealabile formulată de Fundația pentru Tineret a Județului
Alba împotriva Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 36 din din 25 februarie 2021 cu
privire la desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Alba în cadrul Comisiei de
evaluare, supraveghere şi control al activităţii Fundaţiei pentru tineret judeţene Alba

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară”, în luna aprilie 2021;
Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind respingerea
plângerii prealabile formulată de Fundația pentru Tineret a Județului Alba împotriva Hotărârii
Consiliului Județean Alba nr. 36 din din 25 februarie 2021 cu privire la desemnarea unui
reprezentant al Consiliului Judeţean Alba în cadrul Comisiei de evaluare, supraveghere şi
control al activităţii Fundaţiei pentru tineret judeţene Alba;
Luând în considerare:
- plângerea prealabilă formulată de Fundația pentru Tineret a Județului Alba împotriva
Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 36 din din 25 februarie 2021, înregistrată la registratura
Consiliului Judeţean Alba cu nr. 5848/15 martie 2021;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 36 din 25 februarie 2021 privind
desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Alba în cadrul Comisiei de evaluare,
supraveghere și control al activității Fundației pentru tineret județene Alba;
Având în vedere prevederile:
- art. 7 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare;
- art. 29 alin. 1 din Legea nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene
pentru tineret și a municipiului Bucureşti şi al Fundaţiei Naţionale pentru Tineret, cu
modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se respinge ca neîntemeiată şi nefondată plângerea prealabilă formulată de
Fundația pentru Tineret a Județului Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Teilor, nr. 2,
județul Alba, împotriva Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 36 din din 25 februarie 2021 cu
privire la desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Alba în cadrul Comisiei de
evaluare, supraveghere şi control al activităţii Fundaţiei pentru tineret judeţene Alba, pentru
următoarele considerente:
a.) Cu privire la criticile de nelegalitate aduse hotărârii atacate care se referă la faptul că
„hotărârea a fost emisă pe baza unor expuneri de motive şi a unui text de lege nepublicat în
Monitorul Oficial” acestea urmează a fi înlăturate întrucât:
 nu a fost invocat şi nu rezultă din cuprinsul hotărârii că au stat la baza hotărârii astfel
de documente;
 textul legal invocat şi care a fost avut în vedere este art. 29 alin. 1 din Legea nr.
146/2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului
Bucureşti şi al Fundaţiei Naţionale pentru Tineret, cu modificările și completările ulterioare,
text care în forma actuală, ca urmare a modificării adusă legii prin O.U.G. nr. 166/2002, prevede
că „La nivelul fiecărui judeţ, evaluarea, supravegherea şi controlul activităţii fundaţiei judeţene
pentru tineret sau a municipiului Bucureşti se exercită de către o comisie formată din câte un

reprezentant al direcţiei pentru tineret şi sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, al
prefectului, al consiliului judeţean, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi
al direcţiei generale a finanţelor publice judeţene”;
 textul legal invocat şi care a fost avut în vedere, respectiv art. 29 alin. 1 din Legea nr.
146/2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului
Bucureşti şi al Fundaţiei Naţionale pentru Tineret, cu modificările și completările ulterioare, ca
urmare a modificării adusă legii prin O.U.G. nr. 166/2002, nu condiţionează şi nici nu
restricţionează constituirea comisiei de alte reglementări prezente sau ulterioare;
 obiectul reglementat prin hotărâre şi intenţia autorităţii deliberative, astfel cum rezultă
şi din conţinutul hotărârii, este de a desemna un membru în comisie, nefiind stabilite atribuţii,
sarcini sau împuterniciri cu privire la încheierea ori semnarea unor documente. Aşadar, hotărârea
contestată nu stabileşte o anumită conduită de urmat şi nici nu reglementează modul de
organizare şi funcţionare a comisiei
b.) Cu privire la completarea hotărârii contestate cu un articol unde să se specifice
„conform legislaţiei în vigoare” pentru considerentele expuse la punctul anterior nu se impune
completarea hotărârii, întrucât desemnarea reprezentantului consiliului local în comisie s-a făcut
cu respectarea textului legal invocat
c.) Cu privire la necomunicarea hotărârii şi Fundaţiei pentru Tineret a Judeţului Alba,
legislaţia în vigoare nu prevede o astfel de obligativitate în sarcina autorităţii emitente. Hotărârea
Consiliului Judeţean Alba contestată, ca de altfel şi celelalte hotărâri adoptate de această
autoritate este un document public şi poate fi consultat de orice persoană pe site-ul Consiliului
Judeţean Alba.
Art. 2. 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;
Fundației pentru Tineret a Județului Alba; Direcţiei juridică şi administrație publică și
Compartimentului tineret, învățământ, sport, relații internaționale din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 99
Alba Iulia, 7 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 juridică şi administraţie publică 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
Comisia de specialitate nr. 3 - Comisia juridică, administrație publică locală, etică și
apărarea ordinii publice

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 8081/7 aprilie 2021

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată
de Fundația pentru Tineret a Județului Alba împotriva Hotărârii Consiliului Județean
Alba nr. 36 din din 25 februarie 2021 cu privire la desemnarea unui reprezentant
al Consiliului Judeţean Alba în cadrul Comisiei de evaluare, supraveghere
şi control al activităţii Fundaţiei pentru tineret judeţene Alba

