
ROMÂNIA
JUDE UL ALBA
CONSILIUL JUDE EAN

HOT RÂRE

privind aprobarea “ Programului de lucr ri pentru drumurile i podurile

jude ene, finan ate din bugetul propriu al jude ului Alba ”, pe anul 2006,

 ca urmare a rectific rii bugetului

Consiliul Jude ean Alba, întrunit în edin a ordinar   din data de 20 decembrie 2006;

Luând în dezbatere:

-Expunerea de motive  la proiectul de hot râre  privind aprobarea “ Programului de lucr ri

pentru drumurile i podurile  jude ene, finan ate din bugetul propriu al jude ului Alba ”, pe

anul 2006, ca urmare a rectific rii bugetului;

-Raportul de specialitate al Direc iei tehnice nr.16681 din 12 decembrie 2006 la proiectul de

hot râre privind aprobarea “ Programului de lucr ri pentru drumurile i podurile jude ene,

finan ate din bugetul propriu al jude ului Alba ”, pe anul 2006, ca urmare a rectific rii

bugetului;

-Proiectul de hotarare nr.268 din 11 decembrie 2006 privind aprobarea “ Programului de lucr ri

pentru drumurile i podurile jude ene, finan ate din bugetul propriu al jude ului Alba ”, pe

anul 2006,  ca urmare a rectific rii bugetului;

 Vazand:

Avizul favorabil al Comisiei de specialitate  nr.2- Comisia de amenajare a teritoriului, urbanism,

infrastructura si mediu ;

 Având în vedere prevederile:

- Art. 22 din Ordonan a Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicat , cu

modific rile i complet rile ulterioare;

- Art. 104 - (3),  litera “d” si alin. 5 litera "a" punctul 12 din Legea administra iei publice

locale nr.215/2001, cu modific rile i complet rile ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 109-(1)  din Legea administra iei publice locale nr.215/2001, cu

modific rile i complet rile ulterioare, adopt  prezenta:

HOT RÂRE

Art1. Se aproba “ Programul de lucr ri pentru drumurile i podurile jude ene, finan ate din

bugetul propriu al jude ului Alba ”, pe anul 2006, ca urmare a rectific rii bugetului, potrivit



anexei, parte integrant  din prezenta hot râre.

Art.2. Pe data prezentei hot râri  se abrog  art.1 din Hot rarea Consiliului jude ean nr.180 din 7

septembrie 2006.

Art.3.  Direc ia tehnic  din cadrul Consiliului jude ean Alba  va duce la îndeplinire prevederile
prezentei hot râri.

Prezenta hot râre se public  în Monitorul Oficial al jude ului Alba i se comunic :

- Institu iei Prefectului- jude ul Alba;

- Direc iei tehnice din cadrul Consiliului jude ean Alba;

- Direc iei de dezvoltare i buget din cadrul Consiliului jude ean Alba.

                 Pre edinte,
           Ion DUMITREL

Contrasemneaza,
                                                                                                              Secretarul jude ului

Mariana HURBEAN
Alba Iulia, 20 decembrie 2006
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