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HOTĂRÂRE 
cu privire la 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 judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinara in data de 20 decembrie 2007. 
Luând în dezbatere: 
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la 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 hotărâre cu privire la 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. 15.363/11.12.2007 al Direcţiei dezvoltare si bugete cu privire la 
proiectul de hotărâre inregistrat sub nr. 211 din 11.12.2007. 

Vazand : 
- adresa nr. 58434/DGLP/05.12.2007 a  Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si 

Locuintelor 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. 59806/11.12.2007 a Ministerului Dezvoltari Lucrarilor Publice si a Locuintelor 
privind derularea Programuluil de finantare a constructiilor de locuinte sociale din Fondul National 
de Dezvoltare, pe anul 2007, pentru judetul Alba, program realizate conform Legi nr. 114/1996; 

- 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 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. I. Se aproba modificarea art. 1 si art. 6 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.) – 3.153.545,00 lei – pentru derularea Programului 
de alimentare cu apa la sate, pe anul 2007, potrivit anexei nr.1- parte integranta a prezentei 
hotărâri.” 

„Art. 6 – Se aproba modificarea sumei alocate din Fondul National de Dezvoltare pentru 
finantarea obiectivelor de locuinte sociale, pe anul 2007, potrivit anexei nr.6- parte integrantă a 
prezentei hotărâri.” 

Art. II. 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 
                                                                                                 Contrasemneaza 
                                                                                              Secretarul judetului, 
                                                                                               Mariana  Hurbean 

Alba Iulia, 20.12.2007 
Nr. 213 