I. Expunere de motive
Potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr. 146/2002, privind regimul juridic al fundațiilor
județene pentru tineret și a municipiului Bucureşti şi al Fundaţiei Naţionale pentru Tineret, cu
modificările și completările ulterioare,”la nivelul fiecărui judeţ, evaluarea, supravegherea şi
controlul activităţii fundaţiei judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti se exercită de
către o comisie formată din câte un reprezentant al direcţiei pentru tineret şi sport judeţene,
respectiv a municipiului Bucureşti, al prefectului, al consiliului judeţean, respectiv al Consiliului
General al Municipiului Bucureşti şi al direcţiei generale a finanţelor publice judeţene”.
În temeiul actului normativ susmenționat și ținând cont de adresa Direcţiei Generale
Regionale a Finanţelor Publice Braşov - Serviciul Inspecţie Economico-Financiară Compartimentul I.E.F. Alba, nr. BVR_AIF-3228/2020, înregistrată la registratura Consiliul
Judeţean Alba cu nr. 1122/15 ianuarie 2021 și de adresa Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba nr.
2156/P/SC/II.C.22/2021, înregistrată la registratura Consiliul Judeţean Alba cu nr. 2487/1
februarie 2021, Consiliul Județean Alba a adoptat Hotărârea nr. 36 din din 25 februarie
2021, privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Alba în cadrul Comisiei de
evaluare, supraveghere și control al activității Fundației pentru tineret județene Alba.
Împotriva acestei hotărâri, Fundația pentru Tineret a Județului Alba a formulat Plângere
prealabilă, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 5848/15 martie 2021,
motivat de faptul că această hotătâre nu putea fi adoptată decât după publicarea în Monitorul
Oficial a Regulamentului privind punere în aplicare a dispoziţiilor Legii nr.146/2002.
II. Descrierea situaţiei actuale
Prin Hotărârea nr. 36 din din 25 februarie 2021, Consiliul Județean Alba și-a desemnat
reprezentantul în cadrul Comisiei de evaluare, supraveghere și control al activității Fundației
pentru tineret județene Alba.
Așadar, prin hotărârea susmenționată a fost desemnat doar reprezentantul Consiliului
Județean Alba care va face parte din Comisia de evaluare, supraveghere şi control al activităţii
Fundaţiei pentru Tineret a Județului Alba și nu a fost constituită această comisie.
III. Reglementări anterioare
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 26 din 27 februarie 2003 privind numirea a 3
membri în Consiliul de conducere al Fundației județene pentru tineret Alba.
IV. Baza legală
- Legea nr. 146/2002, privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a
municipiului Bucureşti şi al Fundaţiei Naţionale pentru Tineret, cu modificările și completările
ulterioare,
- Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările
ulterioare;

- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
republicată.
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a Uniunii
Europene
Nu este cazul
VI. Avize necesare
Nu este cazul
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Nu este cazul
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
Nu este cazul
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre
Nu este cazul
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi
funcţionale preconizate
Nu este cazul
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. 99 din 7 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, cu modificările şi completările ulterioare 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
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 8082/7 aprilie 2021

APROB,
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
Doamnei Liliana NEGRUŢ - director executiv
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi
art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării
raportului de specialitate,

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind respingerea plângerii prealabile formulată de Fundația pentru Tineret a Județului
Alba împotriva Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 36 din din 25 februarie 2021 cu
privire la desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Alba în cadrul Comisiei de
evaluare, supraveghere şi control al activităţii Fundaţiei pentru tineret judeţene Alba
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 9 aprilie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi suplimentară a şedinţei
„ordinară” care va avea loc în data de 12 aprilie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 99 din 7 aprilie 2021 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile
formulată de Fundația pentru Tineret a Județului Alba împotriva Hotărârii Consiliului Județean
Alba nr. 36 din din 25 februarie 2021 cu privire la desemnarea unui reprezentant al Consiliului
Judeţean Alba în cadrul Comisiei de evaluare, supraveghere şi control al activităţii Fundaţiei
pentru tineret judeţene Alba;
- plângerea prealabilă formulată de Fundația pentru Tineret a Județului Alba împotriva
Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 36 din din 25 februarie 2021, înregistrată la registratura
Consiliului Judeţean Alba cu nr. 5848/15 martie 2021.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN ALBA
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
Nr. 8164/08.04.2021

