
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA  
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind  modificarea şi completarea Hotărârii nr. 20/2010 privind constituirea şi utilizarea fondului 

de rulment, în anul 2010 
 
Consiliul Judeţean Alba întrunit in şedinţa ordinară in  data de 28 octombrie 2010; 

Luând in dezbatere : 
Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind  modificarea şi completarea Hotărârii 

nr.20/2010 privind constituirea şi utilizarea fondului de rulment, în anul 2010. 
Proiectul de hotarare privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 20/2010 privind 

constituirea şi utilizarea fondului de rulment, în anul 2010, initiat de presedintele Consiliului 
Judetean Alba, d-nul Ion Dumitrel; 

Raportul de specialitate al Direcţiei Dezvoltare şi Bugete  nr. 13.687/20.10.2010 cu privire 
la proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 207 din data de 21.10.2010. 

Văzând: 
Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 – „Dezvoltare economică, bugete, strategii 

şi cooperare interinstituţională”. 
Având in vedere prevederile : 
Legii 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;  
Art. 58  din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
Legii nr. 11/26.01.2010  privind bugetul de stat pe anul 2010; 
In temeiul art.97 si art.115 - (1) lit.”c” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 

republicată, adoptă prezenta: 
 

HOTĂRÂRE 
 

Art. I Se aprobă completarea şi modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului judeţean Alba 
nr.20/2010 privind constituirea şi utilizarea fondului de rulment, în anul 2010, urmând a avea 
următorul cuprins: 

Art.  2  Se aprobă utilizarea fondului de rulment pentru anul 2010, pentru: 
a) acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele dintre veniturile şi 

cheltuielile anului 2010 – 345,45 mii lei 
b) finanţarea următoarelor obiective de investiţii: 

 Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii generale şi de turism in arealul 
turistic Mărginimea Sibiului – Valea Sebeşului, modernizarea drumului 
turistic DJ 106E pe tronsonul Jina – Şugag - Valea Sebeşului – DN 67C – 
892,96 mii lei. 

 Valorificarea potenţialului turistic şi economic al Văii Aiudului prin 
reabilitarea infrastructurii de transport pe DJ 107M – 3,73 mii lei. 

 Amenajare centre sociale multifuncţionale pentru persoane cu dizabilităţi in 
localităţile: Aiud, Blaj, Cugir, Abrud şi Zlatna – 425,86 mii lei. 

 Sistemul microregional de alimentare cu apă potabilă a comunelor Daia 
Română, Cut, Câlnic, Şpring, Doştat şi a localităţii Răhău – 600,00 mii lei. 



 Sediul central Serviciul Public Salvamont – 70,00 mii lei, 
Art. II Preşedintele Consiliului judeţean Alba, domnul Ion Dumitrel, prin Direcţia 

Dezvoltare şi Bugete va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
Art.  III  Prezenta hotărâre se publică in Monitorul Oficial al judeţului Alba, se înaintează 

şi se comunică: 
- Instituţiei prefectului – judeţul Alba; 
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Alba; 
- Trezoreriei Alba Iulia; 
- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Alba.  

 
 
 
 
 
 PREŞEDINTE, 
  Ion Dumitrel 
                                                                                     

Contrasemnează 
                                                                   SECRETARUL  JUDEŢULUI, 
                                                                            Mariana   Hurbean 
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