
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN 
HOTĂRÂRE 

pentru modificarea articolului 4 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.2/2015 privind utilizarea excedentului 

bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2015 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară in data de 27 august 2015; 

Luând în dezbatere : 

 Expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru modificarea articolului 4 al Hotărârii Consiliului 

Judeţean Alba nr.2/2015 privind utilizarea excedentului bugetului instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2015. 

 Proiectul de hotărâre pentru modificarea articolului 4 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.2/2015 

privind utilizarea excedentului bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial 

din venituri proprii, în anul 2015, inițiat de domnul Președinte Ion Dumitrel; 

 Raportul de specialitate al Direcţiei de Dezvoltare şi Bugete  nr. 15012/14.08.2015 cu privire la 

proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 147 din data de 14.08.2015; 

 Adresa nr.2326/13.08.2015 a Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia. 

Văzând: 

 Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 – „Dezvoltare economica, bugete, strategii”. 

Având in vedere prevederile : 

 Art. 44 alin. 1 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr.720/2014 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, 

instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din 

venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor 

externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, 

gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Cap. X pct. 10.5 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1780/19.12.2014 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2014; 

 Art. 70 alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Art. 91 alin.1 lit. b) si alin. 3 lit.a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare adoptă prezenta: 

HOTĂRÂRE 

Art.unic. Articolul 4 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.2/2015 privind utilizarea excedentului 

bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii în anul 2015, se 

modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 4 Se aprobă utilizarea de către Muzeul National al Unirii Alba Iulia a excedentului anului 

precedent, în sumă de 37.507,18  lei pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de funcţionare şi suma de 13.500 

lei pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare”. 

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

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

Prezenta hotărâre se publică in Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se comunică: 

- Instituţiei prefectului – Judeţul Alba; 

- Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Alba; 

- Trezoreriei Municipiului Alba Iulia; 

- Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia; 

- Direcţiei Dezvoltare şi Bugete din cadrul Consiliului Judeţean Alba.  

 

Preşedinte, 

     Ion Dumitrel                                                             

                                                                                              Contrasemnează 

                                                                                    Secretarul  Judeţului, 

                                                                                          Bumbu Vasile 
Alba Iulia, 27.08.2015 
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