INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL ALBA
Nr. 8624/G/SC/05.07.2022

CONSILIUL JUDEȚEAN ALBA
Nr. 14305/05.07.2022

Către,
MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE
ȘI ADMINISTRAȚIEI
- București În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 561/2009 pentru
aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea
și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative,
precum și a altor documente în vederea adoptării/aprobării, alăturat vă înaintăm:

 Proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 8.500,00 mii lei din Fondul de rezervă la
dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022 și alocarea acesteia
bugetului local al municipiului Blaj, județul Alba, pentru finanțarea unor cheltuieli de
capital;
 Nota de fundamentare a proiectului de hotărâre.

Prefectul județului Alba,
NICOLAE ALBU

Președintele Consiliului Județean Alba,
ION DUMITREL

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul
de stat pe anul 2022, pentru municipiul Blaj, județul Alba

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată şi al art. 29 din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și
alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
71/2015, cu modificările și completările ulterioare,

GUVERNUL ROMÂNIEI adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1. – Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2022 cu suma de 8.500,00 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la
dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022 şi alocarea acesteia bugetului local al
municipiului Blaj, județul Alba, pentru finanțarea unor cheltuieli de capital.

Art. 2. - Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate
cu dispozițiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.
Art. 3. - Ministerul Finanţelor este autorizat să introducă modificările corespunzătoare
în volumul și structura bugetului de stat pe anul 2022.

PRIM – MINISTRU
NICOLAE - IONEL CIUCĂ

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1
Titlul prezentului act normativ

Hotărâre a Guvernului
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de
stat pe anul 2022, pentru municipiul Blaj, județul Alba

Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situaţiei actuale

Prin
adresa
Instituției
Prefectului
–
Județul
Alba
nr.
8624/G/SC/05.07.2022, a fost solicitată suma de 8.500,00 mii lei din Fondul de
rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe
anul 2022, pentru municipiul Blaj, județul Alba, pentru finanțarea unor cheltuieli
de capital.
Obiectivul “Pasaj superior km 377+131”, este un pasaj superior peste
calea ferată, respectiv peste Linia 300 - Predeal-Războieni la km 377+131, aflat
pe raza teritorială a UAT – Municipiul Blaj. Acest imobil a fost trecut în
domeniul public al municipiului Blaj din domeniul public al statului și
administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și
concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” SA - Sucursala
Regională de Căi Ferate București în baza Hotărârii Guvernului României nr.
975/12.11.2020. Pasajul are o suprafaţă de 175 m2 (lungime 17,50 m, lăţime 10
m), este realizat din grinzi de beton armat prefabricat, precomprimat şi este
înscris în C.F. nr. 71120 Blaj. În momentul de faţă, Pasajul superior denumit și
„Podul Minciunilor”, construit în anul 1969 se află în domeniul public al
municipiului Blaj. Pasajul superior este declarat ca bun de interes public local, el
fiind de fapt o prelungire a aşa numitului Pod al „Minciunilor” aflat în domeniul
public
al
Municipiului
Blaj.
„Podul Minciunilor” este un element cheie al Planului de Mobilitate Urbană al
municipiului Blaj, fiind situat în zona centrală a municipiului Blaj, în fapt cel mai
important nod de circulație rutieră din municipiul Blaj. Facem precizarea că linia

300 Predeal-Războieni traversează prin centrul municipiul Blaj, pasajul superior
Km 377 +131 făcând legătura dintre zona centrală a municipiului Blaj și unul
dintre cele mai importante cartiere ale orașului - cartierul “Hula.”
Pasajul superior Km 377 +131, în fapt Podul Minciunilor, face legătura între 6
(șase)
artere
principale
ale
municipiului
Blaj,
respectiv
Bulevardul Republicii, strada Avram Iancu, strada Tudor Vladimirescu I, strada
Dr.
Vasile
Suciu,
strada
Simion
Bărnuțiu
și
strada
Tudor Vladimirescu II, străzi aflate în zona centrală a municipiului Blaj unde își
au sediul unele dintre cele mai importante instituții din oraș, cum ar fi: Spitalul
Municipal Blaj, Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” și Liceul Tehnologic
„Timotei Cipariu” Blaj , Centrul Cultural „Iacob Mureșianu” Blaj, Sala sporturilor
„Timotei Cipariu”, Bisericile „Sfântul Gheorghe”, Capela Arhiereilor și Casa
Domnului.
Valoarea aprobată a devizului general este de 16.360.048,60 lei inclusiv
TVA. În momentul de față sunt în derulare lucrările la acest obiectiv de investiții.
În anul 2021, Guvernul României a alocat pentru realizarea acestui obiectiv de
investiții suma de 7.000,00 mii lei prin legea bugetului de stat nr. 317/2021.
Justificarea interesului local pentru finanțarea lucrărilor de modernizare și
extindere a acestui obiectiv de investiții este dată de faptul că Pasajul superior
KM 377+131 se constituie într-o arteră de circulație rutieră și pietonală fiind
prelungirea Bulevardului Republicii și străzii Simion Bărnuțiu. Municipiul Blaj a
finalizat întocmirea documentelor strategice de dezvoltare, cum ar fi Strategia
de Dezvoltare Durabilă și Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, iar acest pasaj
este un element cheie al traficului local în zina centrală. În fapt, ”Podul
Minciunilor” este și un element cheie de arhitectură urbană, iar interesul
municipiului Blaj de modernizare și extindere a sa este evident, pasajul fiind
situat în centrul orașului, fiind un element de arhitectură fundamental pentru
municipiu și, totodată, un element de dezvoltare urbană prin fluidizarea
traficului în centru municipiului pe cele 6 (șase) artere centrale de circulație
desre care am făcut vorbire mai sus, cât și facilitând legătura cu DN 14B și DJ
107, în fapt conexiunea municipiului Blaj cu municipiile Alba Iulia, Cluj Napoca,
Târnăveni, Târgu Mureș, Mediaș, Sighișoara, Sibiu care se află în domeniul
public al municipiului Blaj.
Astfel, este necesară alocarea sumei de 8.500,00 mii lei, din Fondul de
rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul
2022, bugetului local al municipiului Blaj, judeţul Alba, pentru finanțarea unor
cheltuieli de capital.
Prezentul proiect de act normativ a fost elaborat în baza prevederilor art.

