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HOTARARE privind rectificarea  bugetului  general al judeţului Alba, a  bugetului propriu al 

judeţului Alba si a bugetelor de venituri si cheltuieli ale instituţiilor si serviciilor publice de 

interes judeţean finanţate prin subvenţii si din venituri proprii pe anul 2005 

 

 

 Consiliul judeţean Alba întrunit in sedinta  ordinara in data de 22 decembrie 2005. 

 Luand in dezbatere: 

- Expunerea  de motive la proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului 

general al judeţului Alba, a bugetului propriu al judeţului Alba si a bugetelor de 

venituri si cheltuieli ale instituţiilor si serviciilor publice de interes judeţean finanţate 

prin subvenţii si din venituri proprii pe anul 2005  

- Proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului general al judeţului Alba, a 

bugetului propriu al judeţului Alba si a bugetelor de venituri si cheltuieli ale 

instituţiilor si serviciilor publice de interes judeţean finanţate prin subvenţii si din 

venituri proprii pe anul 2005, initiat de presedintele Consiliului judetean, Ion 

Dumitrel;  

- Raportul nr. 13619 /2005  al Direcţiei de Dezvoltare si Bugete, cu privire la 

necesitatea   rectificarii bugetului general al judeţului Alba, a bugetului propriu al 

judeţului Alba si a bugetelor de venituri si cheltuieli ale instituţiilor si serviciilor 

publice de interes judeţean finanţate prin subvenţii si din venituri proprii pe anul 

2005;  

- Hotararea de Guvern nr. 1591/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de 

interventie la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2005, pentru 

inlaturarea efectelor calamitatilor naturale produse in unele judetul Alba; 

- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1- “Economica si administrarea 

domeniului public si privat” si amendamentul prezentat in sedinta publica. 

 Având in vedere prevederile: 

- Legii nr.500/2002 privind finanţele publice; 

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

- Art.15 din Ordonanţa de Urgenta nr.45/2003, privind finanţele publice locale, 

aprobata prin Legea nr. 108/2004, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Art.104 litera „e” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala. 

In temeiul art.109 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu modificarile si 

completarile ulterioare, adopta prezenta: 

 

HOTARARE 

 

 I Hotărârea nr.223/2004 privind stabilirea bugetului general al judeţului Alba, aprobarea 

bugetului propriu al judeţului Alba si aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale instituţiilor 

si serviciilor publice de interes judeţean finanţate prin subvenţii si din venituri proprii pe anul 

2005, se modifica, ca urmare a rectificarii bugetului de stat, după cum urmează: 

 1.Art.1 alin. (1) va avea următorul cuprins: 

 „Art.1-(1). Bugetul general al judeţului Alba pe anul 2005, se stabileşte in suma de 

89.896,07 mii lei in structura rectificata, prezentata in anexa nr.1 – parte integranta a prezentei 

hotărâri”. 

 2. Art.2 , alin. (1) si (2)  vor avea următorul cuprins: 



 „Art.2-(1). Se aproba bugetul propriu al judeţului Alba, pe anul 2005, in suma de 

86.643,49 mii lei, atât la partea de venituri, cit si la partea de cheltuieli, in structura, rectificata, 

prezentata in anexa nr.2 – parte integranta a prezentei hotărâri. 

          (2) Structura detaliata a veniturilor aferente bugetului propriu al judetului Alba este 

stabilita potrivit anexei nr. 2"a", parte integranta a acestei hotarari.  

 3. Art.13 alin  (1)  va avea urmatorul cuprins: 

“ Art.13 – (1).  Cheltuielile pentru Direcţia Generala de Asistenta Sociala si Protectia  

Copilului Alba, se stabilesc in suma de 29.650,00 mii lei, in structura prevăzuta in anexa nr.9 – 

parte integranta a prezentei hotărâri”. 

4. Art.17 alin.(1) si (2) vor avea urmatorul cuprins: 

“Art.17 – (1). Cheltuielile, rectificate, pentru activitatea “Transporturi” se stabilesc in 

suma de 20.429,50 mii lei, in structura prevazuta in anexa nr.13 – parte integranta a prezentei 

hotarari. 

                 (2) Suportul financiar se asigura din: 

               - Subventii din bugetul propriu al judetului Alba      8.666,90 mii lei 

                - Sume defalcate din T.V.A.                                     6.900,00 mii lei. 

     - calamitati                                                                 4.862.60 mii lei”. 

 

II Direcţia de dezvoltare si bugete va duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri. 

III Prezenta hotărâre se publica in Monitorul Oficial al judeţului Alba, se înaintează si se 

comunica: 

- Institutiei Prefectului -  judetul Alba; 

- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Alba; 

- Trezoreriei Alba Iulia; 

- Ordonatorilor secundari si terţiari de credite in extras; 

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