
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea efectuării unor cheltuieli materiale pentru personalul din aparatul 

propriu de specialitate al Consiliului judeţean Alba 
 
 
 Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 25 august 2005; 

Luând în dezbatere: 
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării unor cheltuieli 

materiale pentru personalul din aparatul propriu de specialitate al Consiliului judeţean Alba; 
-  raportul de specialitate nr.8395/2005 cu privire la aprobarea efectuării unor cheltuieli 

materiale pentru personalul din aparatul propriu de specialitate al Consiliului judeţean Alba; 
Văzând: 
- avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 - Comisia economică şi administrarea 

domeniului public şi privat; 
 Având în vedere prevederile: 

- art.3.(2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.45/2003 privind finanţele publice 
locale aprobată prin Legea nr.108/2004 cu modificările şi completările ulterioare; 

- art.104.(2) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- art.1 alin.1 din Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr.223/2005 cu privire la stabilirea 
bugetului general al judeţului Alba, adoptarea bugetului propriu al judeţului Alba şi aprobarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean finanţate 
prin subvenţii şi din venituri proprii pe anul 2005; 

În temeiul art.109 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu  
modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E 

 
 Art.1. Se aprobă efectuarea unor cheltuieli materiale reprezentând contravaloarea ţinutei 
de serviciu pentru personalul aparatului propriu de specialitate al Consiliului judeţean Alba, în 
valoare de 1.000 lei (RON)/persoană, din bugetul propriu al Consiliului judeţean Alba, pe anul 
2005. 
 Art.2. Acordarea sumei menţionate la art.1 se va face fracţionat, în două tranşe a câte 500 
lei (RON)/persoană, în lunile august şi decembrie 2005. 
 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-judeţul Alba; 
- Direcţiilor de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului judeţean Alba; 

 
     PREŞEDINTE,                                    
      Ion Dumitrel 

                                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                  p.  SECRETAR GENERAL                                
                                                                                                              Liliana Negruţ 
      
 
Nr. 198                                                                                                  
Alba Iulia, 25 august 2005 
 


