
ROMANIA 
JUDETUL ALBA  
CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARARE 
 

privind modificarea si completarea  anexei nr. 11  a  Hotararii Consiliului Judetean nr. 10/ 2007 
privind  stabilirea bugetului general al jude�ului Alba, aprobarea bugetului propriu al jude�ului Alba 

si aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale institu�iilor si serviciilor publice de interes 
jude�ean finan�ate din subven�ii si din venituri proprii pe anul 2007  

 
 

Consiliul jude�ean Alba întrunit in sedinta ordinara in  data de  30 martie  2007; 
Luand in dezbatere : 
- Proiect de hotarare privind modificarea si completarea  anexei nr. 11  a  Hotararii 

Consiliului Judetean nr. 10/ 2007 privind  stabilirea bugetului general al jude�ului Alba, 
aprobarea bugetului propriu al jude�ului Alba si aprobarea bugetelor de venituri si 
cheltuieli ale institu�iilor si serviciilor publice de interes jude�ean finan�ate din subven�ii 
si din venituri proprii pe anul 2007  

- Expunerea de motive la proiectul de hot�râre privind modificarea si completarea  anexei 
nr. 11 a Hotararii Consiliului Judetean nr. 10/ 2007 privind  stabilirea bugetului general 
al jude�ului Alba, aprobarea bugetului propriu al jude�ului Alba si aprobarea bugetelor de 
venituri si cheltuieli ale institu�iilor si serviciilor publice de interes jude�ean finan�ate din 
subven�ii si din venituri proprii pe anul 2007  

- Raportul de specialitate al Directiei de Dezvoltare si Bugete  nr. 3676 din 23 martie 
2007, cu privire la proiectul de hotarare inregistrat sub nr.60 din  23 martie 2007 ; 

- Adresa nr.1449/14 martie 2007 a Inspectoratului Scolar al Judetului Alba. 
- Hotararea Guvernului nr.1251/2005 privind unele masuri de imbunatatire a activitatii de 

invatare, instruire, compensare, recuperare si protectie speciala a copiilor/ elevilor/ 
tinerilor cu cerinte educative speciale din cadrul sistemului de invatamant special si 
special integrat ; 

- Ordinul nr.5418/2005 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a 
centrelor judetene/al municipiului Bucuresti, de resurse si de asistenta educationala si a 
regulamentelor – cadru ale institutiilor din subordine ; 

- Ordonanta Guvernului nr.11/2007 – privind cresterile salariale ce se vor acorda in 2007 
personalului didactic din invatamant, salarizat potrivit Legii nr.128/1997, privind 
Statutul personalului didactic. 

          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;  
- Legii nr.486/2006 privind bugetul de stat pe anul 2007; 
- Legea nr.273/2006 privind finan�ele publice locale; 
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. unic: Anexa nr.11 - „Desfasurarea pe unitati de invatamant special a prevederilor bugetare 
pe anul 2007”, a Hotararii Consiliului judetean Alba nr. 10/2007, se  modifica si se 
completeaza urmand a avea  structura prevazuta in anexa,  parte integranta a prezentei 
hotarari. 
 



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; 
- Ordonatorilor ter�iari de credite in extras; 
- Direc�iilor din aparatul propriu de specialitate al Consiliului jude�ean Alba.  

 
PRESEDINTE, 
Ion Dumitrel 
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