
ROMANIA
JUDETUL ALBA
CONSILIUL JUDETEAN

HOT RÂRE
cu privire la modificarea Hot rârii nr. 274/2005 privind

echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, ora elor si municipiilor, precum si
a bugetului propriu al jude ului Alba, pe anul 2006

Consiliul jude ean Alba întrunit în edin a ordinar  in data de 26 iulie 2006.
 Luând în dezbatere:

a) expunerea de motive la proiectul de hot râre cu privire la modificarea Hot rârii nr. 274/2005
privind echilibrarea bugetelor locale ale comunelor ora elor i municipiilor, precum si a
bugetului propriu al jude ului Alba, pe anul 2006;

b) proiectul de hotarare cu privire la modificarea Hot rârii nr. 274/2005 privind echilibrarea
bugetelor locale ale comunelor, ora elor si municipiilor, precum si a bugetului propriu al
jude ului Alba, pe anul 2006 nr. 156 , initiat de presedintele Consiliului judetean Alba, Ion
Dumitrel;

c) raportul nr. 7984/2006 al Direc iei de dezvoltare si bugete cu privire la necesitatea si
oportunitatea modific rii Hot rârii nr. 274/2005;

d) adresa nr. 204.418/2006 a  Direc ia Generala a Finan elor Publice a Jude ului Alba cu privire
la propunerea de repartizare pe consillii locale a sumelor defalcate din TVA pentru
echilibrare , pentru jude ul Alba;

e) adresa nr. 4690/2006 a Inspectoratului colar al Jude ului Alba cu privire la repartizare pe
consillii locale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea ad ugata pentru finan area
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, ora elor, municipiilor si sectoarelor
municipiului Bucure ti, aferenta finan rii cheltuielilor de personal din institu iile de
înv mânt preuniversitar de stat;

f) adresa nr. 2441/2006 a  Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Direc ia
Generala Achizi ii în Lucr ri Publice Infrastructur  Rural  cu privire la finan area
programului privind pietruirea, reabilitarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local
clasate aprobat prin HG 1256/2005 de modificare si completare a HG nr. 577/1997,
modificate si suplimentate in conformitate cu OUG nr. 32/2006 de rectificare a bugetului de
stat pe anul 2006.

g) adresa nr. 2418/2006, Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Direc ia
Generala Achizi ii în Lucr ri Publice Infrastructur  Rural  cu privire la finan area
Programului de alimentare cu apa la sate finantat in baza HG nr.577/1997,  modificate si
suplimentate in conformitate cu OUG nr. 32/2006 de rectificare a bugetului de stat pe anul
2006.
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 finan ele publice;
b) Ordonan ei de urgenta nr. 45/2003 privind finan ele publice locale, aprobata prin Legea nr.

108/2004, cu modific rile si complet rile ulterioare;
c) Legii nr. 379/2005 privind bugetul de stat pe anul 2006;
d) art. 104 lit."e" din Legea nr. 215/2001 privind administra ia public  local , cu modific rile

si complet rile ulterioare.
În temeiul art. 109 din Legea nr. 215/2001 privind administra ia public  local , cu

modific rile si complet rile ulterioare,  adopt  prezenta:



HOT RÂRE

 Art. I Hot rârea nr. 274/2005 privind echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, ora elor
si municipiilor, precum si a bugetului propriu al jude ului Alba, pe anul 2006, se modifica dup  cum
urmeaz :

1. Articolul 5 se modifica si va avea urm torul cuprins:
„Art. 5. Repartizarea, actualizata, a sumei defalcate din taxa pe valoarea ad ugata de

28.619,00 mii lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, ora elor, municipiilor precum
i a bugetului propriu al jude ului Alba se stabile te potrivit anexei nr. 5 - parte integrant  a

prezentei hot râri.”
2. Articolul 6 se modifica si va avea urm torul cuprins:
„Art. 6. Repartizarea, actualizata, cotei de 22% din impozitul pe venit de  22.307,00 mii lei

pentru echilibrarea bugetelor locale i a bugetului propriu al jude ului Alba se stabile te potrivit
anexei nr. 6 - parte integrant  a prezentei hot râri.”

3. Articolul 9 se modifica si va avea urm torul cuprins:
„Art. 9. Repartizarea, actualizata,  pe comune, ora e si municipii, a sumei defalcate din taxa

pe valoarea ad ugata de 105.379,00 mii lei pentru finan area cheltuielilor de personal din institu iile
de înv mânt preuniversitar de stat ale comunelor, ora elor si municipiilor se stabile te potrivit
anexei nr. 9 - parte integrant  a prezentei hot râri.”

4. Articolul 10 se modifica si va avea urm torul cuprins:
„Art.10 Repartizarea, actualizata, transferurilor de la bugetul de stat catre bugetele locale-

1.110,00 mii lei – pentru derularea Programului de alimentare cu apa la sate, pe anul 2006, se
stabileste potrivit anexei nr.10- parte integranta a prezentei hot râri.”

5. Articolul 11 se modifica si va avea urm torul cuprins:
„Art.11 Repartizarea, actualizata, transferurilor de la bugetul de stat c tre  bugetele locale

de  2.110,00 mii lei – pentru derularea  programului de pietruire, reabilitare si/sau asfaltare a
drumurilor de interes local clasate, pe anul 2006 se stabile te potrivit anexei nr.11- parte integranta
a prezentei hot râri.”

Art. II Prezenta hot râre se public  în Monitorul Oficial al jude ului Alba, se înainteaz i
se comunic :

-Institu iei Prefectului jude ului Alba;
-Direc iei Generale a Finan elor Publice Alba;
-Trezoreriei Alba Iulia;
-Consiliilor locale ale comunelor, ora elor, municipiilor;
-Direc iilor din aparatul propriu de specialitate al Consiliului jude ean Alba.

     Pre edinte,
  Ion Dumitrel

Contrasemneaza
Secretar general,

Mariana  Hurbean

Abrud, 26 iulie 2006
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