Raport de specialitate
la proiectul de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată de Fundația
pentru Tineret a Județului Alba împotriva Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 36 din
din 25 februarie 2021
Prin plângerea prealabilă formulată, Fundația pentru Tineret a Județului Alba critică
faptul că nu i-a fost comunicată Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 36 din 25 februarie 2021
și, ca atare, este netemeinică și nelegală.
Cu privire la această critică arătăm faptul că în conformitate cu prevederile art. 199 alin.
(1) din OUG nr. 57/2019, comunicarea hotărârilor cu caracter individual, cum este și hotărârea
împotriva căreia s-a formulat plângere prealabilă, se face către persoanele cărora li se adresează,
în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 36 din 25 februarie 2021 a fost desemnat un
reprezentant al Consiliului Judeţean Alba în cadrul Comisiei de evaluare, supraveghere şi control
al activităţii Fundaţiei pentru tineret judeţene Alba, astfel că nu exista vreun motiv legal pentru
comunicarea hotărârii Fundației pentru Tineret a Județului Alba
Actele administrative individuale reprezintă manifestări de voinţă ale organului
competent care creează, modifică sau stinge drepturi subiective sau obligaţii pentru una sau mai
multe persoane determinate. Actele administrative cu caracter individual urmăresc realizarea
unor raporturi juridice într-o situaţie strict determinată şi produc efecte fie faţă de o singură
persoană, fie faţă de un număr determinat sau determinabil de persoane.
În speța de față este vorba despre manifestarea de voinţă a Consiliului Județean Alba de a
crea pentru doamna Sorina Oprean, consilier superior în cadrul Compartimentulșui tineret,
învățământ, sport, relații interinstituționale din aparatul de specialitate al Consiliului Județean
Alba, obligația de a face parte din Comisia de evaluare, supraveghere şi control al activităţii
Fundația pentru Tineret a Județului Alba.
Menționăm faptul că hotărârea împotriva căreia s-a formulat plângere prealabilă nu face
altceva decât să desemneze o persoană care va face parte din comisia ce se va constitui prin ordin
al Prefectului Alba, acest ordin fiind actul constitutiv și final care produce efecte juridice în ceea
ce privește Fundației de Tineret a Județului Alba.
Așadar, Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 36 din 25 februarie 2021 este un act
administrativ cu caracter individual.
Având în vedere cele de mai sus, faţă de conţinutul concret şi caracterul său specific, nu
se poate concluziona altfel decât în sensul că Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 36 din 25
februarie 2021 este un act administrativ cu caracter individual, nefiind astfel necesară
comunicarea acestei hotărâri către Fundația pentru Tineret a Județului Alba.
Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 36 din din 25 februarie 2021 a fost publicată în
Monitorul Oficial Local al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, s-a înaintat și
s-a comunicat instituțiilor și persoanelor interesate, astfel după cum reiese din conținutul
acesteia, Fundației pentru Tineret a Județului Alba urmând a-i fi comunicată componența
Comisiei, după constituirea acesteia.
Cea de-a doua critică adusă de către Fundația pentru Tineret a Județului Alba este
referitoare la faptul că Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 36 din 25 februarie 2021 nu putea
fi emisă și nici pusă în aplicare având în vedere prevederile OUG nr. 166/2002 prin care se
menționează că aceasta va putea fi pusă în aplicare după emiterea și publicarea în Monitorul
Oficial a Regulamentului de aplicare a OUG nr. 166/2002.
Cu privire la aceaste susțineri, arătăm faptul că Hotărârea nr. 36 din din 25 februarie
2021, privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Alba în cadrul Comisiei de
evaluare, supraveghere și control al activității Fundației pentru tineret județene Alba a fost

adoptată de către Consiliul Județean Alba în temeiul Legii nr. 146/2002 și tinând cont atât de
adresa Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Braşov - Serviciul Inspecţie
Economico-Financiară - Compartimentul I.E.F. Alba, nr. BVR_AIF-3228/2020, înregistrată la
Consiliul Judeţean Alba sub nr. 1122/15.01.2021, precdum și de adresa Instituţiei Prefectului Judeţul Alba nr. 2156/P/SC/II.C.22/2021, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 2487/1
februarie 2021.
De asemenea, menționăm faptul că Fundația pentru Tineret a Județului Alba se află într-o
gravă eroare întrucât, potrivit art. 29 alin. (1) din OUG nr. 146/2002 la nivelul fiecărui judeţ,
evaluarea, supravegherea şi controlul activităţii fundaţiei judeţene pentru tineret sau a
municipiului Bucureşti se exercită de către o comisie formată din câte un reprezentant al direcţiei
pentru tineret şi sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, al prefectului, al consiliului
judeţean, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi al direcţiei generale a
finanţelor publice judeţene.
Abia în cuprinsul alin. (2) din același articol, legiuitorul a statuat faptul că modul de
organizare şi funcţionare, precum şi atribuţiile acestei comisii se stabilesc prin regulamentul de
punere în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 146/2002.
Așadar, legiuitorul nu a condiționat constituirea comisiei de evaluare, supraveghere şi
control al activităţii fundaţiei judeţene pentru tineret de publicarea regulamentului de punere în
aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 146/2002, ci a statuat în mod clar din cine va fi constituită
această comisie.
Astfel, în mod corect și legal prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 36 din 25
februarie 2021 a fost desemnată doar una dintre persoanele care vor face parte din Comisia de
evaluare, supraveghere şi control al activităţii fundaţiei judeţene pentru tineret și nu au fost
numiți toți membrii acestei comisii, emiterea ordinului de constituire a comisiei fiind apanajul
Prefectului Județului Alba.
Mai mult decât atât, fără un ordin al Prefectului Județului Alba prin care să se constituie
Comisia de evaluare, supraveghere şi control al activităţii Fundaţiei judeţene pentru tineret Alba,
Hotărârea Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 36 din 25 februarie 2021 nu produce vreun
efect juridic în ceea ce privește Fundația pentru Tineret a Județului Alba.
Legalitatea funcționării acestor comisii a fost stabilită în mod constant în practica
instanțelor judecătorești, în acest sens menționăm Sentința civilă a Tribunalului Constanța nr.
60/2019 rămasă definitivă prin anularea recursului, precum și Decizia civilă nr. 112/2017 a
Curții de Apel Cluj.
În cuprinsul plângerii prealabile, Fundația pentru Tineret a Județului Alba susține că
Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 36 din 25 februarie 2021 nu are temei legal, având în
vedere faptul că prevederile OUG nr. 166/2002 au aplicativitate și intrare în vigoare prevăzut
termen după publicarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 146/2002.
Aceste susțineri sunt nefondate, întrucât, în conformitate cu prevederile art. 12 alin (2)
din Legea nr. 24/2000 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ordonanţele de
urgenţă ale Guvernului intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României,
Partea I, dacă în cuprinsul lor nu este prevăzută o dată ulterioară.
Or, având în vedere faptul că în cuprinsul OUG nr. 166/2002 legiuitorul nu a prevăzut
vreun termen de intrare în vigoare, este cert faptul că acest act normativ a intrat în vigoare la data
de 3 decembrie 2002, data la care a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 870.
De asemenea, se mai susține faptul că hotărârea este nelegală și pentru faptul că,
Consiliul Județean Alba nu are competența de a se substitui organului executive central privind
instituirea de facto sau de jure a unui Regulament de aplicare a legii sau de înființare a comisiei.
Cu privire la aceste susțineri, reiterăm faptul că prin Hotărârea nr. 36/2021 Consiliul
Județean Alba și-a desemnat reprezentantul în cadrul Comisiei de evaluare, supraveghere şi
control al activităţii Fundaţiei pentru tineret judeţene Alba, în niciun caz nu a constituit această
comisie, astfel că și aceste susțineri sunt nefondate.
O altă critică adusă este aceea că nu există temei legal de emitere a acestei hotărâri care
se bazează pe un act care nu există.
Subliniem faptul că Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 36 din 25 februarie 2021 are
ca temei de drept art. 29 alin. (1) din Legea nr. 146/2002, cu modificările și completările
ulterioare, nefiind emisă în temeiul Regulamentului de aplicare a acestei legi, care, de altfel, nu a
fost publicat până la această data.