1 lit. c) din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru
elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici
publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în
vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009.
2.Schimbări preconizate

Având în vedere faptul că autoritatea administraţiei publice locale nu
dispune de fondurile necesare, în temeiul art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată
cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, prin prezentul act normativ
se propune alocarea sumei de 8.500,00 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară
la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru
municipiul Blaj, judeţul Alba, pentru finanțarea unor cheltuieli de capital.

3. Alte informaţii

Nu este cazul.

Secţiunea a 3-a
Impactul socio-economic al prezentului act normativ

1. Impactul macroeconomic
11. Impactul asupra mediului
domeniului ajutoarelor de stat

Nu este cazul.
concurenţial

şi

Nu este cazul.

2. Impactul asupra mediului de afaceri

Nu este cazul.

21. Impactul asupra sarcinilor administrative

Nu este cazul.

22. Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii

Nu este cazul.

3. Impactul social

Nu este cazul.

4. Impactul asupra mediului

Nu este cazul.

5. Alte informaţii

Nu este cazul.

Secţiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat,
atât pe termen scurt, pentru anul curent,
cât şi pe termen lung (pe 5 ani)
MII LEI
Indicatori

Anul curent

1

2

1. Modificări ale veniturilor
plus/minus, din care:

bugetare,

a) buget de stat, din acesta:

(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit
b) bugetele locale:
(i) impozit pe profit
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
(i) contribuţii de asigurări
2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus, din
care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) cheltuieli de personal
(ii) transferuri
b) bugetul FNUAS, din care:
(i)bunuri şi servicii
3. Impact financiar, plus/minus, din care:
a) buget de stat

- 8.500,00

b) bugete locale

+ 8.500,00

4. Propuneri pentru
cheltuielilor bugetare

acoperirea

creşterii

5. Propuneri pentru a compensa reducerea
veniturilor bugetare

Următorii 4 ani
3

4

5

Media pe 5 ani
6

7

6.Calcule detaliate privind fundamentarea
modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor
bugetare
a) de la bugetul de stat
7. Alte informaţii

Proiectul de act normativ nu generează influențe financiare având
în vedere că Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului
este parte a bugetului general consolidat

Secţiunea a 5-a
Efectele prezentului act normativ asupra legislaţiei în vigoare

1.
Măsuri normative necesare pentru
aplicarea prevederilor proiectului de act
normativ:

a. Acte normative în vigoare ce vor fi modificate
sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a a) Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.
proiectului de act normativ;

b. Acte normative ce urmează a fi elaborate în
vederea implementării noilor dispoziţii;
b) Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.
1¹. Compatibilitatea proiectului de act normativ Nu este cazul.
cu legislația în domeniul achizițiilor publice
2. Conformitatea prezentului act normativ cu
legislația comunitară în cazul actelor ce
transpun prevederi comunitare

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a
actelor normative comunitare

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii
Europene

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.

5. Alte acte normative şi/sau documente Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.
internaţionale din care decurg angajamente
6. Alte informaţii

Nu este cazul.

Secţiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării prezentului act normativ

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii
neguvernamentale, institute de cercetare şi organisme implicate

Nu este cazul.

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea,
precum şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată
de obiectul actului normativ

Nu este cazul.

3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale,
în situaţia în care actul normativ are ca obiect activităţi ale acestor
autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind
procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor
administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte
normative

Nu este cazul.

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în
conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind
constituirea consiliilor interministeriale permanente

Nu este cazul.

5. Informaţii privind avizarea de către:

Nu este cazul.

a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi
6. Alte informaţii

Nu este cazul.

Secţiunea a 7-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea
şi implementarea prezentului act normativ
1.Informarea societăţii civile cu privire
necesitatea elaborării actului normativ

la

Au fost întreprinse demersurile legale prevăzute de art. 7 alin. (1)
din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului,
pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de
documente de politici publice, a proiectelor de acte normative,
precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009.

2.Informarea societăţii civile cu privire la
eventualul impact asupra mediului în urma
implementării actului normativ, precum şi
efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor
sau diversităţii biologice

Nu este cazul.

3.Alte informaţii

Nu este cazul.

Secţiunea a 8-a
Măsuri de implementare
1. Măsurile de punere în aplicare a actului normativ de către
autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale –
înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor
instituţiilor existente

Nu este cazul.

2.Alte informaţii

Nu este cazul.

Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului privind
alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de
stat pe anul 2022, pentru muinicipiul Blaj, județul Alba, pe care îl supunem Guvernului spre aprobare.
Prefectul județului Alba,
NICOLAE ALBU

Președintele Consiliului Județean Alba,
ION DUMITREL
MINISTRUL DEZVOLTĂRII,
LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEI,
ATTILA - ZOLTAN CSEKE

AVIZ FAVORABIL,
MINISTRUL FINANȚELOR PUBLICE,

ADRIAN CÂCIU

