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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA  
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de 

dezvoltare,  pe anul 2013 
 
 

Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţa extraordinară din  data de 09 ianuarie  2014; 
Luând în dezbatere : 
- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din 

excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare,  pe anul 2013; 
- Proiectul de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului 

local a deficitului secţiunii de dezvoltare,  pe anul 2013, iniţiat de domnul preşedinte Ion 
Dumitrel 

- Raportul de specialitate al Direcţiei de Dezvoltare si Bugete  nr.82 /2014, cu  privire la 
proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 1 din 06.01.2014. 

Văzând: 
- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 – „Dezvoltare economică, bugete, 
strategii”. 
Având in vedere prevederile : 
- Ordinul nr.2020/17.12.2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

încheierea exerciţiului bugetar al anului 2013 
- Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările  
ulterioare; 
- art.91 din Legea privind administraţia publică locală nr.215/2001, republicata, cu 

modificările şi completările ulterioare 
In temeiul art.97 si art.115 alineatul (1)  lit.”c” din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare adoptă prezenta: 
 

HOTARARE 
 
 Art.unic: Se aproba acoperirea definitiva a deficitului secţiunii de dezvoltare, pe anul 2013 
in suma de 9.522.372,02 lei din excedentul bugetului local. 

  
Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, domnul Ion Dumitrel, prin Direcţia Dezvoltare şi 

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 – judeţul Alba; 
- Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Alba; 
- Trezoreriei municipiului Alba Iulia; 
 

PREŞEDINTE, 
Ion Dumitrel 
 
 
                                                                        CONTRASEMENEAZĂ  
                                                                   SECRETARUL  JUDEŢULUI, 
                                                                             Mariana Hurbean 

 
Alba Iulia, 09.01.2014 
Nr.1 



{TOMANIA
"TUDETTIL AI,RA
CONSILIUL JUDETEAN
PRE$EDINTE

DISPOZITIE
privindadmiter""'"'T;1".'"",11il1Jtr;,iii:,li-administrativi,anumelui

Pregedintele Consiliului Judelean Alba;
AnalizAnd referatul numdrul 5419/18.12.2013 gi documentalia Directiei Publice Comunitare cle

pvidenli a Persoanelor Alba din care rezultd, cd sunt indeplinite condiliile legale privind schimbarea, pe
cale administrativd, a numelui doamnei Ghib Raluca-Maria;

Avdnd in vedere prevederile:
- ar1. 4 alin. (2) litera h) gi ale art. 13 din Ordonanla Guvernului RomAniei nr.4l/2003 privind

dob6ndirea gi schimbarea pe cale administrativd a numelor persoanelor fizice, aprobatd prin Legea nr.
323 /08.07 .2003, cu modifi c[rile gi completlrile ulterioare;

In temeiul art. 106 alin.(l) din Legea administraliei publice locale nr.215/2001, republicatd, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare;

DISPUNE:

Art.l. Se admite cererea de schimbare, pe cale administrativd, a numelui doamnei Ghib
Raluca-Maria, domiciliatd in municipiul Sebeg, loc. Pertegti, str.Valea Sebegului, b1.4, sc.B, ap.3,
judelul Alba, fiica lui Ion gi Ana, n[scutd in localitatea Jibou, judeful Silaj, la data de 6 august 1993,
posesoare a cdrlii de identitate seria AX nr.439327, eliberat6 la data de 13.07.2011 de cdtre SPCLEP
Sebeq, CNP: 2930806313702, de cetdlenie gi nalionalitate romdn5" cdsdtorit[, din Ghib in Dendiu
urmdnd si poarte numele de DENDIU RALUCA-MARIA.

Art.Z. Directia Publicd Comunitard de Eviden![ a Persoanelor Alba va duce la indeplinire
prezenta dispozilie.

Dispozilia se publicd in Monitorul Oficial al judetului Alba, se comunicd gi se inainteazdla:
- Institulia Prefectului - Judetul Alba;
- Direclia Public[ Comunitard de Evidenld a Persoanelor;
- Direclia Publici Comunitarl de Eviden!6 a Persoanelor Alba pentru doamna Ghib Raluca-

Maria
- Direclia Juridici 9i Administralie Publicd.
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