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HOT�RÂRE 
cu privire la completarea si modificarea Hotararii nr.69/2007 a Consiliului Judetean Alba 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 24 octombrie 2007. 
      Luând în dezbatere: 
-  expunerea de motive la proiectul de hot�râre cu privire la completarea si modificarea 
Hotararii nr.69/2007 a Consiliului Judetean Alba 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 Hotararii nr.69/2007 a 
Consiliului Judetean Alba privind repartizarea transferurilor si subventiilor de la bugetul  de stat 
catre bugetele locale ale comunelor, oraselor si municipiilor, pe anul 2007, initiat de domnul 
presedinte Ion Dumitrel; 
- raportul de specialitate nr. 12.736/2007 al Direc�iei dezvoltare si bugete cu privire la proiectul 
de hot�râre inregistrat sub nr. 176 din 15.10.2007. 

Vazand : 
- adresele nr. 30.170/2007, nr. 47303/2007 si nr. 43355/2007 a  Ministerului Dezvoltarii, 

Lucrarilor Publice si Locuintelor privind derularea „Programului constructiilor de locuinte 
sociale” conform prevederilor Legii locuintelor nr. 114/1996; 

- adresa nr. 42.641/2007 a  Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor privind 
derularea „Programului privind Sistemul informational specific domeniului imobiliar-
edilitar si bancilor de date urbane”. 

      -  avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 – „Economica si administrarea domeniului    
public si privat” cu amendamentul din sedinta publica. 

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 modificarea art. 3, eliminarea art. 5 si introducerea art. 6  din Hotararea 
nr.69/2007 a Consiliului Judetean Alba privind repartizarea transferurilor si subventiilor de la 
bugetul  de stat catre bugetele locale ale comunelor, oraselor si municipiilor, pe anul 2007, urmând 
a avea urm�torul cuprins: 

„Art. 3 Repartizarea subven�iilor de la bugetul de stat c�tre bugetele locale –177 mii lei- 
pentru lucr�rile de cadastru imobiliar, pe anul 2007, se stabile�te potrivit anexei nr.3- parte 
integrant� a prezentei hot�râri.” 

„Art. 6 – Se aproba repartizarea sumei de 200 mii lei alocate din Fondul National de 
Dezvoltare pentru finantarea obiectivelor de locuinte sociale, pe anul 2007, potrivit anexei nr.6- 
parte integrant� a prezentei hot�râri.” 



Art. II. 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 
                                                                                              p Secretarul judetului, 
                                                                                                    Liliana Negrut 
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