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HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea unor cheltuieli care vor fi efectuate cu ocazia Sărbătorilor de iarnă 2015 

 

 
Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă extraordinară în data de 10  decembrie 2015; 

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru aprobarea unor cheltuieli care vor 

fi efectuate cu ocazia Sărbătorilor de iarnă 2015;  

- proiectul de hotărâre pentru aprobarea unor cheltuieli care vor fi efectuate cu ocazia 

Sărbătorilor de iarnă 2015;  

- raportul de specialitate comun al Direcţiei gestionarea patrimoniului și informatică și 

Direcției dezvoltare și bugete nr. 22509/27.11.2015 din aparatul de specialitate al Consiliului 

județean Alba; 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 

bugete, strategii; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 3 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului județean Alba nr. 28/29.01.2015 privind  aprobarea bugetului 

general al Județului Alba, a bugetului propriu al Județului Alba, a bugetului creditelor interne si 

a bugetelor instituțiilor publice si activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, 

pe anul 2015, cu modificările și completările ulterioare.  

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 
HOTĂRÂRE 

 
Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 30.000 lei din bugetul propriu al Județului Alba, 

pentru cheltuieli cu cadourile care vor fi oferite colindătorilor și urătorilor, care vor participa la 

tradiționalele activități de colindat și urat de la sediul Consiliului județean Alba, în luna 

decembrie 2015. 

Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului şi 

informatică şi Direcţia dezvoltare şi bugete 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; Direcţiei gestionarea patrimoniului și informatică și 

Direcției de dezvoltare și bugete din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

     PREŞEDINTE, 

 Ion DUMITREL 

                         Contrasemnează, 

                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  

                                                                  Vasile BUMBU 
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