
ROMANIA 

JUDETUL ALBA 

CONSILIUL JUDETEAN 

 

 

HOTARARE 

privind aprobarea contului de executie al bugetului propriu al judetului Alba pe anul 2005 

 

 

Consiliul judetean Alba intrunit in sedinta ordinara din data de 30 martie 2006 ; 

Luand in dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotarare privind aprobarea contului de executie al 

bugetului propriu al judetului Alba pe anul 2005; 

- proiectul de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului propriu al 

judetului Alba pe anul 2005, nr. 71, initiat de presedintele Consiliului judetean Alba, 

Ion Dumitrel; 

- raportul nr. 2943/2006 al Directiei de dezvoltare si bugete cu privire la aprobarea 

contului de executie al bugetului propriu al judetului Alba pe anul 2005 ; 

- vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 - "Economica si 

administrarea domeniului privat". 

Avand in vedere prevederile : 

- Legii nr.500/2002 privind finantele publice; 

- art.53 din Ordonanta de Urgenta nr.45/2003 privind finantele publice locale, aprobata 

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

- art.104 litera “e” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

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

si completarile ulterioare, adopta prezenta: 

 

H O T A RA R E 

 

Art. 1  Se aproba contul de executie al bugetului propriu al judetului Alba pe anul 2005, 

dupa cum urmeaza: 

A) Venituri  

Prevederi bugetare initiale   70.825.289 lei 

Prevederi bugetare definitive  86.643.490 lei 

Incasari realizate    81.538.589 lei 

B) La cheltuieli: 

Credite bugetare initiale   70.825.289 lei 

Credite bugetare definitive   86.643.490 lei 

Plati efectuate    81.414.949 lei 

c) Excedentul bugetar                   123.640 lei 

 

Art.2  Se aproba contul de executie al fondului de rulment pe anul 2005 dupa cum 

urmeaza: 

1. Sold la 01.01.2005                            1.710.731 lei 

2. Venituri din dobanzi                              23.509 lei 

3. Cheltuieli 2005                                       29.139 lei 

4. Excedent buget 2005                            123.640 lei 

5. Sold la 31.12.2005                             1.828.741 lei 

 



Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al judetului Alba, se inainteaza si se 

comunica: 

- Institutiei Prefectului judetului Alba ; 

- Directiei Generale a Finantelor Publice Alba 

- Trezoreriei Alba Iulia 

- Directiilor din aparatul propriu de specialitate al consiliului judetean. 

 

 

  PRESEDINTE, 

    Ion Dumitrel 

 

 

                     CONTRASEMNEAZA, 

         SECRETAR GENERAL, 

              Mariana Hurbean 

                                                      

Alba Iulia, 30 martie 2006 

Nr. 71 

 