Luând în considerare faptul că lipsa Regulamentului de aplicare a Legii nr. 146/2002 nu
împiedică aplicarea Legii nr. 146/2002, iar un act de aplicare nu poate contrazice un act primar,
este cert faptul că plângerea prealabilă formulată de Fundația pentru Tineret a Județului Alba
este nefondată și trebuie respinsă.
Având în vedere cele prezentate mai sus, este necesară aprobarea de către Consiliul
Județean Alba a proiectul de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată de către
Fundația pentru Tineret a Județului Alba critică faptul că nu i-a fost comunicată Hotărârea
Consiliului Județean Alba nr. 36 din 25 februarie 2021.

DIRECTOR EXECUTIV,
Liliana NEGRUŢ
Întocmit,
Grădinariu Raluca Elena

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al Judeţului Alba,
bugetului creditelor interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile
și a bugetelor instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial
din venituri proprii pentru trimestrul I al anului 2021
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna aprilie 2021;
Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea
conturilor de execuţie ale bugetului local al Judeţului Alba, bugetului creditelor interne,
bugetului fondurilor externe nerambursabile și a bugetelor instituţiilor publice și activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii pentru trimestrul I al anului 2021;
Având în vedere prevederile :
- art. 173 alin. 3 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
- art. 49 alin. 12 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. 1 și alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
adoptă următoarea
H O T Ă RÂ R E
Art. 1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al Judeţului Alba pentru
trimestrul I al anului 2021, conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Se aprobă contul de execuţie al bugetului creditelor interne al Judeţului Alba
pentru trimestrul I al anului 2021, conform anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 3. Se aprobă contul de execuţie al bugetului fondurilor externe nerambursabile
pentru trimestrul I al anului 2021, conform anexei nr. 3 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 4. Se aprobă contul de execuţie al bugetelor instituţiilor publice finanţate din
venituri proprii și subvenţii din bugetul local pentru trimestrul I al anului 2021, conform
anexei nr. 4 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 5. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se
publică în Monitorul Oficial Local al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba,
Direcției juridică și administrație publică și Direcţiei dezvoltare și bugete din cadrul aparatului
de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Înregistrat cu nr. 100
Alba Iulia, 8 aprilie 2021

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

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
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
Nr. 8177/8 aprilie 2021

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al
Judeţului Alba, bugetului creditelor interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile
și a bugetelor instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial
din venituri proprii pentru trimestrul I al anului 2021

Expunere de motive
În conformitate cu prevederile art. 49 alin. 12 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ordonatorii principali de credite au
obligaţia ca în lunile aprilie, iulie, octombrie pentru trimestrul expirat și cel mai târziu în luna
decembrie pentru trimestrul IV, de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către
autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu scopul de a
redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, astfel încât la sfârşitul
anului:
 să nu înregistreze plăţi restante;
 diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru
finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor
restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.
Potrivit prevederilor art. 191 alin. 4 lit. b din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, președintele consiliului județean „întocmește proiectul bugetului județului și
contul de încheiere a exercițiului bugetar și le supune spre aprobare consiliului județean, în
condițiile și la termenele prevăzute de lege”.
Descrierea situației actuale
Execuţia bugetară pentru trimestrul I al anului 2021, propusă spre aprobare, prezintă
informaţii referitoare la încasările realizate şi plăţile efectuate, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare, asigurându-se funcţionarea în bune condiţii a tuturor instituţiilor din subordine
precum și a acţiunilor, activităţilor și programelor gestionate de către Consiliul Judeţean Alba
astfel încât la până la sfârşitul anului să nu se înregistreze plăţi restante.
Baza legală
 art. 173 alin. 3, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 art. 49 alin. 12 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare.
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în
condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 100 din 8 aprilie2021.
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
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 8178/8 aprilie 2021

APROB,
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
Domnului director executiv Marian Florin AITAI
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de
specialitate,

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al Judeţului Alba,
bugetului creditelor interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile
și a bugetelor instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial
din venituri proprii pentru trimestrul I al anului 2021

Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 9 aprilie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi suplimentară a şedinţei
„ordinară” care va avea loc în data de 12 aprilie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 100 din 8 aprilie 2021 şi are ataşat
referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale
bugetului local al Judeţului Alba, bugetului creditelor interne, bugetului fondurilor externe
nerambursabile și a bugetelor instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din
venituri proprii pentru trimestrul I al anului 2021.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
Nr. 8229/09 aprilie 2021
Raport de specialitate
la proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al
Judeţului Alba, bugetului creditelor interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile
şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri
proprii pentru trimestrul I al anului 2021
În conformitate cu prevederile art. 49 alin.(12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ordonatorii principali de credite au
obligaţia ca în lunile aprilie, iulie, octombrie pentru trimestrul expirat și cel mai târziu în luna
decembrie pentru trimestrul IV, de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către
autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu scopul de a
redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, astfel încât la sfârşitul
anului:
 să nu înregistreze plăţi restante;
 diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru
finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor
restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.
În acest sens, contul de execuţie al bugetului general al Judeţului Alba, întocmit pentru
trimestrul I al anului 2021, este prezentat mai jos pe cele patru tipuri de bugete care îl compun:
 bugetul local al Judeţului Alba;
 bugetul creditelor interne;
 bugetul fondurilor externe nerambursabile;
 bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri
proprii.
În cazul în care veniturile secțiunii de dezvoltare sunt mai mici decât cheltuielile aceleași
secțiuni, veniturile de dezvoltare se asigură din vărsăminte din veniturile secțiunii de funcționare
precum si din utilizarea excedentului anilor precedenți. În cazul în care secțiunea de funcționare
înregistrează deficit în cursul anului, se rectifică bugetul local prin diminuarea sumelor
reprezentând vărsăminte din secțiunea de funcționare către secțiunea de dezvoltare.
I. Contul de execuţie al bugetului local la 31.03.2021:
1.La venituri:
a) secţiunea de funcţionare:
Încasări realizate

38.896.517 lei

b) secţiunea de dezvoltare:
Încasări realizate

6.782.391 lei

2. La cheltuieli:
a) secţiunea de funcţionare:
Plăţi efectuate
b) secţiunea de dezvoltare:
Plăţi efectuate

36.762.416 lei

6.616.718 lei

3. Excedent / deficit:
Secţiunea de funcţionare - excedent: 2.134.101 lei
Secţiunea de dezvoltare - excedent: 165.673 lei
II. Contul de execuţie al bugetului creditelor interne pe anul 2021 la 31.03.2021:

La cheltuieli:
Plăti efectuate

0 lei

III. Contul de execuţie al bugetului fondurilor externe nerambursabile la
31.03.2021:
1. La venituri:
a) secţiunea de dezvoltare:
Încasări realizate

4.340 lei

2. La cheltuieli:
a) secţiunea de dezvoltare:
Plăti efectuate

41 lei

IV. Contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice și activităţilor finanţate
integral sau parţial din venituri proprii la 31.03.2021:
1. La venituri:
a) secţiunea de funcţionare:
Încasări realizate

74.080.927 lei

b) secţiunea de dezvoltare:
Încasări realizate

2.711.121 lei

2. La cheltuieli:
a) secţiunea de funcţionare:
Credite bugetare anuale
Credite bugetare trimestriale cumulate
Plăti efectuate

0 lei
0 lei
69.024.862 lei

b) secţiunea de dezvoltare:
Plăti efectuate

1.521.384 lei

Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus și având în vedere că până la data
de 31 martie 2021 bugetul general al Judeţului Alba, pe componentele prezentate, nu a fost
aprobat, Direcţia Dezvoltare şi Bugete supune aprobării sub forma prezentată, proiectul de
hotărâre înregistrat sub nr. 100 din data de 8 aprilie 2021.

Director executiv,
Marian Florin Aitai

JUDEȚUL ALBA
Anexa nr. 1 l a Proiectul de
hotărâre a Consiliului Judeţean
Alba nr. 100/8 aprilie 2021
CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL AL JUDEȚULUI ALBA
PENTRU TRIMESTRUL I AL ANULUI 2021
lei
DENUMIRE
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCŢIONARE
I. VENITURI CURENTE
A. VENITURI FISCALE
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL
DE LA PERSOANE FIZICE
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit
A2. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII
Sume defalcate din TVA
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe
desfășurarea de activități
B. VENITURI NEFISCALE (0013+0014)
B1. VENITURI DIN PROPRIETATE
Venituri din proprietate
B2. VÂNZARI DE BUNURI ȘI SERVICII
Venituri din prestări servicii și alte activități
Amenzi, penalități și confiscări
Diverse venituri
Donații și sponsorizări
Vărsăminte din secțiunea de funcționare ptr finanțarea secțiunii de
dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea
cheltuielilor secțiunii de funcționare
IV. SUBVENȚII
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
Subvenții de la bugetul de stat
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE
Autorități publice și acțiuni externe
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI
RECUPERATE ÎN ANUL CURENT
Plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent
Autorități executive și legislative
Autorități executive
Alte servicii publice generale
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cod indicator

