
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetelor judeţului Alba 

pentru trimestrul II al anului 2011 

 

Consiliul judeţean Alba întrunit in şedinţa ordinară din data de 28 iulie 2011; 

Luând in dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale 

bugetelor judeţului Alba pentru trimestrul II al anului 2011; 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetelor judeţului Alba 

pentru trimestrul II al anului 2011, inițiat de domnul președinte Ion Dumitrel 

-  raportul nr. 9096/15.07.2011 al Direcţiei Dezvoltare şi Bugete cu privire la proiectul de 

hotărâre înregistrat sub nr. 155/15.07.2011; 

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

şi cooperare inter – instituţională” 

Având in vedere prevederile : 

-     Legii nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

-  art.49, alin. (12) si (13) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

-   art.91-(3), litera “a” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,  republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

In temeiul prevederilor art.97 si art.115(1), litera “c” din Legea administraţiei publice locale 

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

 

 

H O T Ă RÂ R E 
 

Art. 1  Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al judeţului Alba pentru trimestrul II al 

anului 2011- conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2 Se aprobă contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri 

proprii si subvenţii din bugetul local pentru trimestrul II al anului 2011 - conform anexei nr. 2 - parte 

integranta a prezentei hotărâri. 

Art. 3 Se aprobă contul de execuţie al bugetului creditelor interne pentru trimestrul II al anului 

2011 -  conform anexei nr. 3 - parte integranta a prezentei hotărâri. 

Prezenta hotărâre se publică în 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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