
 
 

 
 
    
 
 
 

 
 

 
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 întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, în sistem audio/videoconferință,  în 
data de 25 octombrie 2021; 

Luând în dezbatere: 
- proiectul 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; 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre referatul de aprobare 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; 

- raportul de specialitate nr. 22806/19 octombrie 2021 al Direcţiei dezvoltare şi bugete 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

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. 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 
bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 

2 Amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și 
administrarea domeniului public şi privat al județului, avizul favorabil al Comisiei de 

specialitate nr. 3 Juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice, avizul 
favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG - uri și 
sport, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Servicii publice de interes judeţean, 
cooperare interinstituțională, turism şi relaţii internaţionale, agricultură și mediu de afaceri și 
de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate, protecție socială, evidenţa 
persoanelor şi situaţii de urgenţă; 
 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; 
 - H.G. 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 
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institutiilor publice de spectacole din subordinea autoritatilor administratiei publice locale ale 

unitatilor administrativ teritoriale din judete, respectiv teatre, opere si filarmonici; 
 - H.G. 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 şi 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. 
 

             CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                                   SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 256 

Alba Iulia, 25 octombrie 2021 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. a, 

art. 139 alin. 5 lit. c şi art. 5 lit. cc din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu un număr de 24 voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 32                                              Număr consilieri judeţeni prezenţi: 27 
Număr voturi împotrivă: 4                        Abţineri de la vot: 0 
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