Executie la
31.03.2021

000102
0002
0003
0006

38,896,517
38,834,474
40,859,358
14,816,290

0402
0010
1102
1602

14,816,290
26,043,068
25,544,000
499,068

0012
0013
3002
0014
3302
3502
3602
370201
370203

-2,024,884
17,987
17,987
-2,042,871
404,315
102,500
31,479
0
-2,581,165

40.02

0

0017
0018

62,043
62,043

4202
5002
5102
5102.01
5102.10
5102.20
5102.55
5102.59
5102.85

62,043
36,762,416
4,344,495
4,399,565
3,977,377
388,038
0
34,150
-55,070

5102.8501
510201
51020103
5402
5402.01
5402.10

-55,070
4,344,495
4,344,495
806,076
806,076
289,428

DENUMIRE
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI
PUBLICE
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor
Alte servicii publice generale
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
TITLUL III DOBÂNZI
Apărare
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
Apărare națională
Ordine publică și siguranță națională
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
Protecție civilă și protecție contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)
ÎNVĂȚĂMÂNT
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI
PUBLICE
TITLU VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI
RECUPERATE ÎN ANUL CURENT
Plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent
Învățământ preșcolar și primar
Învățământ primar
Învățământ nedefinibil prin nivel
Învățământ special
Alte cheltuieli în domeniul învățământului
SĂNĂTATE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI
PUBLICE
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi
Spitale generale
Cultură, recreere și religie
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI
PUBLICE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
Servicii culturale

Cod indicator

Executie la
31.03.2021

5402.20
5402.51

132,852
383,796

540210
540250
5502
5502.01
5502.20
5502.30
6002
6002.01
6002.20
600202
6102
6102.01
6102.20
610205
6502
6502.01
6502.10
6502.20
6502.51

383,796
422,280
383,991
383,991
33,804
350,187
63,458
63,458
63,458
63,458
3,870
3,870
3,870
3,870
260,586
260,720
9,201
36,485
105,266

6502.55
6502.57
6502.59
6502.85

0
109,768
0
-134

6502.8501
650203
65020302
650207
65020704
650250
6602
6602.01
6602.51

-134
47,912
47,912
212,808
212,808
-134
10,842
10,842
10,842

660206
66020601
6702
6702.01
6702.10
6702.20
6702.51

10,842
10,842
8,434,470
8,434,470
450,618
45,964
3,021,454

6702.55
6702.59
670203

500,000
4,416,434
2,551,275

DENUMIRE
Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale
Muzee
Instituții publice de spectacole și concerte
Servicii recreative și sportive
Sport
Tineret
Servicii religioase
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei
Asigurări și asistență socială
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI
RECUPERATE ÎN ANUL CURENT
Plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent
Asistență socială în caz de boli și invalidități
Asistență socială în caz de invaliditate
Asistență sociala pentru familie și copii
Protecția mediului
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
Reducerea și controlul poluării
Salubritate și gestiunea deșeurilor
Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor
Transporturi
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
OPERAȚIUNI FINANCIARE
TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE
Transport rutier
Drumuri și poduri
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor
Alte acțiuni economice
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI
PUBLICE
Turism
Alte acțiuni economice
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE
VENITURI CURENTE
VENITURI NEFISCALE
C2. VÂNZARI DE BUNURI ȘI SERVICII
Transferuri voluntare,altele decât subvențiile
Vărsăminte din secțiunea de funcționare
VENITURI DIN CAPITAL
Venituri din valorificarea unor bunuri
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

Cod indicator

Executie la
31.03.2021

67020302
67020303
67020304
670205
67020501
67020502
670206
670250
6802
6802.01
6802.10
6802.20
6802.57
6802.59
6802.85

365,093
1,707,500
478,682
500,000
500,000
0
4,416,434
966,761
17,324,290
17,459,724
12,241,645
5,035,872
50,084
132,123
-135,434

6802.8501
680205
68020502
680206
7402
7402.01
7402.20
740203
740205
74020502
8402
8402.01
8402.20
8402.79
8402.81
840203
84020301
840250
8702
8702.01
8702.20
8702.51

-135,434
10,024,423
10,024,423
7,299,867
510,550
510,550
510,550
3,410
507,140
507,140
4,589,788
3,467,792
3,467,792
1,121,996
1,121,996
4,589,288
4,589,288
500
30,000
30,000
0
30,000

870204
870250
9602
000102
0002
0012
0014
3702
370204
0015
3902
390201

0
30,000
2,134,101
6,782,391
2,581,165
2,581,165
2,581,165
2,581,165
2,581,165
0
0
0

DENUMIRE
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea
IV. SUBVENȚII
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI
PUBLICE
Subvenții de la bugetul de stat
Alte sume primite de la UE
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și
prefinanțări aferente cadrului financiar
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE
Autorități publice și acțiuni externe
CHELTUIELI CURENTE
TITLU X PROIECTE CU FINANȚARE FEN AFERENTE CADRULUI
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Autorități executive și legislative
Autorități executive
Alte servicii publice generale
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VI TRANSFERURI ÎINTRE UNITĂȚI ALE
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor
Alte servicii publice generale
Apărare
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Apărare națională
ÎNVĂȚĂMÂNT
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Învățământ nedefinibil prin nivel
Învățământ special
Sănătate
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI
PUBLICE
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE FEN AFERENTE CADRULUI
FINANCIAR 2014-2020
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi
Spitale generale
Cultură, recreere și religie
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VI TRANSFERURI ÎINTRE UNITĂȚI ALE
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI
Plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent
Servicii culturale
Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale
Muzee
Instituții publice de spectacole și concerte
Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice
Servicii recreative și sportive

Cod indicator

Executie la
31.03.2021

4002
400214
0017
0018

4,000,000
4,000,000
27,853
27,853

42.02
46.02
48.02

27,853
0
173,373

5002
5102
5102.01
5102.58
5102.70
5102.71
510201
51020103
5402
5402.01
5402.51
5402.70
5402.71
540210
540250
6002
6002.70
6002.71
600202
6502
6502.70
6502.71
650207
65020704
6602
6602.01
6602.51

