
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 
pentru modificarea Hotărârii nr.88/2011 privind repartizarea subvenţiilor şi a altor surse de la bugetul de 

stat către bugetele locale,  pe unităţi administrativ teritoriale, pe anul 2011 
 
          Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţa extraordinară în data de 14 decembrie  2011. 

      Luând în dezbatere: 
     - expunerea de motive la proiectul de hotărâre modificarea Hotărârii nr.88/2011 privind 

repartizarea subvenţiilor şi a altor surse de la bugetul de stat către bugetele locale,  pe unităţi 
administrativ teritoriale, pe anul 2011 

     - proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.88/2011 privind repartizarea subvenţiilor şi 
a altor surse de la bugetul de stat către bugetele locale,  pe unităţi administrativ teritoriale, pe anul 
2011, initiat de presedintele Consiliului Judetean Alba, d-nul Ion Dumitrel; 

- raportul de specialitate nr. 15.718/2011 al Direcţiei Dezvoltare şi Bugete cu privire la 
proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 259 din data de 06 decembrie 2011. 

Văzând : 
- avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 – „Dezvoltare economică, bugete, stategii şi 
cooperare inter-instituţională”; 
- actul adiţional nr.1 la contractul de finanţare nr. 45127/8438/2011 incheiat intre Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Turismului si Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Alba prin Consiliul 
Judetean, având ca obiect alocarea de sume din bugetul MDRT pentru realizarea Programul privind 
„Sistemul informaţional specific domeniului imobiliar – edilitar şi băncilor de date urbane” pentru 
anul 2011. 

Având în vedere prevederile: 
- Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice cu modificările si completările ulterioare; 
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare; 
- Legii nr. 286/2010  privind bugetul de stat pe anul 2011; 
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 Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.88/2011 privind repartizarea subvenţiilor şi a 
altor surse de la bugetul de stat către bugetele locale,  pe unităţi administrativ teritoriale, pe anul 2011, 
se modifică, urmând a avea următorul cuprins: 

 „Art. 1 Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a transferurilor de la bugetul 
de stat, pe anul 2011, în sumă de 271.925 lei pentru realizarea „Programului privind sistemul 
informaţional specific domeniului imobiliar - edilitar şi a băncilor de date urbane”, potrivit anexei nr.1, 
parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

 
Preşedintele Consiliului judeţean Alba, domnul Ion Dumitrel,  prin Direcţia Dezvoltare si 

Bugete va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 
Alba Iulia, 14.12.2011 
Nr. 231                                                 



ROMÂNIA Anexa nr.1
JUDEŢUL ALBA la hot nr. 231 
CONSILIUL JUDEŢEAN din 14.12.2011

REPARTIZAREA
pe unităţi administrativ - teritoriale a transferurilor de la bugetul de stat pentru 

realizarea Sistemului informaţional specific domeniului imobiliar - edilitar şi 
băncilor de date urbane, pe anul 2011

lei

Nr. 
crt. Unitatea administrativ teritorială Sume alocate 2011

TOTAL, din care: 271.925

1 CONSILIUL LOCAL ALBA IULIA 101.965

2 CONSILIUL LOCAL SEBES 80.430

3 CONSILIUL LOCAL  OCNA MURES 89.530

  Preşedinte Contrasemnează
Ion Dumitrel Secretarul judeţului,

Mariana  Hurbean
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