
ROMANIA 
JUDETUL ALBA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 

 
HOTĂRÂRE 

privind actualizarea si completarea  Hotărârii nr. 274/2005 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 extraordinară in data de 16 februarie 2006. 
 Vazand: 

a) expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind actualizarea si completarea  
Hotărârii nr. 274/2005 privind echilibrarea bugetelor locale ale comunelor oraşelor si 
municipiilor, precum si a bugetului propriu al judeţului Alba, pe anul 2006; 

b) proiectul de hotarare privind actualizarea si completarea  Hotărârii nr. 274/2005 privind 
echilibrarea bugetelor locale ale comunelor oraşelor si municipiilor, precum si a 
bugetului propriu al judeţului Alba, pe anul 2006 nr. 20, iniţiat de preşedintele 
Consiliului judeţean Alba, Ion  Dumitrel; 

c) raportul nr. 1052/2006 al Direcţiei de dezvoltare si bugete cu privire la necesitatea si 
oportunitatea actualizării  si completarii Hotărârii nr. 274/2005.  

d) adresa Ministerului Transporturilor, Construcţiilor si Turismului cu privire la 
transferurile de la bugetul de stat pentru derularea Programului de alimentare cu apa la 
sate, finanţat in baza HG577/1997, pe anul 2006. 

e) adresa Ministerului Transporturilor, Construcţiilor si Turismului cu privire la 
transferurile de la bugetul de stat pentru derularea Programului de pietruire, reabilitare 
si/sau asfaltare  a drumurilor de interes local clasate, finantat in baza H.G. nr.1256/2005 
pe anul 2006; 

f) Având in vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 – „Economica si 
administrarea domeniului public si privat” . 
Avand în vedere prevederile: 
a) Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice; 
b) Ordonanţei de urgenta nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, aprobata prin 

Legea nr. 108/2004, cu modificările si completările ulterioare; 
c) Legii nr. 379/2005 privind bugetul de stat pe anul 2006; 
d) 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. I Hotărârea nr.274/2005 privind echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, 
oraşelor si municipiilor, precum si a bugetului propriu al judeţului Alba, pe anul 2006, se 
actualizează si se completeaza  după cum urmează: 

1. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
„Art. 5. Repartizarea, actualizata, a 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.” 



2. Dupa articolul 9 se introduc  articolele10 si 11 cu urmatorul cuprins: 
„Art.10 Repartizarea transferurilor de la bugetul de stat catre bugetele locale- 810,00 mii 

lei – pentru derularea Programului de alimentare cu apa la sate, pe anul 2006, se stabileste 
potrivit anexei nr.10- parte integranta a prezentei hotărâri.” 

„Art.11 Repartizarea transferurilor de la bugetul de stat catre  bugetele locale – 1.260,00 
mii lei – pentru derularea  programului de pietruire, reabilitare si/sau asfaltare a drumurilor de 
interes local clasate, pe anul 2006 se stabileste potrivit anexei nr.11- parte integranta a prezentei 
hotărâri.” 

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

 
     Preşedinte, 
  Ion Dumitrel 
 

                                                                                                         
Contrasemnează 

                                                                                               Secretar general, 
                                                                                              Mariana  Hurbean 

Alba Iulia, 16.02.2006 
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