
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂRE 
 privind aprobarea Programului anual al Consiliului judeţean Alba de finanţare nerambursabilă în 
condiţiile Legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate 
pentru activităţi nonprofit de interes general 
 
 

Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 martie 2006; 
Luând în dezbatere: 
- Proiectul de hotărâre privind aprobarea programului anual al Consiliului judeţean Alba 

de finanţare nerambursabilă în condiţiile Legii 350/2005 privind regimul finanţărilor 
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, 
înregistrat sub nr.65 din 14 martie 2006, iniţiat de domnul Ion Dumitrel, preşedintele Consiliului 
judeţean Alba; 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea programului anual al 
Consiliului judeţean Alba de finanţare nerambursabilă în condiţiile Legii 350/2005 privind 
regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de 
interes general; 

- Raportul comun nr. 2867 din 15.03.2006 al Direcţiei de dezvoltare şi bugete şi al  
Direcţiei tehnice la proiectul de hotărâre privind aprobarea programului anual al Consiliului 
judeţean Alba de finanţare nerambursabilă în condiţiile Legii 350/2005 privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes 
general; 

Văzând: 
- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1- Economică şi administrarea  

domeniului public şi privat; 
Având în vedere prevederile: 
-   Ordonanţei de Urgenţă nr.45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată prin 
Legea 

108/2004, cu modificările si completările ulterioare; 
-    art. 15 alin. 1 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din 

fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general; 
- Art. 104-(2), lit. ‘’n’’ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu  

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

 
HOTĂRÂRE 

 
Art.1. Se aprobă Programul anual al Consiliului judeţean Alba de finanţare 

nerambursabilă în condiţiile Legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, pe anul 2006 – potrivit 
anexei – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art.2. Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr. 91 din 30.03.2005 privind constituirea 
Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor, fundaţiilor sau organizaţiilor 
neguvernamentale fără scop lucrativ, care organizează şi iniţiază programe şi proiecte culturale şi 
pot primi subvenţii de la bugetul Consiliului judeţean Alba se abrogă.  

 Art.3. Preşedintele Consiliului judeţean Alba, prin aparatul propriu de specialitate, va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 



 
 
 
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 
- Instituţiei Prefectului - judeţul Alba; 
- Direcţiei generale a finanţelor publice Alba; 
- Direcţiilor de specialitate din aparatul propriu al Consiliului judeţean Alba. 
 
 
 

PREŞEDINTE        CONTRASEMNEAZĂ 
ION DUMITREL      SECRETAR GENERAL, 
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