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HOTĂRÂRE 

privind repartizarea transferurilor si subventilor de la bugetul de stat catre bugetele locale 
ale comunelor, oraselor si municipiilor, pe anul 2007 

 
            Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinara in data de 26 aprilie 2007. 
      Luând în dezbatere: 
- Proiectul de hotarare privind repartizarea transferurilor si subventilor de la bugetul  de stat catre 
bugetele locale ale comunelor, oraselor si municipiilor, pe anul 2007, initiat de domnul presedinte 
Ion Dumitrel; 
- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind repartizarea transferurilor si subventilor de la 
bugetul  de stat catre bugetele locale ale comunelor, oraselor si municipiilor, pe anul 2007; 
- Raportul de specialitate nr. 4591/16.04.2007 al Direcţiei dezvoltare si bugete cu privire la 
proiectul de hotărâre înregistrat sub nr.66 din 16.04.2007. 
- adresa nr. 813/2007 a  Ministerului, Transporturilor, Construcţiilor si Turismului privind derularea 
Programului de alimentare cu apa la sate, pe anul 2007,  pentru judeţul Alba, program finanţat in 
baza H.G. nr.577/1997, republicata; 
- adresa nr.870/2007  a Ministerului, Transporturilor, Construcţiilor si Turismului privind derularea 
Programului de pietruire, reabilitare si/sau asfaltare a drumurilor de interes local clasate, pe anul 
2007, pentru judeţul Alba, program finanţat in baza H.G. nr. 577/1997, republicata; 
- adresa nr.495/2007 a Ministerul Transporturilor, Construcţiilor  si Turismului cu privire la 
Programul finantarii de la bugetul de stat pentru elaborarea si/sau reactualizarea planurilor 
urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism in anul 2007, pentru judeţul Alba; 
- adresa nr. 1150/I.A./2007 a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor si Turismului cu privire la 
sumele alocate pentru realizarea lucrărilor de cadastru de specialitate imobiliar edilitar si de 
construire a băncilor de date in anul 2007, pentru judeţul Alba. 
- adresa nr.740/2007 a Ministerul Transporturilor, Construcţiilor  si Turismului cu privire la 
Programul de constructii locuinte sociale pe anul 2007, pentru judetul Alba, derulat in baza Legii 
locuintei nr.114/1996. 

Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 „Economica si administrarea 
domeniului public si privat”. 

Avand în vedere prevederile: 
- Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice; 
- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale; 
- Legii nr. 486/2006 privind bugetul de stat pe anul 2007. 

În temeiul art. 97 si art.115 alin.1 lit.”c”din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicata,  adoptă prezenta: 

 
HOTĂRÂRE 

 
Art. 1 Repartizarea subventilor de la bugetul de stat catre bugetele locale – 765.000 lei– pentru 
derularea Programului de alimentare cu apa la sate, pe anul 2007, se stabileste potrivit anexei nr.1- 
parte integranta a prezentei hotărâri. 
Art. 2 Repartizarea subventilor de la bugetul de stat catre  bugetele locale – 1.260.000 lei – pentru 
derularea  Programului de pietruire, reabilitare si/sau asfaltare a drumurilor de interes local clasate, 
pe anul 2007, se stabileste potrivit anexei nr.2- parte integranta a prezentei hotărâri. 
Art. 3 Repartizarea subventilor de la bugetul de stat către bugetele locale – 140.000 lei- pentru 
lucrările de cadastru imobiliar, pe anul 2007, se stabileşte potrivit anexei nr.3- parte integrantă a 
prezentei hotărâri. 



Art. 4 Repartizarea subventilor de la bugetul de stat către bugetele locale – 65.000 lei- pentru 
elaborarea si/sau actualizarea planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism, 
pe anul 2007, se stabileşte potrivit anexei nr.4- parte integrantă a prezentei hotărâri. 
Art. 5 Repartizarea transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale – 475.000 lei- pentru 
sprijinirea constructia de locuinte sociale, pe anul 2007, se stabileşte potrivit anexei nr.5- parte 
integrantă a prezentei hotărâri. 
Preşedintele Consiliului judeţean Alba prin Direcţia Dezvoltare si bugete va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotariri. 
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba, se înaintează şi se comunică: 
-Instituţiei Prefectului judeţului Alba; 
-Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Alba; 
-Trezoreriei Alba Iulia; 
-Consiliilor locale nominalizate; 
-Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Alba. 
 
     Preşedinte, 
   Ion Dumitrel 
                                                                                                  Contrasemnează 
                                                                                              Secretarul judeţului, 
                                                                                               Mariana  Hurbean 
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