
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
PREȘEDINTE 
 

HOTĂRÂRE 
privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 53/27.02.2014 

 
 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară în data de 30.10.2014; 
 
 Luând în dezbatere: 

• Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean 
Alba nr. 53/27.02.2014 

• Raportul de specialitate comun al Direcţiei Gestionarea Patrimoniului şi Informatică si al 
Directiei Dezvoltare si Bugete nr. 17501/24.10.2014. 

Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1- Comisia dezvoltare economica, bugete, 
strategii. 
Având în vedere prevederile: 

• art.91-(1) lit.”f”, din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

• Hotărârii Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare 
a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 

• Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare; 
• Ordonanței nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile 

administrației publice și institutiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
• Legii privind finanţele publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
În temeiul art. 97-(1) şi art. 115-(1), lit. „c” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 
 

H O T Ă R Â R E: 
 

Art. 1. Se aprobă completarea Anexei Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 53/27.02.2014, cu 
poziția nr. 22, după cum urmează: „Nr. crt.: 22, Nr. de înmatriculare: AB 08 KAY, Marca: VOLKSWAGEN 
CADDY, Categoria de folosinţă: Autoutilitară, Cota propusă (litri): 200;  

Art.   2.  Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.11.2014; 
Art. 3. Preşedintele Consiliului judeţean Alba, Ion Dumitrel, prin Direcţia gestionarea 

patrimoniului şi informatică şi Direcţia dezvoltare şi bugete, va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 
- Instituţiei Prefectului - judeţul Alba; 
- Direcţiei Gestionarea patrimoniului şi Informatică; 
- Direcţiei Dezvoltare şi Bugete. 

 
 

      p. PREŞEDINTE,  
 ALIN FLORIN CUCUI  

                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL JUDEŢULUI,                     
      MARIANA HURBEAN 
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