
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea bugetului Camerei agricole judeţene Alba şi a 

Protocolului de predare-preluare  
 

 Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 25 februarie 2010; 
 Luând în dezbatere: 
 - Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului Camerei agricole judeţene 
Alba şi a Protocolului de predare-preluare; 

- Raportul de specialitate comun nr.2137/2010 al Direcţiei dezvoltare şi bugete şi Biroului resurse 
umane şi gestiunea funcţiilor publice. 
 Ţinând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 – „Dezvoltare economică, bugete, 
strategii şi cooperare interinstituţională”. 
 Văzând Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr.17/28 ianuarie 2010 privind înfiinţarea Camerei 
agricole judeţene Alba, prin reorganizarea Oficiului judeţean de consultanţă agricolă Alba. 
 Având în vedere prevederile: 

- Hotărârii Guvernului nr.1609/2009 privind înfiinţarea camerelor agricole judeţene, prin 
reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanţă agricole judeţene, aflate în subordinea Agenţiei Naţionale de 
Consultanţă Agricolă; 

-    Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr.11/2010 a bugetului de stat pe anul 2010. 

 În temeiul art. 97-(1) şi art. 115-(1) lit.”c” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 
HOTĂRÂRE 

 Art.1-(1). Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Camerei agricole judeţene Alba, 
conform anexei nr.1 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 
          (2) Bugetul general al judeţului Alba, bugetul propriu, bugetul propriu de funcţionare a 
judeţului Alba şi bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local pe 
anul 2010, aprobate prin Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr.19 din 28.01.2010 şi bugetul de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2010 al Camerei agricole judeţene Alba, aprobat potrivit alin.(1), constituie bugete 
consolidate pe anul 2010. 
 Art.2. Se aprobă Protocolul de predare-preluare a patrimoniului şi a personalului încheiat între 
Oficiul judeţean de consultanţă agricolă Alba şi Camera agricolă judeţeană Alba, potrivit anexei nr.2 - parte 
integrantă a prezentei hotărâri. 
 Art.3. Se aprobă Programul activităţilor de consultanţă, extensie şi formare profesională, pe anul 
2010 al Camerei agricole judeţene Alba, potrivit anexei nr.3 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 
 Art.4. În situaţia neasigurării finanţării din subvenţii de la bugetul de stat şi venituri proprii 
conducerea Camerei agricole judeţene Alba va prezenta propuneri privind reorganizarea instituţiei cu 
încadrarea în buget.  
 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 

- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba; 
- Direcţiei juridice şi administraţie publică; 
- Direcţiei dezvoltare şi bugete; 
- Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiilor publice; 
- Oficiului judeţean de consultanţă agricolă Alba. 
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http://www.cjalba.ro/texte1/An2010/hotarari-2010/Anexa%201%20H56.pdf
http://www.cjalba.ro/texte1/An2010/hotarari-2010/Anexa%202%20H56.pdf
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