
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA  
CONSILIUL JUDEŢEAN  
PREȘEDINTE 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a 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 2021 

 
 Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinarăˮ în luna septembrie 2021; 
 Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind rectificarea 
bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local al Judetului Alba,  a bugetului fondurilor 
externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 
parţial din venituri  proprii, pe anul 2021. 

Luând în considerare: 
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 105/12 aprilie 2021 privind 

aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, 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  pe anul 2021,cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

- adresa nr. ABG_STZ 12038/12 octombrie 2021 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor 
Publice Alba cu privire la sumele alocate Judeţului Alba din taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2021. 
 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. 97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021; 

 -Hotărârea Guvernului nr.1093/2021 privind repartizarea sumelor corespunzătoare 
cotei prevăzute  la art.6 alin(1) lit. e) din Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr.15/2021, 
pentru finanţarea institutiilor publice de spectacole din subordinea autoritatilor administratiei 

publice locale ale unitatilor administrativ teritoriale din judete, respectiv teatre, opere si 

filarmonici; 

 - Hotărârea Guvernului nr.1088/2021 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului , prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unităţi 
administrativ teritoriale; 

 

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. I. Se aprobă rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local al 
Judetului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 
venituri  proprii  pe anul 2021 și în consecință Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 105/12 
aprilie 2021 privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, 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  pe anul 
2021, cu modificările și completările ulterioare se rectifică, după cum urmează: 

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 684.110,60 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 
371.095,62 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 206.076,76 mii lei. 

              (3)  Bugetul local al Judeţului Alba - secţiunea de dezvoltare pe anul 2021, se 
stabileşte în sumă de 165.018,86 mii lei”. 

3. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 4. Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2021 în sumă de 

347,47  mii lei, conform anexei nr. 4 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 
4. 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 344.400,43 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 296.706,21 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 47.694,22 mii 
lei”. 

5. Alineatul 1 al articolului 6 se modifică și vor avea următorul cuprins: 
  „Art. 6. (1) Cheltuielile, rectificate pentru „Autorităţi executive” pe anul 2021, se 

stabilesc în sumă de 41.426,07 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 6 - parte integrantă a 
prezentei hotărâri. Creditele de angajament sunt în sumă de 7.325,00 mii lei. 

6. Alineatele 1 şi 2  ale articolului 7 se modifică și vor avea următorul cuprins: 
 „Art. 7. (1) Cheltuielile, rectificate, pentru „Alte servicii publice generale” pe anul 2021,  

se stabilesc în sumă de 4.168,63 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 7 - parte integrantă a 
prezentei hotărâri. 

              (2) Cheltuielile, rectificate, pentru Serviciul Public Județean „Salvamont - 
Salvaspeo” Alba, pe anul 2021, se stabilesc în sumă de 2.315,69 mii lei, în structura prevăzută în 
anexa nr. 7a - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

7. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins: 
 „Art. 8. Cheltuielile, rectificate, pentru Centrul Militar Judeţean Alba pe anul 2021, se 

stabilesc în sumă de 555,12 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”. 

8. Alineatul 1 al articolului 10 se modifică, iar la alineatul 2 se modifică anexa nr. 10 

„a”, 10 „c” şi vor avea următorul cuprins: 
„Art. 10. (1) Cheltuielile, rectificate, pentru activitatea „Învăţământ”, pe anul 2021, se 

stabilesc în sumă de 8.340,65 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 10 - parte integrantă a 
prezentei hotărâri. 

                  (2)   
          Centrului Școlar de Educație Incluzivă Alba, rectificate, suma de 1.645,75 
mii lei, conform anexei nr. 10„a” - parte integrantă a prezentei hotărâri. 
             Învățământ special integrat în învățământul de masă, rectificate  precum şi 
finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează învățământul 
special,  suma de  1.120,30 mii lei, conform anexei nr. 10„c” - parte integrantă a prezentei 
hotărâri”. 

9. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 11. Cheltuielile, rectificate, pentru activitatea „Sănătate”, pe anul 2021, se stabilesc 

în sumă de 27.703,05 mii lei,  astfel: 
a.) Spitalul Judeţean de Urgență Alba Iulia                             25.187,28 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 şi dotare Unitate de Primiri 

Urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia este în suma de 7.531,21 mii lei”.  
10. Alineatele 1 şi 3  ale articolului 16 se modifică și vor avea următorul cuprins: 



„Art. 16. (1) Sprijinul financiar pentru „Alte acţiuni în domeniul culturii, recreerii şi 
religiei”, rectificat pe anul 2021, se stabilește în sumă de 3.932,42 mii lei, în structura prevăzută 
în anexa nr. 13 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

                (3) Se aprobă Programul activităţilor cultural, educative și sportive, pe anul 
2021, conform anexei nr. 13„a” - parte integrantă a prezentei hotărâri. 
 11. Alineatul 1  al articolului 17 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 17. (1) Cheltuielile, rectificate, pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia  Copilului Alba, pe anul 2021, se stabilesc în sumă de 83.301,32 mii lei, în structura 
prevăzută în anexele nr. 14„aˮ și nr. 14„bˮ - părți integrante ale prezentei hotărâri”. 

12. Alineatele 1 şi 2 ale  articolului 19 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 19. (1) Cheltuielile, rectificate,  pentru activitatea „Protecţia mediului”, pe anul 

2021, se stabilesc în sumă de 2.696,17 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. 

  13.  Alineatul 1 al  articolului 20 se modifică și va avea următorul cuprins: 
 „Art. 20. (1) Cheltuielile, rectificate, pentru activitatea „Transporturi”, pe anul 2021, se 
stabilesc în sumă de 139.766,66  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 172.353,06 
mii lei”. 

14. 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 303.834,57 mii lei,  în structura prevăzută în 
anexa nr. 24 - parte integrantă a prezentei hotărâri. Creditele de angajament sunt în sumă de 
17.986,49 mii lei”. 

15. Alineatul 1  al articolului 28 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 28. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, rectificat, pe anul 2021, pentru 

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, în sumă de 18.665,38 mii lei, în structura prevăzută în anexa 

nr. 25 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 
16. Alineatele 1 şi 3  ale articolului 29 se modifică și vor avea următorul cuprins: 
„Art. 29. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, rectificat pe anul 2021, pentru 

Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, în sumă de 9.891,85 mii lei,  în structura prevăzută în 
anexa nr. 26 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                (3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative al Muzeului Național al 
Unirii Alba Iulia, rectificat, pe anul 2021, potrivit anexei nr. 26„a” - parte integrantă a prezentei 
hotărâri”. 

17. Alineatele 1 si 3  ale articolului 30 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 30. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, rectificat,  pe anul 2021, pentru 

Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia, în sumă de 2.789,90 mii lei, în structura prevăzută în 
anexa nr. 27 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

               (3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative al Teatrului de Păpuşi 
„Prichindel” Alba Iulia, rectificat, pe anul 2021, potrivit anexei nr. 27„a” - parte integrantă a 
prezentei hotărâri”. 

18. Alineatele 1 şi 3  ale  articolului 31 se modifică și vor avea următorul cuprins: 
„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. 
              (3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative  al Centrului de Cultură 

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

19. 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”. 

 
Art. II. 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. III. 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, Trezoreriei Municipiului Alba Iulia;  
Ordonatorilor terţiari de credite în extras; direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Alba. 

                                                      Avizat pentru legalitate 
        PREŞEDINTE                       p.SECRETAR GENERAL, 

            Ion DUMITREL                                          DIRECTOR EXECUTIV 
                Liliana NEGRUŢ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Înregistrat cu nr. 235 

Alba Iulia, 19 octombrie 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 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 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 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. 22802/19 octombrie 2021 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a 

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 2021 
 

Expunere de motive 
Autorităţile deliberative pe parcursul exerciţiului bugetar, pot aproba rectificarea 

bugetelor locale si a celorlalte bugete urmare a unor modificari legislative precum şi a unor 
propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite. 

