
ROMANIA
JUDETUL ALBA
CONSILIUL JUDETEAN

HOTARARE
privind aprobarea “ Programului de lucrari modificat pentru drumurile si podurile

judetene, finantate din sume defalcate din T.V.A ”, pe anul 2006

Consiliul Judetean Alba, intrunit in sedinta ordinara  din data de 26 octombrie 2006;
Luand in dezbatere:

-Expunerea de motive  la proiectul de hotarare  privind aprobarea “ Programului de lucrari
modificat pentru drumurile si podurile judetene, finantate din sume defalcate din T.V.A ”, pe
anul 2006 ;
-Raportul de specialitate al Directiei tehnice nr.11912 din 13 octombrie 2006 la proiectul de
hotarare privind aprobarea “ Programului de lucrari modificat pentru drumurile si podurile
judetene, finantate din sume defalcate din T.V.A ”, pe anul 2006 ;
-Proiectul de hotarare nr.230 din 13 octombrie 2006 privind aprobarea “ Programului de lucrari
modificat pentru drumurile si podurile judetene, finantate din sume defalcate din T.V.A ”, pe
anul 2006 ;
 Vazand :
Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.2- Comisia de amenajare a teritoriului, urbanism,
infrastructura  si mediu ;

 Avand in vedere prevederile:
- Art. 22 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu

modificarile si completarile ulterioare;
- Art. 104 - (3),  litera “d” si alin. (5)  litera "a" punctul 12 din Legea administratiei publice

locale nr.215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 109-(1)  din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, cu

modificarile si completarile ulterioare, adopta prezenta:

HOTARARE

Art1. Se aproba “ Programului de lucrari modificat pentru drumurile si podurile judetene, finantate
din sume defalcate din T.V.A ”, pe anul 2006, potrivit anexei parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. Pe data prezentei hotarari  se abroga art.1 din Hotararea Consiliului judetean nr.11 din 19
ianuarie 2006.
Art.3.  Directia tehnica din cadrul Consiliului judetean Alba  va duce la indeplinire prevederile
prezentei hotarari.

Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al judetului Alba si se comunica:
- Institutiei Prefectului- judetul Alba;
- Directiei tehnice din cadrul Consiliului judetean Alba;
- Directiei de dezvoltare si buget din cadrul Consiliului judetean Alba.
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           Ion DUMITREL
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