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HOTĂRÂRE 

privind acordarea unui ajutor financiar Consiliului judeţean Suceava pentru inlăturarea 
efectelor calamităţilor naturale din luna iulie, 2008 

 
 

Consiliul judeţean Alba întrunit in şedintă ordinară in  data de 28 august 2008; 
Luând in dezbatere : 
Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar 

Consiliului judeţean Suceava pentru inlăturarea efectelor calamităţilor naturale din luna iulie, 2008. 
Proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar Consiliului judeţean Suceava 

pentru inlăturarea efectelor calamităţilor naturale din luna iulie, 2008, iniţiat de domnul preşedinte 
Ion Dumitrel; 

Raportul de specialitate al Direcţiei de Dezvoltare si Bugete  nr. 11151/2008, cu privire la 
proiectul de hotărâre inregistrat sub nr. 218 din 20 august 2008. 

Văzând: 

Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 – «Dezvoltare economică, bugete, strategii şi 
cooperare interinstituţională» 

Având in vedere prevederile : 
- Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- Legii nr. 388/2007 privind bugetul de stat pe anul 2008; 
În temeiul art. 97 –(1) si art.115 (1) lit. „c” din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

HOTĂRÂRE 
 

Art.1 Se aprobă utilizarea sumei de 100 mii lei din fondul de rezervă bugetară, cuprinsă în 
bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2008, pentru acordarea unui ajutor financiar Consiliului 
Judeţean Suceava, pentru eliminarea parţială a efectelor produse de calamităţile naturale din luna 
iulie 2008.  

Art.2 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin  Direcţia  Dezvoltare si Bugete va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, în colaborare cu Consililiul judeţean Suceava. 

Art.3 Prezenta hotărâre se publică in Monitorul Oficial al judeţului Alba, se inantează şi se 
comunică: 

- Instituţiei prefectului – judeţul Alba; 
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Alba; 
- Trezoreriei Alba Iulia; 
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