La prezenta propunere de rectificare au fost avute în vedere: 
 Hotărârea Guvernului nr.1093/2021 privind repartizarea sumelor corespunzătoare 

cotei prevăzute  la art.6 alin(1) lit. e) din Legea bugetului de stat pe anul 2021 
nr.15/2021, pentru finanţarea institutiilor publice de spectacole din subordinea 
autoritatilor administratiei publice locale ale unitatilor administrativ teritoriale din 
judete, respectiv teatre, opere si filarmonici; 

 Hotărârea Guvernului nr.1088/2021 privind alocarea unei sume din Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului , prevăzut în bugetul de stat pe anul 
2021, pentru unele unităţi administrativ teritoriale; 

 Prevederile Proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea articolului 1 
al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 103/12 aprilie 2021  privind utilizarea 
excedentului bugetului local al Judetului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2021; 

 Prevederile 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 III al anului 2021; 

 Prevederile Proiectului de hotărâre privind stabilirea cuantumului şi a numărului 
burselor școlare care se acordă în semestrul I al anului școlar 2021-2022, pentru 
elevii care frecventează învăţământul special și special integrat din Judeţul Alba 

 Prevederile Proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Acordului de 
Asociere încheiat între UAT - Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi 
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în vederea organizării 
manifestărilor științifice din anul 2021, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Alba nr. 95 din 12 aprilie 2021; 

 
 Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, cele menţionate mai sus, notele de fundamentare ale 
compartimentelor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Alba  şi ale ordonatorilor 
terţiari de credite,  se impune rectificarea bugetului pentru activitatea proprie, Serviciul Public 
Judeţean Salvamont Salvaspeo Alba, activitatea „Tranzacții privind datoria publică și 
împrumuturi”, Centrul Militar al Judeţului Alba, activitatea „Învăţământ”, activitatea „Sănătate”, 
„Alte acţiuni în domeniul culturii, recreerii şi religiei”, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Alba, activitatea Protecţia Mediului, activitatea „Transport”, Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, Muzeul Naţional al Unirii 
Alba Iulia, Teatrul de Păpuşi Prichindel Alba Iulia, Centrul de Cultură Augustin Bena Alba Iulia 
şi implicit rectificarea  bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, 
bugetului fondurilor externe nerambursabile şi bugetele instituţiilor publice şi activităţilor 
finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2021. 

 
 



Descrierea situației actuale 
 Bugetul general al Judeţului Alba, bugetul local al Judeţului Alba, bugetul creditelor 
interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile şi bugetele instituţiilor publice şi activităţilor 
finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2021 s-a aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Județean Alba nr. 105 din 12 aprilie 2021.  

Prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 257/14 aprilie 2021 s-a 
aprobat repartizarea pe trimestre a veniturilor si cheltuielilor bugetare ale 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. 

Modificarea repartizării pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor bugetare precum şi 
efectuarea unor virări de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar  pentru bugetul local 
al Judeţului Alba şi  bugetele instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 
venituri proprii pe anul 2021 a fost realizată prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Alba nr. 299/25 mai 2021 . 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 153 din 25 iunie 2021 s-a aprobat 
rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local al Judetului Alba, a bugetului 
creditelor interne şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial 
din venituri  proprii  pe anul 2021 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 181 din 29 iulie 2021 s-a aprobat 
rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local al Judetului Alba şi a bugetelor 
instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2021. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 218 din 27 septembrie 2021 s-a aprobat 
rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local al Judetului Alba, a bugetului 
fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 
integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2021 

 

 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; 
- O.U.G.  nr. 97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021; 

- Hotărârea Guvernului nr.1093/2021 privind repartizarea sumelor corespunzătoare 
cotei prevăzute  la art.6 alin(1) lit. e) din Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr.15/2021, 
pentru finanţarea institutiilor publice de spectacole din subordinea autoritatilor administratiei 

publice locale ale unitatilor administrativ teritoriale din judete, respectiv teatre, opere si 

filarmonici; 

- Hotărârea Guvernului nr.1088/2021 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului , prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unităţi 
administrativ teritoriale; 

 
 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 nr. 235 din 19 octombrie 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. 22804/19 octombrie 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 
privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a 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 2021 

