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 HOT�RÂRE 
 privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a cotei de 20% 

din impozitul pe venit pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala precum si pentru 
proiectele de infrastructura care necesita cofinantare locala 

 
            Consiliul jude�ean Alba întrunit în �edin�a ordinara in data de 31 iulie 2007. 

      Luând în dezbatere: 
 - Expunerea de motive la proiectul de hot�râre privind repartizarea pe unitati administrative     

teritoriale a cotei de 20% din impozitul pe venit pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala 
precum si pentru proiectele de infrastructura care necesita cofinantare locala;  

 - Proiectul de hot�râre nr.128/20.07.2007 privind repartizarea pe unitati administrative     
teritoriale a cotei de 20% din impozitul pe venit pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala 
precum si pentru proiectele de infrastructura care necesita cofinantare locala, initiat de domnul 
Presedinte Ion Dumitrel;  

-  Raportul de specialitate nr. 8739/20.07.2007 al Direc�iei dezvoltare si bugete, la proiectul 
de hot�rârea privind repartizarea pe unitati administrative teritoriale a cotei de 20% din impozitul pe 
venit pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala precum si pentru proiectele de 
infrastructura care necesita cofinantare locala. 

Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 – „Comisia economica si 
administrarea domeniului public si privat”. 

Având în vedere prevederile: 
- Legii nr. 500/2002 privind finan�ele publice; 
- Legea nr. 273/2006 privind finan�ele publice locale; 
- Legii nr. 486/2006 privind bugetul de stat pe anul 2007. 
În temeiul art. 97 si art.115 alineatul (1) lit.”c” din Legea nr. 215/2001 privind administra�ia 

public� local�, republicata,  adopt� prezenta: 
 

HOT�RÂRE 
 

 Art.1. Se aproba repartizarea sumei de 3.820 mii lei pe unitatii administrative 
administrative-     teritoriale din impozitul pe venit pentru sustinerea programelor de dezvoltare 
locala precum si pentru proiectele de infrastructura care necesita cofinantare locala, conform anexei 
care face parte integrant� din prezenta hot�râre. 

 Art.2. Pre�edintele Consiliului jude�ean Alba prin Direc�ia Dezvoltare si bugete va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotariri. 

 Art.3. Prezenta hot�râre se public� în Monitorul Oficial al jude�ului Alba, se înainteaz� �i se 
comunic�: 

- Institu�iei Prefectului jude�ului Alba; 
- Direc�iei Generale a Finan�elor Publice Alba; 
- Trezoreriei Alba Iulia; 
- Consiliilor locale ale comunelor nominalizate; 
- Direc�iilor din aparatul propriu de specialitate al Consiliului jude�ean Alba. 
 
         Pre�edinte, 
       Ion Dumitrel                                                                    Contrasemneaza, 
                                                                                              Secretarul judetului, 
                                                                                               Mariana  Hurbean 
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