
ROMANIA 
JUDETUL ALBA  
CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARARE 
privind constituirea si utilizarea fondului de rulment in anul 2007 

 
 

Consiliul jude�ean Alba întrunit in sedinta extraordinara in  data de 31ianuarie 2007; 
Luand in dezbatere : 
-  Proiectul de hot�râre cu privire la constituirea si utilizarea fondului de rulment in anul 

2007; 
- Expunerea de motive la proiectul de hot�râre cu privire la constituirea si utilizarea 

fondului de rulment in anul 2007; 
- Raportul de specialitate al Directiei de Dezvoltare si Bugete  nr. 909/2007, cu privire la 

proiectul de hotarare inregistrat sub nr. 23 din 23 ianuarie 2007 
         Vazand:  
                Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1–“Economica si administrarea                                                     
domeniului public si privat”. 

Având in vedere prevederile : 
- Legii 500/2002 privind finan�ele publice;  
- Art. 58  din Legea nr.273/2006 privind finan�ele publice locale; 
- Legii nr.486/2006 privind bugetul de stat pe anul 2007; 

In temeiul art.109 si art.120^ 7 lil.”c” din Legea administra�iei publice locale 
nr.215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, adopta prezenta: 
 

HOTARARE 
 

Art.1 Se aproba constituirea fondului de rulment in suma de 6.969,00 mii lei. 
Art.2 Se aproba utilizarea fondului de rulment pentru anul 2007, pentru: 

a) acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din decalajele dintre 
veniturile si cheltuielile anului 2007 – 1.933,00 mii lei 

b) finantarea urmatoarelor obiective de investitii: 
• Achizitii imobile Alba Iulia  - 3.000,00 mii lei; 
� Reabilitarea infrastructurii de transport pe DJ 750C, jud.Alba, 

km.23+260-km.41+260      -   2.000,00 mii lei conform Hotararea 
Guvernului  nr.1667/29.11.2006; 

� Studiu de fezabilitate si proiect tehnic pentru subprogramul „Dezvoltarea 
infrastructurii turistice din zona montana inalta, judetul Alba.                                    
-      36,00 mii lei, conform Hotararea  Guvernului  nr.1762/13.12.2006 

            Presedintele Consiliului judetean Alba prin Directia Dezvoltare si bugete va duce la 
indeplinire prevederile prezentei hotarari  

            Prezenta hot�râre se publica in Monitorul Oficial al jude�ului Alba, se inanteaza si se 
comunica: 

- Institutia prefectului – judetul Alba; 
- Direc�iei Generale a Finan�elor Publice Alba; 
- Trezoreriei Alba Iulia; 
- Direc�iilor din aparatul propriu de specialitate al Consiliului jude�ean Alba.  
 

PRESEDINTE, 
Ion Dumitrel 
                                                                             CONTRASEMNEAZA 
                                                                     SECRETARUL  JUDETULUI, 
                                                                              Mariana   Hurbean 

Alba Iulia, 31  ianuarie 2007 
NR. 30 


