
ROMANIA
JUDETUL ALBA
CONSILIUL JUDETEAN

HOTARARE
Privind utilizarea fondului de rulment constituit la 31 decembrie 2005, pentru anul 2006

Consiliul judetean Alba intrunit in sedinta ordinara din data de 29 iunie 2006;
Luand in dezbatere :
- Proiectul de hotarare privind utilizareai fondului de rulment constituit la 31 decembrie 2005,
pentru anul 2006, inregistrat sub nr. 149/22.06.2006 ;
- Expunerea de motive la proiectul de hotarare privind utilizarea fondului de rulment constituit
la 31 decembrie 2005, pentru anul 2006 ;
- Raportul nr, 6862/22.06.2006 al Directiei Dezvoltare si Bugete, cu privire la proiectul de
hotarare inregistrat sub nr. 149/22.06.2006.
Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1- « Economica si administrarea

domeniului public si privat » cu amendamentul prezentat in sedinta publica.
Avand in vedere prevederile:
- art. 54 din Ordonanta de Urgenta nr. 45/2003 privind finantele publice locale, aprobata prin
Legea nr. 108/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;.
- Legii nr. 379/2005 privind bugetul de stat pe anul 2006;
-art. 104(1) lit. “e” din Legea nr. 215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare.
In temeiul art. 109 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 cu modificarile si

completarile ulterioare, adopta prezenta:

HOTARARE

Art. I. Se aproba utilizarea in anul 2006, a fondului de rulment constituit la 31 decembrie
2005, stabilindu-se urmatoarele prioritati :

a) Acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din decalajele intre veniturile si
cheltuielile anului 2006.

b) Finantarea unor investitii din competenta Consiliului judetean Alba, conform anexelor nr.
1 si nr. 1a – parti integrante a prezentei hot râri

c) Acoperirea definitiva a eventualului deficit bugetar rezultat la finele anului bugetar 2006.
Art. II. Directia de Dezvoltare si Bugete va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Prezenta hotarare se inainteaza si se comunica :
-Institutiei Prefectului – judetul Alba ;
-Directiei Generale a Finantelor Publice Alba ;
-Trezoreriei Alba Iulia ;
-Directiilor de specialitate din aparatul propriu al Consiliului judetean Alba

PRESEDINTE,
Ion Dumitrel

                                  CONTRASEMNEAZA
                                      SECRETAR GENERAL,

                                       Mariana Hurbean

Alba Iulia, 29 iunie 2006
Nr. 133