6,616,718
423,310
0
0
423,310
423,310
423,310
423,310
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
829,166
829,166
829,166

6602.58

0

6602.70
6602.71
660206
66020601
6702
6702.01
6702.51

0
0
829,166
829,166
0
0
0

6702.55
6702.70
6702.71
6702.85
6702.8501
670203
67020302
67020303
67020304
67020312
670205

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

DENUMIRE
Sport
Alte servicii în domeniul culturii, recreerii și religiei
Asigurări și asistență socială
CHELTUIELI CURENTE
TITLU X PROIECTE CU FINANȚARE FEN AFERENTE CADRULUI
FINANCIAR 2014-2020
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Asistență socială în caz de boli și invalidități
Asistență socială în caz de invaliditate
Asistență socială pentru familie și copii
Locuințe, servicii și dezvoltare publică
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
TITLUL XVIII ACTIVE FINANCIARE
Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice
Alimentare cu apă
Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltarii comunale
Protecția mediului
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE FEN AFERENTE CADRULUI
FINANCIAR 2014-2020
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Reducerea și controlul poluării
Salubritate și gestiunea deșeurilor
Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor
Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
Acțiuni generale economice și comerciale
Programe de dezvoltare regională și socială
Transporturi
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE FEN AFERENTE CADRULUI
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
TITLUL XVIII ACTIVE FINANCIARE
TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE
TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI
Plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent
Transport rutier
Drumuri și poduri
Alte acțiuni economice
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Turism
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Cod indicator

Executie la
31.03.2021

67020501
670250
6802
6802.01
6802.58

0
0
284,624
282,124
282,124

6802.70
6802.71
680205
68020502
680206
7002
7002.01
7002.55
7002.70
7002.71
7002.72
700205
70020501
700250
7402
7402.01
7402.56
7402.58

2,500
2,500
65,411
65,411
219,213
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7402.70
7402.71
740203
740205
74020502
8002
8002.01
8002.55
800201
80020110
8402
8002.01
8402.58
8402.70
8402.71
8402.72
8402.81
8402.85
8402.8501
840203
84020301
8702
8702.70
8702.71
870204
9602

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,079,618
3,945,934
3,945,934
511,196
511,196
0
622,488
0
0
5,079,618
5,079,618
0
0
0
0
165,673

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

JUDEȚUL ALBA

Anexa nr. 2 l a Proiectul de
hotărâre a Consiliului Judeţean
Alba
nr.
100/8 aprilie 2021

CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI CREDITELOR INTERNE PENTRU
TRIMESTRUL I AL ANULUI 2021
lei
DENUMIRE
CHELTUIELI TOTAL :
Cheltuieli curente
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE FEN
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
SĂNĂTATE
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE FEN
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi
Spitale generale
TRANSPORTURI
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE FEN
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
Transport rutier
Drumuri și poduri

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Cod indicator

Execuție la
31.03.2021

07.01

0
0

07.58
6607

0
0

6607.58
660706
66070601
8407
840701

0
0
0
0
0

840758
840703
84070301

0
0
0

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

JUDEȚUL ALBA
Anexa nr. 3 la Proiectul de
hotărâre al Consiliului Judeţean
Alba nr . 100/8 aprilie 2021
CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE
PENTRU TRIMESTRUL I AL ANULUI 2021
lei
DENUMIRE
TOTAL VENITURI ALE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE
IV. SUBVENȚII
Subvenții de la alte nivele ale administraţiei publice
Subvenții de la bugetul de stat
Cofinanțare publică acordată în cadrul mecanismului SEE
Cofinanțare publică acordată în cadrul Mecanismelor financiare
Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și
prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2021
Alte facilitati si instrumente postaderare
Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian
2014-2021
TOTAL CHELTUIELI
Cheltuieli curente
Titlul X Proiecte cu finanțare din FEN aferente cadrului financiar
2014-2020
Alte facilităţi şi instrumente postaderare
Mecanismele financiare Spaţiul Economic European şi Norvegian
2014-2021
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE
Învățământ
CHELTUIELI CURENTE
Titlul X Proiecte cu finanțare din FEN aferente cadrului financiar
2014-2020
Învățământ nedefinibil prin nivel
Învatamant special
Cultura, recreere si religie
Cheltuieli curente
Titlul X Proiecte cu finanțare din FEN aferente cadrului financiar
Servicii culturale
Muzee
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Cod indicator
000108

Execuţie la
31.03.2021

0018
4208
420860

4,340.00
650.00
650.00
650.00
650.00

420875

0.00

4808
480816

3,690.00
0.00

480831
5008
08.01

3,690.00
41.00
41.00

08.58

41.00

08.5816

0.00

08.5831
6308
6508
6508.01

41.00
41.00
41.00
41.00

6508.58
41.00
650807
41.00
65080704
41.00
6708
0.00
6708.01
0.00
6708.58
0.00
670803
0.00
67080303
0.00
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

Anexa nr. 4 l a Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 100/8
aprilie 2021

