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HOTARARE 

privind actualizarea anexelor nr. 8, 12 si 14 la Hotărârea nr.220/2004 privind echilibrarea  

bugetelor locale ale comunelor, oraşelor si municipiilor, precum si a  

bugetului propriu al judeţului Alba, pe anul 2005 

 

 

 

 Consiliul judeţean Alba întrunit in şedinţa extraordinara in data de 28 iunie 2005. 

 Luând in dezbatere : 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind actualizarea anexelor nr. 8, 12 si 

14 la Hotărârea nr.220/2004 privind echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, 

oraşelor si municipiilor, precum si a bugetului propriu al judeţului Alba, pe anul 2005; 

- Proiectul de hotărâre privind actualizarea anexelor nr. 8, 12 si 14 la Hotărârea 

nr.220/2004 privind echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor si 

municipiilor, precum si a bugetului propriu al judeţului Alba, pe anul 2005, nr. 154, 

iniţiat de preşedintele Consiliului judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

- Raportul nr. 6361/2005 al Direcţiei de dezvoltare si bugete cu privire la necesitatea si 

oportunitatea actualizării Hotărârii nr.220/2004; 

- Având in vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 – „Economica si 

administrarea domeniului public si privat”. 

 Având in vedere prevederile: 

- Legii 500/2002 privind finanţele publice; 

- Ordonanţa de urgenta nr.45/2003 privind finanţele publice locale, aprobata prin Legea 

nr. 108/2004, cu modificările si completările ulterioare; 

- Legii nr. 511/2004 privind bugetul de stat pe anul 2005; 

- Art.104 – (1) litera „e” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, cu 

modificările si completările ulterioare. 

In temeiul art.109 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, cu 

modificările si completările ulterioare, adopta prezenta: 

 

 

HOTARARE 

 

 
 I Hotărârea nr.220/2004 privind echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor si 

municipiilor, precum si a bugetului propriu al judeţului Alba, pe anul 2005, se actualizează după 

cum urmează: 

 1. Articolul 8 va avea următorul cuprins: 

„Art. 8 Repartizarea sumei defalcate din T.V.A. – 2.031.610 mii lei pentru finanţarea 

cheltuielilor aferente activităţii de consultanta agricola se stabileşte potrivit anexei nr. 8 -  parte 

integrantă a prezentei hotărâri.” 

2. Articolul 12 aliniatul (1) va avea următorul cuprins: 



„Art. 12 - (1) Repartizarea cotei din impozitul pe venit - 156.400.000 mii lei pentru 

echilibrarea bugetelor locale şi a bugetului propriu al judeţului Alba se stabileşte potrivit anexei 

nr.12 - parte integrantă a prezentei hotărâri.” 

3. Articolul 14 va avea următorul cuprins: 

„Art. 14  Repartizarea transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale – 1.100.000 

mii lei – pentru elaborarea si/sau reactualizarea planurilor urbanistice generale (P.U.G.) si a 

regulamentelor locale de urbanism, pe anul 2005, se stabileşte potrivit anexei nr. 14, parte 

integrantă a prezentei hotărâri”.  

II Direcţia de Dezvoltare şi Bugete va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

III 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; 

- Consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor; 

- Direcţiilor din aparatul propriu de specialitate al Consiliului judeţean Alba. 

 

 

 

 

 

 

     Preşedinte, 

   Ion  Dumitrel 
  

                                                                                 Contrasemneaza,  

                                                                                  Secretar general,  

                                                                                   Mariana Hurbean 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alba Iulia, 28 iunie 2005 
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