
 

ROMANIA 

JUDETUL ALBA 

CONSILIUL JUDETEAN 

 

 

 

HOTARARE  privind aprobarea contului de executie al bugetului propriu al judetului 

Alba pe anul 2004 

 

 

Consiliul judetean Alba intrunit in sedinta ordinara din data de 30 martie 2005 ; 

Luand in dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotarare privind aprobarea contului de executie al 

bugetului propriu al judetului Alba pe anul 2004; 

            -    proiectul de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului propriu al 

judetului Alba pe anul 2004, initiat de presedintele Consiliului judetean Alba, Ion Dumitrel; 

- raportul nr. 2877/2005 al Directiei de dezvoltare si bugete cu privire la aprobarea 

contului de executie al bugetului propriu al judetului Alba pe anul 2004" 

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

administrarea domeniului privat". 

Avand in vedere prevederile : 

- Legii nr.500/2002 privind finantele publice; 

- art.53 din Ordonanta de Urgenta nr.45/2003 privind finantele publice locale; 

- art.104-(1), litera “e” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul art.109 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, cu modificarile 

si completarile ulterioare, adopta prezenta: 

 

H O T A RA R E 

 

Art. 1  Se aproba contul de executie al bugetului propriu al judetului Alba pe anul 2004, 

dupa cum urmeaza: 

A) Venituri  

Prevederi bugetare initiale   525.017.192 mii lei 

Prevederi bugetare definitive  556.195.520 mii lei 

Incasari realizate    535.102.275 mii lei 

B) La cheltuieli: 

Credite bugetare initiale   525.017.192 mii lei 

Credite bugetare definitive   556.195.520 mii lei 

Plati efectuate    518.950.088 mii lei 

c) Excedentul bugetar                16.152.187 mii lei 

 

Art.2  Se aproba contul de executie al fondului de rulment pe anul 2004 dupa cum 

urmeaza: 

1. Sold la 01.01.2004                            912.421 mii lei 

2. Venituri din dobanzi                           42.702 mii lei 

3. Cheltuieli 2004                                             0 mii lei 

4. Excedent buget 2004                    16.152.187 mii lei 

5. Sold la 31.12.2004                        17.107.310 mii lei 

 

 



 

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, 

         p. Secretar General, 

          Liliana Negruţ 
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