 
 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 
până în data de 20 octombrie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi suplimentară a 
şedinţei „ordinară” estimată a avea loc în data de 25 octombrie  2021. 
 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 235 din 19 octombrie 2021 şi are ataşat 
referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general 
al Judeţului Alba, a 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 2021. 
  Cu deosebită consideraţiune, 

 
 

p.SECRETAR GENERAL, 
DIRECTOR EXECUTIV 

Liliana NEGRUŢ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcţia Dezvoltare Bugete 
Nr. 22806/19 octombrie 2021 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului 

localal Judeţului Alba, a bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor 
publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2021 

 
În conformitate cu  dispoziţiile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, lege ce stabileşte principiile şi procedurile privind 
formarea, administrarea şi utilizarea fondurilor publice locale, ale Legii nr.15/2021 privind 
bugetul de stat pe anul 2021 precum şi urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorului 
principal de credite, pe parcursul exerciţiului bugetar se pot efectua rectificări ale bugetelor 
componente ale bugetului general. 

Bugetul local al Judeţului Alba  se rectifică la partea de venituri având în vedere 
urmatoarele: 
 Prevederile Hotărârii Guvernului nr.1088/2021 privind alocarea unei sume din Fondul de 

rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021 pentru 
unele unităţi administrativ teritoriale  publicată în MO nr.961/2021, conform căreia Judeţului 
Alba i-a fost alocată suma de 2.623,00 mii lei reprezentând sume defalcate din taxa pe 
valoarea adaugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2021(cod indicator 11.02.06)  
pentru plata unor cheltuieli de urente si de capital.  

 Prevederile Hotărârii Guvernului nr.1093/2021 privind repartizarea sumelor corespunzătoare 
cotei prevăzute  la art.6 alin(1) lit. e) din Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr.15/2021, 
pentru finanţarea institutiilor publice de spectacole din subordinea autoritatilor administratiei 
publice locale ale unitatilor administrativ teritoriale din judete, respectiv teatre, opere si 
filarmonici, conform careia Judeţului Alba i-a fost alocata suma de 2.763,00 mii lei pentru 
finanţarea Teatrului de Papuşi Prichindel Alba Iulia. Sumele se vor cuprinde la cod indicator 
04.02.06 Sume repartizate pentru finanţarea instituţiilor de spectacole si concerte. 

 Conform Ordonanţei de urgenţă nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin 
decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID 19, pe 
perioada stării de urgenţă aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.82/2020, cu 
modificările şi completările ulterioare, pentru angajaţii centrelor rezidenţiale de îngrijire şi 
asistenţă a persoanelor vârstnice, centrelor rezidenţiale pentru copii şi adulţi, cu şi fără 
dizabilităţi se acordă stimulentul de risc. În acest sens se va cuprinde la indicatorul 42.02.82 
Sume alocate pentru stimulentul de risc suma de 1.086,81 mii lei ca urmare a alocării 
sumelor cu această destinaţie de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale; 

 Cuprinderea în buget a donaţiilor încasate pentru Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Alba  
 

La partea de cheltuieli bugetul local al Judeţului Alba se rectifică având în vedere 

influentele de la partea de venituri precum si: 

 Prevederile Proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea articolului 1 al 
Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 103/12 aprilie 2021  privind utilizarea excedentului 
bugetului local al Judetului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 
integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2021; 

 Prevederile Proiectului de hotărâre privind stabilirea cuantumului şi a numărului burselor 
școlare care se acordă în semestrul I al anului școlar 2021-2022, pentru elevii care 
frecventează învăţământul special și special integrat din Judeţul Alba 

