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CONSILIUL JUDETEAN  

COMISIA NR.1 

 

 

RAPORT DE AVIZARE 

 

Comisia nr.1 întrunită în şedinţa de lucru din data de 24 iunie 2021, a avizat favorabil  

proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului 

local al Judeţului Alba, bugetului creditelor interne şi a bugetelor instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2021  

 

 Comisia nr.1 a emis AVIZUL FAVORABIL cu următorul: 

 

AMENDAMENT 

 

 I.  La proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 141/16 iunie 2021 privind rectificarea 

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

interne şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri  proprii  pe anul 2021 se modifică articolul 1, 2, 5, 27 si 33 având următorul conţinut: 

1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 „Art. 1. Bugetul general al Judeţului Alba, rectificat, pe anul 2021, se stabileşte în 

sumă de 656.128,75  mii lei,  în structura prevăzută în anexa nr. 1 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri”. 

2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 2. (1) Se aprobă bugetul local al Judeţului Alba,rectificat, pe anul 2021, în sumă 

de 353.932,81 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 189.700,81 mii lei. 

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

stabileşte în sumă de 164.232,00 mii lei”. 

3. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins: 

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

parţial din venituri  proprii rectificat pe anul 2021,  în sumă de 331.469,40 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 285.798,65 

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 45.670,75 

mii lei”. 

4. Alineatul 1  al articolului 11 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 11. Cheltuielile, rectificate, pentru activitatea „Sănătate”, pe anul 2021, se 

stabilesc în sumă de 25.819,05 mii lei,  astfel: 

a) Spitalul Judeţean de Urgență Alba Iulia                             23.303,28 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. Creditul de angajament pentru Proiect Extindere si dotare Unitate de primiri Urgente a 

Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia este in suma de 7.531,21 mii lei”.  

5. Alineatul 1  al articolului 27 se modifică și va avea următorul cuprins: 

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

pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, în sumă de 291.316,06 mii lei,  în structura 

prevăzută în anexa nr. 24 - parte integrantă a prezentei hotărâri. Creditele de angajament sunt 

in suma de 21.025,75 mii lei”. 

6. Articolul 33 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„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”. 

             

MOTIVAȚIE 

 

    Prin nota de fundamentare nr.12967/23.06.2021 Spitalul Județean de Urgenta Alba 

Iulia ne solicită rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 ca urmare a 

necesitații achiziționării in regim de urgenta a unei stații de producere oxigen medical ca 

sursă principală care va produce minim 120 mc oxigen/oră și amenajarea unei baterii de back 

– up oxigen ca a treia sursa alternativă, întrucât: 

în cadrul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia rețeaua de oxigen este în continuă 

extindere, consumul de oxigen este tot mai mare (365.772 m
3 

/an 2020) urmare a situatiei 

pandemice de Covid-19, cheltuielile cu achiziția oxigenului lichid sunt în creștere (1.184.751 

lei/ an 2020),  

iar, conform normelor în vigoare sunt necesare 3 surse independente de alimentare a 

instalatiilor de fluide medicale (O2), în prezent spitalul detine doar o singură sursă, din 

stocatorul de oxigen 

 În acest sens se propune alocarea din excedentul bugetului local al judetului Alba pe 

anul 2021 a sumei de 1.000 mii lei, prin urmare se rectifica bugetul pentru activitatea 

Sănătate, bugetul  Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi implicit se va rectifica bugetul 

local al Judetului Alba, bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri  proprii şi bugetul general al Judetului Alba pe anul 2021. 

 
 

 

 

             PREȘEDINTE,                                            

        Chiriac Raul Dumitru 

                             SECRETAR, 

                                                                                                       Hărăguş Silvia Alina 
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