
ROMANIA
JUDETUL ALBA
CONSILIUL JUDETEAN

Hotarare
privind modificarea hotararii nr. 133 din 29 iunie 2006 privind  utilizarea fondului de

rulment constituit la 31decembrie 2005, pentru anul 2006

Consiliul judetean Alba intrunit in sedinta extraordinara din data de 07 septembrie 2006;
Luand in dezbatere :

- Expunerea de motive la Proiect de hotarare privind modificarea hotarari nr. 133 din 29 iunie
2006 privind  utilizarea fondului de rulment constituit la 31decembrie 2005, pentru anul
2006

- Raportul nr.10162 din 04 septembrie 2006 al Directiei Dezvoltare si Bugete cu privire la
necesitatea utilizarii fondului de rulment constituit la 31 decembrie 2005, in anul 2006.

      Vazand :
 Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1- « Economica si administrarea domeniului
public si privat »

Avand in vedere :
-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(3) lit. “a” 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. 1. Hotararea nr. 133 din 29 iunie 2006 privind  utilizarea fondului de rulment constituit
la 31decembrie 2005, pentru anul 2006 se modifica dupa cum urmeaza:
 Articolul 1 lit. „b” va avea urmatorul cuprins:

b) Finantarea unor investitii din competenta Consiliului judetean Alba, conform anexelor
nr.1 si nr.1a.

Art. 2. 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
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