 Prevederile Proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Acordului de Asociere 
încheiat între UAT - Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea „1 
Decembrie 1918” din Alba Iulia, în vederea organizării manifestărilor științifice din anul 
2021, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 95 din 12 aprilie 2021; 

 fundamentarile ordonatorilor tertiari de credite  respectiv, nota de fundamentare nr. 
670/11.10.2021 a Serviciului Public Judeţean Salvamont – Salvaspeo Alba, nota de 



fundamentare nr.CR-1957/2021 a Centrului Militar Judeţean Alba, nota de fundamentare 
nr.1683/13.10.2021 a Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă,  nota de fundamentare 
nr.39781/12.10.2021 a Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba şi 
ale compartimentelor de specialitate pentru activitatea proprie respectiv, nota de 
fundamentare nr. 21925/08.10.2021 a Serviciului Investiţii, dezvoltare, promovare 
patrimonială şi managementul unităţilor de cultura, nota de fundamentare nr. 
22675/18.10.2021  a Compartimentului Tineret, Invatamant sport si relatii interinstitutionale, 
nota de fundamentare nr. 22651/18.10.2021 a Serviciului mediu şi nota de fundamentare 
nr.22714/18.10.2021 a Serviciului programe, lucrări, întreţinere drumuri,  

 reevaluarea necesarului pe alineate a cheltuielilor bugetare necesare pentru buna funcţionare 
a activităţii acestea determinând rearanjarea unor prevederi bugetare în cadrul aceluiaşi 
capitol. 
Conform Legii bugetului de stat pe anul 2021 nr.15/2021, prin derogare de la prevederile 
Legii 273/2006 privind finantele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, din 
impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat o cotă de 2% este destinată finanţării 
instituţiilor de spectacole din subordinea autorităţilor publice locale. Prin Hotărârea 
Guvernului nr.1093/2021 au fost alocate sumele cu această destinaţie sens în care se propune 
regularizarea unor sume alocate din bugetul local al judeţului Teatrului de papusi Prichindel 
Alba Iulia. 
      Având în vedere cele menţionate propunerea de rectificare este realizată la cap. 51.02 

„Autorităţi executive”, 54.02 „Alte servicii publice generale”, 60.02 Apărare 65.02 
„Învăţământ”, 66.02 „Sănătate”, 67.02 ”Cultură, recreere şi religie” 68.02 „Asistenţă socială”, 
74.02 „Protecţia Mediului”, 84.02 „Transport”. 

 
Bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2021 se rectifica având în vedere nota 

de fundamentare nr. 5031/11.10.2021 a Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia. 
 

Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  
proprii pe anul 2021 se rectifică atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli cu suma de                              
600,00 mii lei. La partea venituri ca urmare a notei de fundamentare nr.18630/11.10.2021 a 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia si vizează suplimentarea subventiilor din bugetul local 
pentru finanțarea cheltuielilor  de capital (Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Teatrul de 
papusi Prichindel Alba Iulia)  

La partea de cheltuieli bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 
parţial din venituri  proprii pe anul 2021 se rectifică pentru bugetul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Alba Iulia si Teatrului de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia  cu  influenţele de  la partea de 
venituri, precum și rearanjarea  unor prevederi bugetare ca urmare a notelor de fundamentare 
nr.3033/12.10.2021 a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, nr. 5031/11.10.2021 a Muzeului 
Naţional al Unirii Alba Iulia, nr.1045/11.10.2021 a Teatrului de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia, 
nr.2793/14.10.2021 a Centrului de Cultura „Augustin Bena”Alba Iulia .  

De asemenea, se propune rectificarea programului de investiții inclusiv creditele de 
angajament aferente  pe anul 2021 pentru cap.51.02 „Autoritati executive” , 54.02 „Alte servicii 
publice generale”, 67.02 ”Cultură, recreere şi religie”, 74.02 „Protecţia Mediului”, 84.02 
„Transport”, 67.08 „Cultura, recreere şi religiei”, cap. 66.10 „Sănătate” , şi 67.10 „Cultura, 
recreere şi religiei”. 

Totodată, se propune rectificarea programului de activităţi pe anul 2021 pentru Muzeul 
Naţional al Unirii Alba Iulia, Teatrul de Păpuşi „Prichindel”Alba Iulia şi Centrul de Cultură 
„Augustin Bena” Alba Iulia. 
 Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia dezvoltare şi bugete 
prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 235 din 19 octombrie 2021. 

 
Director executiv, 

Marian Florin Aitai 
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