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HOT�RÂRE 
cu privire la completarea si modificarea Hotararii nr.69/2007 privind repartizarea transferurilor si 

subventiilor de la bugetul de stat catre bugetele locale ale comunelor, oraselor si municipiilor, 
 pe anul 2007 

 
            Consiliul jude�ean Alba întrunit în �edin�a ordinara in data de 27 septembrie 2007. 

      Luând în dezbatere: 
- expunerea de motive la proiectul de hot�râre cu privire la completarea si modificarea Hotarari 
nr.69/2007 privind repartizarea transferurilor si subventiilor de la bugetul  de stat catre bugetele 
locale ale comunelor, oraselor si municipiilor, pe anul 2007; 
- proiectul de hot�râre cu privire la completarea si modificarea Hotarari nr.69/2007 privind 
repartizarea transferurilor si subventiilor de la bugetul  de stat catre bugetele locale ale 
comunelor, oraselor si municipiilor, pe anul 2007; 
- raportul de specialitate nr. 11.715/25.09.2007 al Direc�iei dezvoltare si bugete cu privire la 
proiectul de hot�râre inregistrat sub nr. 163 din 25.09.2007. 

Vazand : 
- avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 – „Economica si administrarea domeniului         
public si privat”. 
- adresa nr. 40789/2007 a  Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor privind 
derularea Programului de pietruire, reabilitare si/sau asfaltare a drumurilor de interes local 
clasate, pe anul 2007, pentru jude�ul Alba, program finan�at in baza H.G. nr. 577/1997, 
republicata; 
- adresa nr. 40614/2007 a  Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor privind 
derularea Programului de alimentare cu apa la sate, pe anul 2007,  pentru jude�ul Alba, program 
finan�at in baza H.G. nr.577/1997, republicata. 

Avand în vedere prevederile: 
- Legii nr. 500/2002 privind finan�ele 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 administra�ia public� 
local�, republicata,  adopt� prezenta: 

 
 

HOT�RÂRE 
 

Art. I. Se aproba completarea si modificarea articolelor 1 si 2 din Hotararea Consiliului Judetean 
Alba nr.69/2007, urmand a avea urmatorul cuprins: 

„Art. 1 Se aproba repartizarea sumelor din subventii de la bugetul de stat catre bugetele 
locale si din alte surse (credit extern si T.V.A.) – 1.651.843 lei– pentru derularea Programului de 
alimentare cu apa la sate, pe anul 2007, potrivit anexei nr.1- parte integranta a prezentei hot�râri.” 

„Art. 2 Se aproba repartizarea sumelor din subventii de la bugetul de stat catre  bugetele 
locale si din alte surse (credit extern si T.V.A.) – 2.146.842,74 lei – pentru derularea  Programului 
de pietruire, reabilitare si/sau asfaltare a drumurilor de interes local clasate, pe anul 2007, potrivit 
anexei nr.2- parte integranta a prezentei hot�râri.” 

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



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 nominalizate; 
- Direc�iilor din aparatul de specialitate al Consiliului jude�ean Alba. 

 
 

     Pre�edinte, 
   Ion Dumitrel 
                                                                                                 Contrasemneaza, 
                                                                                              Secretarul judetului, 
                                                                                               Mariana  Hurbean 
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