JUDEȚUL ALBA

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR
FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PENTRU TRIMESTRUL I AL
ANULUI 2021
lei
DENUMIRE
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE
I. VENITURI CURENTE
C.VENITURI NEFISCALE
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE
Venituri din proprietate
Venituri din concesiuni și închirieri
C2. VÂNZARI DE BUNURI ȘI SERVICII
Venituri din prestări de servicii și alte activități
Venituri din cercetare
Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de
sănătate
Venituri din contract. încheiate cu direcțiile de sănătate publică alocate
de la bugetul de stat
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică
alocate din venituri proprii ale Min.Sănătății
Venituri din contractele încheiate cu institutele de medicină din sume
alocate de la bugetul de stat
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități
Diverse venituri
Alte venituri
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile
Donații și sponsorizări
Vărsăminte din secțiunea de funcționare ptr finanțarea secțiunii de
dezvoltare a bugetului local
OPERAȚIUNI FINANCIARE
Operațiuni financiare
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de
cheltuieli
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor
temporare de casă
IV. SUBVENȚII
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRAȚIEI
PUBLICE
Subvenții de la alte administrații
Subvenții pentru instituții publice
Subvenții din bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor curente din
domeniul sănătății
Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de
sănătate pentru acoperiarea creșterilor salariale
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE
Alte servicii publice generale
CHELTUIELI CURENTE
Titlul I Cheltuieli de personal
Titlul II Bunuri și servicii

Cod indicator

Executie la
31.03.2021

000110
0010
0012
0013
3010
301005
0014
3310
331020
331021

74,080,927
49,324,643
49,324,643
6,585
6,585
6,585
49,318,058
49,317,948
6,422
35,824,303

331030

11,113,230

331031

0

331032

740,000

331050
3610
361050
3710
371001
371003

1,633,993
110
110
0
0
0

0016
4010
401015

200,000
0
0

411006

200,000

17
18

24,556,284
24,556,284

4310
431009
431010

24,556,284
3,435,249
10,842

431033

21,110,193

4910
5410
541001
5410.10
5410.20

69,024,862
363,766
378,623
339,417
39,206

DENUMIRE
Titlul XIX Plăţi efectuate în anii anteriori și încasați în anul curent
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor
Sănătate
CHELTUIELI CURENTE
Titlul I Cheltuieli de personal
Titlul II Bunuri și servicii
Titlul X Alte cheltuieli
OPERAȚIUNI FINANCIARE
TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE
Titlul XIX Plăți efectuate în anii anteriori și încasați în anul curent
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi
Spitale generale
Cultură, recreere și religie
CHELTUIELI CURENTE
Titlul I Cheltuieli de personal
Titlul II Bunuri și servicii
Titlu X Alte cheltuieli
PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN
ANUL CURENT
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent
Servicii culturale
Muzee
Instituții publice de spectacole și concerte
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei
Alte acțiuni economice
CHELTUIELI CURENTE
Titlul I Cheltuieli de personal
Titlul II Bunuri și servicii
Alte acțiuni economice
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE
Venituri nefiscale
Vânzari de bunuri și servicii
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile
Vărsăminte din secțiunea de funcționare
Venituri din capital
Venituri din valorificarea unor bunuri
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice
Alte venituri din valorificarea unor bunuri
OPERAȚIUNI FINANCIARE
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de
cheltuieli
Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plată
Subvenții :
Subvenții de la bugetul de stat
Subventii de la bugetul de stat
Subvenții de la alte administrații
Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital
din domeniul sănătății
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea
investitiilor in sanatate

Cod indicator

Executie la
31.03.2021

541085
541010
6610
6610.01
6610.10
6610.20
6610.59
6610.79
6610.81
6610.85

-14,857
363,766
65,387,923
65,748,352
39,497,675
26,128,456
122,221
0
0
-360,429

661006
66100601
6710
6710.01
6710.10
6710.20
67.10.59
6710.85

65,387,923
65,387,923
3,078,434
3,078,434
2,757,259
305,737
15,438
0

67108501
671003
67100303
67100304
671050
8710
8710.01
8710.10
8710.20
871050
9610
000110
0012
0014
3710
371004
0015
3910
391001
391050
0016
4010
401015

0
1,974,930
1,735,426
478,682
864,326
194,739
194,739
117,922
76,817
194,739
5,056,065
2,711,121
0
0
0
0
1,147
1,147
0
1,147
0
0
0

401016
0017
4210
421070
4310
431014

0
1,072,781
243,615
243,615
829,166
829,166

431016

0

DENUMIRE
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele
locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele
locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echip de comunicații în
urgența în sănătate
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare
Alte sume primite de la UE
Alte sume primite din fonduri de la UE pentru programele operaționale
finanțate din cadrul financiar 2014-2020
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și
prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020
Fondul European de Dezvoltare Regională
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori
Prefinantare
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE
Alte servicii publice generale
CHELTUIELI DE CAPITAL
Titlul XII Active nefinanciare

Cod indicator

Executie la
31.03.2021

431017

0

43101701

0

431019
4610
461004

0
0
0

4810

1,637,193

481001
48100101
48100102
48100103
4910
5410
5410.70
5410.71

1,637,193
613,928
978,940
44,325
1,521,384
0
0
0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

541010

0

Sănătate
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE FEN AFERENTE
CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
CHELTUIELI DE CAPITAL

6610
6610.58

1,521,384
722,268

6610.70

799,116

Titlul XII Active nefinanciare
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi

6610.71
661006

799,116
1,521,384

66100601

1,521,384

6710
6710.70

0
0

6710.71
671003
67100303
67100304

0
0
0
0

671050

0

9610

1,189,737

Spitale generale
Cultură, recreere și religie
CHELTUIELI DE CAPITAL
Titlul XII Active nefinanciare
Servicii culturale
Muzee
Instituții publice de spectacole și concerte
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

