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HOTĂRÂRE privind echilibrarea bugetelor locale ale comunelor oraşelor si municipiilor, 
precum si a bugetului propriu al judeţului Alba, pe anul 2006 
 
 
 Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară in data de 22 decembrie 2005. 
 Văzând: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind echilibrarea bugetelor locale ale 
comunelor, oraşelor şi municipiilor, precum şi a bugetului propriu al judeţului Alba 
pe anul 2006; 

- Proiect de hotărâre privind echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor si 
municipiilor, precum si a bugetului propriu al judeţului Alba, pe anul 2006, nr. 299, 
initiat de presedintele Consiliului judetean Alba, Ion Dumitrel; 

- Raportul nr. 13586/2005 al Direcţiei de Dezvoltare cu privire la necesitate echilibrării 
bugetelor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, precum şi a bugetului propriu 
al judeţului Alba pe anul 2006; 

- Văzând rezultatele acţiunii de consultare a primarilor de către comisia constituită la 
nivelul judeţului Alba; 

- Având in vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 – „Economica si 
administrarea domeniului public si privat”; 

Avand în vedere prevederile: 
- Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice; 
- Ordonanţei de urgenta nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, aprobata prin 

Legea nr. 108/2004, cu modificările si completările ulterioare; 
- Legii nr. 379/2005 privind bugetul de stat pe anul 2006; 
- Art. 104 lit."e" din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu 

modificările si completările ulterioare. 
În temeiul art. 109 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu 

modificările si completările ulterioare,  adoptă prezenta  
 

HOTĂRÂRE 
 

Art. 1. Repartizarea sumei defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul judetului  de 24.391,00 mii lei- se stabileşte potrivit anexei 
nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2 Repartizarea sumei defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor de 22.536,00 mii lei- 
se stabileşte potrivit anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Repartizarea sumei defalcate din taxa pe valoarea adaugata – 519,00 mii lei pentru 
subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei  se stabileşte potrivit anexei nr. 3- parte 
integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art. 4 Repartizarea sumei defalcate din taxa pe valoarea adaugata – 11.939,00 mii lei 
pentru drumurile judeţene şi comunale  se stabileşte potrivit anexei nr. 4- parte integrantă a 
prezentei hotărâri. 

Art. 5. Repartizarea sumei defalcate din taxa pe valoarea adaugata – 28.619,00 mii lei 
pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor precum şi a bugetului 
propriu al judeţului Alba se stabileşte potrivit anexei nr. 5 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 



Art. 6. Repartizarea cotei de 22% din impozitul pe venit – 17.410,00 mii lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale şi a bugetului propriu al judeţului Alba se stabileşte potrivit anexei 
nr. 6 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 7. Numărul de posturi finanţat pentru personalul neclerical angajat în unităţile de 
cult se stabileşte potrivit anexei nr. 7 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 8. Repartizarea transferurilor din bugetul de stat către bugetele locale – 11.171 mii 
lei pentru drepturile acordate persoanelor cu handicap se stabileşte potrivit anexei nr. 8 - parte 
integrantă a prezentei hotărâri 

Art. 9. Repartizarea pe comune, oraşe si municipii, a sumei defalcate din taxa pe valoarea 
adaugata de 99.685 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor de personal din instituţiile de 
învăţământ preuniversitar de stat ale comunelor, oraselor si municipiilor se stabileşte potrivit 
anexei nr. 9 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 Direcţia de 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: 
- Institutiei Prefectului judeţului Alba; 
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Alba; 
- Trezoreriei Alba Iulia; 
- Consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor; 
- Inspectoratului Şcolar al judeţului Alba; 
- Direcţiilor din aparatul propriu de specialitate al Consiliului judeţean Alba. 
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