
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea repartizării pe unități administrativ teritoriale a subvențiilor de la bugetul 

de stat pentru realizarea Programului privind elaborarea și/sau actualizarea planurilor 

urbanistice generale ale localităților și a regulamentelor locale de urbanism, pe anul 2015 

 

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

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea repartizării alocațiilor 

bugetare pentru realizarea Programului privind elaborarea și/sau actualizarea planurilor 

urbanistice generale ale localităților și a regulamentelor locale de urbanism, pe anul 2015; 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea repartizării alocațiilor bugetare pentru realizarea 

Programului privind elaborarea și/sau actualizarea planurilor urbanistice generale ale 

localităților și a regulamentelor locale de urbanism, pe anul 2015; 

- raportul de specialitate nr. 22758/03.12.2015 al Direcţiei de dezvoltare şi din aparatul de 

specialitate al Consiliului județean Alba  

Ținând cont de: 

- contractul de finanţare nr. 100101/09.11.2015 pentru Programul privind elaborarea 

si/sau actualizarea planurilor urbanistice generale ale localitatilor si a regulamentelor locale de 

urbanism, pe anul 2015, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice și 

Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba, al cărui obiect îl constituie alocarea pentru Judeţul Alba, 

pe anul 2015, din bugetul MDRAP a sumei de 246.450 lei, pentru elaborarea și/sau actualizarea 

planurilor urbanistice generale ale localităților și a regulamentelor locale de urbanism, înregistrat la 

Consiliul Judeţean Alba cu nr. 21557/17.11.2015; 

- avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii; 

Având în vedere prevederile: 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 525/1996  pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicata, 

cu modificările si completările ulterioare; 

- art. 34 alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu  modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legii nr. 186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015; 

- O.U.G. nr. 47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 si unele 

masuri bugetare; 

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 repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a subvențiilor de la bugetul 

de stat, pe anul 2015, în sumă de 246.450 lei, pentru realizarea „Programului privind elaborarea 

și/sau actualizarea planurilor urbanistice generale ale localităților și a regulamentelor locale de 

urbanism, pe anul 2015”, potrivit anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin Direcţia dezvoltare şi bugete din 

aparatul de specialitate al Consiliului județean Alba va 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 Finanțelor Publice Alba, unităților 

administrativ teritoriale nominalizate și Direcțiilor din aparatul de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba. 

     PREŞEDINTE, 

 Ion DUMITREL             Contrasemnează, 

                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  

                                                                  Vasile BUMBU   
Nr. 192 

Alba Iulia, 10 decembrie 2015 



Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 192/10.12.2015 

 

 

 

 

REPARTIZAREA 

pe unităţi administrativ teritoriale a subvențiilor de la bugetul de stat pentru realizarea 

„Programului privind elaborarea și/sau actualizarea planurilor urbanistice generale ale 

localităților și a regulamentelor locale de urbanism, pe anul 2015” 

 

 

 

             lei 

Nr. 

crt. 

Unitatea administrativ 

teritorială 

Program 

2015 
0 1 2 

Total, din care: 246.450 

1 Oraș Abrud 50.000 

2 Oraș Baia de Arieș 106.950 

3 Comuna Ighiu 47.960 

4 Comuna Noșlac 41.540 

 

 

 

             PRESEDINTE, 

Ion DUMITREL                                                                         Contrasemnează 

                                                           SECRETARUL JUDETULUI ALBA,   

                            Vasile  BUMBU                                                                                

 

 

 


