
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind completarea Hotărârii nr. 74/2010 privind repartizarea subvenţiilor şi a altor surse de la bugetul de stat către 

bugetele locale,  pe unităţi administrativ teritoriale, pe anul 2010 
 
          Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară în data de  26 august 2010. 

      Luând în dezbatere: 
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 74/2010 privind repartizarea 

subvenţiilor şi a altor surse de la bugetul de stat către bugetele locale,  pe unităţi administrativ teritoriale, pe anul 2010; 
- proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 74/2010 privind repartizarea subvenţiilor şi a altor 

surse de la bugetul de stat către bugetele locale,  pe unităţi administrativ teritoriale, pe anul 2010, iniţiat de 
preşedintele Consiliului Judeţean Alba Ion Dumitrel; 

- raportul de specialitate nr. 10.246/17.08.2010 al Direcţiei Dezvoltare şi Bugete cu privire la proiectul de 
hotărâre înregistrat sub nr. 153 din data de 17 august 2010. 

Văzând : 
- adresa nr. 50284/EGU/27.07.2010 a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului cu privire la Lista 

alocaţiilor bugetare pe anul 2010 pentru finanţarea Programului de alimentare cu apă, canalizare şi epurarea apelor 
uzate la sate, aprobat prin HG nr. 577/1997, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrată sub nr.9884 din data 
de 09.08.2010. 

- avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 – „Dezvoltare economică, bugete, strategii şi cooperare 
interinstituţională”. 

Având în vedere prevederile: 
- Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice cu modificările si completările ulterioare; 
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare; 
- Legii nr. 11/2010  privind bugetul de stat pe anul 2010; 
În temeiul art. 97 si art.115 alin. (1) lit.”c”din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  adoptă prezenta: 
 

HOTĂRÂRE 
Art. unic Se aprobă completarea Hotărârii nr. 74/2010 a Consiliului Judeţean Alba, privind repartizarea 

subvenţiilor şi a altor surse de la bugetul de stat către bugetele locale,  pe unităţi administrativ teritoriale, pe anul 2010  
în sensul că, după art.I se introduce articolul II cu următorul cuprins: 

„Art. II Se aprobă repartizarea sumelor din subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale – 2.676,30 
mii lei  - pentru finanţarea „Programului  de alimentare cu apă, canalizare şi epurarea apelor uzate la sate”,  pe anul 
2010, potrivit anexei nr. 2 – parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

Preşedintele Consiliului judeţean Alba, domnul Ion Dumitrel,  prin Direcţia Dezvoltare şi Bugete va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba, se înaintează şi se comunică: 
- Instituţiei Prefectului judeţului Alba; 
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Alba; 
- Trezoreriei Alba Iulia; 
- Consiliilor Locale nominalizate; 
- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Alba. 

 
     Preşedinte, 
   Ion Dumitrel                                                                      Contrasemnează 
                                                                                              Secretarul judeţului, 
                                                                                               Mariana  Hurbean 
 
 
 
 
 
 
 
Alba Iulia, 26.08.2010 
Nr. 153             

 

http://www.cjalba.ro/texte1/An2010/hotarari-2010/Anexa%202%20H153.pdf

