
ROMANIA 

JUDETUL ALBA 

CONSILIUL JUDETEAN 

 

HOTARARE 

privind aprobarea conturilor de executie ale bugetelor judetului Alba pe anul 2007 

 

Consiliul judetean Alba intrunit in sedinta ordinara din data de 17 aprilie 2008 ; 

Luand in dezbatere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotarare privind aprobarea conturilor de executie 

ale bugetelor judetului Alba pe anul 2007; 

-  Proiectul de hotarare privind aprobarea conturilor de executie ale bugetelor judetului 

Alba pe anul 2007, initiat de presedintele Consiliului judetean Alba, Ion Dumitrel; 

- Raportul de specialitate al Directiei Dezvoltare si Bugete nr.4977/08.04.2008 cu privire 

la proiectul de hotarare inregistrat sub nr. 112 din 08.04.2008; 

Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 - "Economica si administrarea 

domeniului public si privat". 

Avand in vedere prevederile : 

- Legii nr.500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- art.57-(1) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale; 

- art.91-(3), litera “a” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,  

republicata; 

In temeiul art.115(1), litera “c” din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, 

adopta prezenta: 

H O T A RA R E 

Art. 1  Se aproba contul de executie al bugetului local al judetului Alba pe anul 2007, 

conform anexei nr. 1- parte integranta a prezentei hotarari. 

Art.2. Se aproba contul de executie al bugetului institutiilor publice finantate din venituri 

proprii si subventii din bugetul local pe anul 2007, conform anexei nr. 2- parte integranta a 

prezentei hotarari. 

Art.3. Se aproba contul de executie al bugetului institutiilor publice finantate integral din 

venituri proprii pe anul 2007, conform anexei nr. 3- parte integranta a prezentei hotarari. 

Art.4. Se aproba contul de executie al bugetului imprumuturilor externe pe anul 2007, 

conform anexei nr.4 - parte integranta a prezentei hotarari. 

Art.5. Se aproba contul de executie al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 

2007, conform anexei nr. 5- parte integranta a prezentei hotarari. 

Art.6. Se aproba contul de executie al bugetului de venituri si cheltuieli evidentiate in afara 

bugetului local pe anul 2007, conform anexei nr. 6- parte integranta a prezentei hotarari. 

Art.7. Se aproba situatiile financiare inclusiv anexele la acestea, pe anul 2007. 

 

Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al judetului Alba, se inainteaza si se 

comunica: 

- Prefectura judetului Alba ; 

- Directiei Generale a Finantelor Publice Alba 

- Trezoreriei Alba Iulia 

- Directiilor din aparatul propriu de specialitate al consiliului judetean. 

 

  PRESEDINTE, 

    Ion Dumitrel 

                        CONTRASEMNEAZA, 

         SECRETARUL JUDETULUI, 

                                 Mariana Hurbean 

Alba Iulia, 17 aprilie 2008  
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