
ROMANIA 

JUDETUL ALBA 

CONSILIUL JUDETEAN  

 

 

Hotarare 

privind modificarea anexelor nr.12 “c”; 13”a”; 13 “b”; 14 “c”; 15 “c” si 16 “c” la Hotararea 

nr.275/2005 privind stabilirea bugetului general al judetului Alba, aprobarea bugetului propriu al 

judetului Alba si aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor si 

 serviciilor publice de interes judetean finantate prin transferuri si din 

 venituri proprii pe anul 2006 

 

 

Consiliul judeţean Alba întrunit in sedinta  ordinara in data de 19 ianuarie 2006. 

 Luand in dezbatere: 

- Expunerea  de motive la proiectul de hotărâre cu privire la modificarea anexelor nr.12 “c”; 

13”a”, 13 “b” 14 “c”; 15 “c” si 16 “c” la Hotararea nr.275/2005 privind stabilirea bugetului 

general al judetului Alba, aprobarea bugetului propriu al judetului Alba si aprobarea 

bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor si serviciilor publice de interes judetean 

finantate prin transferuri si din venituri proprii pe anul 2006; 

- Proiectul de hotărâre cu privire la modificarea anexelor nr.12 “c”; 13”a”, 13 “b” 14 “c”; 15 

“c” si 16 “c” la Hotararea nr.275/2005 privind stabilirea bugetului general al judetului Alba, 

aprobarea bugetului propriu al judetului Alba si aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli 

ale institutiilor si serviciilor publice de interes judetean finantate prin transferuri si din 

venituri proprii pe anul 2006, initiat de domnul presedinte Ion Dumitrel; 

- Raportul nr. 224 /2006 al Directiei de Dezvoltare si bugete cu privire la necesitatea 

modificarii anexelor nr.12 “c”; 13”a”; 13 “b”;14 “c”; 15 “c” si 16 “c” la Hotararea 

nr.275/2005 privind stabilirea bugetului general al judetului Alba, aprobarea bugetului 

propriu al judetului Alba si aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor si 

serviciilor publice de interes judetean finantate prin transferuri si din venituri proprii pe anul 

2006. 

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

domeniului public si privat” 

Având in vedere prevederile: 

- Legii nr.500/2002 privind finanţele publice; 

- Legii nr.379/2005 privind bugetul de stat pe anul 2006; 

- 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.275/2005 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 transferuri si din venituri proprii pe anul 

2006, se modifica,  după cum urmează: 

1. Art.14 alin. (3)  va avea urmatorul cuprins: 

 Art. 14 - (3) Se aproba Programul manifestărilor cultural-artistice, modificat, pe anul 

2006, potrivit anexei nr.12 „c”, parte integranta a prezentei hotărâri. 

 2. Art.15 alin. (2) va avea urmatorul cuprins: 

Art. 15 - (2) Se aproba statul de funcţii, organigrama si numărul de posturi , in structura 

prevăzuta in anexele nr.13 „a” si 13 „b” – parţi integrante a prezentei hotărâri. 



3. Art.16 alin. (3)  va avea urmatorul cuprins: 

Art.16 - (3) Se aproba Programul manifestărilor cultural-artistice, modificat, pe anul 

2006, potrivit anexei nr.14 „c”, parte integranta a prezentei hotărâri. 

4.  Art.17 alin. (5)  va avea urmatorul cuprins: 

Art. 17 - (5) Se aproba Programul manifestărilor artistice, modificate,  pe anul 2006, 

potrivit anexei nr.15 „c”, parte integranta a prezentei hotărâri. 

5.  Art.18 alin. (5)  va avea urmatorul cuprins: 

Art.18 - (5) Se aproba Programul manifestărilor artistice, modificate, pe anul 2006, 

potrivit anexei nr.16 „c”, parte integranta a prezentei hotărâri. 

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 inanteaza si se 

comunica: 

- Institutia 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.  

 

PRESEDINTE, 

Ion Dumitrel 
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