
ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 144/27.08.2015 

pentru aprobarea repartizării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pe anul 2015 

 

 

 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa extraordinară din data de 10 decembrie 2015. 

 Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba nr. 144/27.08.2015 pentru aprobarea repartizării sumelor defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi 

comunale, pe anul 2015; 

- proiectul de hotărâre privind modificarea anexei Hotărârii Consiliului Judeţean Alba 

nr. 144/27.08.2015 pentru aprobarea repartizării sumelor defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pe anul 2015, 

initiat de d-ul presedinte Ion Dumitrel; 

- raportul de specialitate nr. 23413/09.12.2015 comun al Direcţiei Dezvoltare si Bugete 

si Direcţiei Tehnice, din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Ținand cont avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economica, 

bugete, strategii;  

 Având în vedere prevederile: 

- H.G. nr. 638/2015 privind repartizarea pe județe a sumelor necesare pentru finanțarea 

cheltuielilor privind drumurile județene si comunale; 

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu  modificările şi completările 

ulterioare; 

- art. 51 alin. 1 lit. d din O.G. nr. 47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 

anul 2015 si unele masuri bugetare. 

În temeiul art. 97 si art.115 alin.1 lit.c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare,  adoptă prezenta: 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea anexei Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

144/27.08.2015 prin care a fost repartizată suma de 7.600 mii lei, alocată potrivit H.G. nr. 

638/19.08.2015 privind repartizarea pe judete a sumelor necesare pentru finantarea 

cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale, urmand sa aiba continutul din anexa la 

prezenta hotarare.  

Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin Direcţia Dezvoltare și Bugete si 

Direcția Tehnică din aparatul de specialitate al Consiliului județean Alba, vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului judeţului Alba; Administrației Județene a Finanţelor Publice a Judeţului 

Alba; Direcţiilor din aparatul  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; unităților 

administrativ teritoriale nominalizate. 

 

             PRESEDINTE, 

Ion DUMITREL                                                                        Contrasemnează 

                                                                  SECRETARUL JUDETULUI ALBA,   

                        Vasile  BUMBU                                                                                

 

 

Nr. 188 

Alba Iulia, 10 decembrie 2015 

 



Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 188/10.12.2015 

 

 

 

 

REPARTIZAREA 

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, pe anul 2015 

 

 

mii lei 

Nr. 

crt. 

Unitatea administrativ 

teritorială 

Suma 

inițială 

Influența   +/- Suma 

aprobată 
0 1 2 3 4=2+3 

Total, din care: 7600,00 0,00 7600,00 

1 Oraș Ocna Mureș  450,00 450,00 

2 Comuna Ciuruleasa  100,00 100,00 

3 Comuna Hopîrta  1050,00 1050,00 

4 Comuna Jidvei  850,00 850,00 

5 Comuna Rădești  950,00 950,00 

6 Județul Alba 7600,00 - 3400,00 4200,00 

 

 

 

             PRESEDINTE, 

Ion DUMITREL                                                                        Contrasemnează 

                                                                  SECRETARUL JUDETULUI ALBA,   

                        Vasile  BUMBU                                                                                

 

 


