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HOTARÂRE

Art. unic.

      Presedinte,
   Ion Dumitrel

                                                                                                Contrasemnea za
                                                                                              Secretarul judetului,

Mar iana  Hurbean

HOTARÂRE
privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pe unitati

administrativ-teritoriale pentru finantarea cheltuielilor  pe drumuri
judetene si comunale, pe anul 2007

Cons iliul judetean Alba întrunit în sedinta ordinara in data de 11 ianuarie 2007.
      Luând în dezbatere:

-expunerea de motive la proiectul de hotarâre privind repartizarea sumelor defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pe unitati administra tiv-teritoriale pentru finantarea cheltuielilor 
pe drumuri judetene si comunale, pe anul 2007;

-proiectul de hotarare privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea 
adaugata pe unitati administrativ-teritoriale pentru finantarea cheltuieli lor pe drumuri 
judetene s i comunale, pe a nul 2007; n r. 2 , initiat de presedintele Consiliului judetean Alba, 
Ion Dumitre l;

-raportul de specialitate nr.73/04.01.2007 al Directiei dezvoltare si bugete privind 
repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pe unitati administrativ-
teritoriale pentru finantarea  cheltuielior pe  drumuri judetene si comunale, pe anul 2007
Vazand: 
       -avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 – „Economica si administrarea 
domeniului publ ic si privat”.
Avand în vedere prevederile:

-Legii nr. 500/2 002 privind finantele publice;
-Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;
-Legii nr. 486/2006 privind bugetul de stat pe anul 2007;
-art. 104 lit."e"  din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica  locala, cu 

modificarile si comp letarile ulterioare;
În temeiul art. 109 si art.120^ 7 lit.”c”din L egea nr. 215/2001 privind administratia 

publica loca la, cu modificarile si completarile ulterioar e,  adopta prezenta:

 Repartizarea sumei defalcate din taxa pe valoarea adaugata –13.674,00 mii lei 
pentru drumur ile judetene si comunale  se stabileste potrivit anexei- parte integranta a prezentei 
hotarâri.

Presedintele Consiliului judetean Alba prin Directia Dezvoltare si bugete va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotariri

Prezenta hotarâre se publica în Monitoru l Oficial al judetului Alba, se înainteaza  si se 
comunica:

- Institutiei Prefectului judetului Alba;
- Directiei Generale a Finantelor Publice Alba;
- Trezoreriei Alba Iulia;
- Consiliilor locale ale comunelor nominalizate;
- Directiilor din aparatul propriu de specialitate al Consiliului jude tean Alba.
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