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CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

   

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ teritoriale din Județul Alba, a 

subvenţiilor de la bugetul de stat, pentru finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor 

urbanistice generale ale  localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism, pe anul 2016 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 28 iulie 2016; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ teritoriale 

din Județul Alba, a subvenţiilor de la bugetul de stat, pentru finanţarea elaborării şi/sau 

actualizării planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de 

urbanism, pe anul 2016; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru aprobarea repartizării pe unităţi 

administrativ teritoriale din Județul Alba, a subvenţiilor de la bugetul de stat, pentru finanţarea 

elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor 

locale de urbanism, pe anul 2016; 

- raportul de specialitate nr. 12683/20 iulie 2016 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 Ţinând cont de prevederile Contractului de finanţare nr. 61439/4 iulie 2016/12523/19 

iulie 2016 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice și Unitatea 

Administrativ Teritorială Județul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba, pentru Programul privind 

elaborarea și/sau actualizarea planurilor urbanistice generale ale localităţilor și a regulamentelor 

locale de urbanism; 

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

bugete, strategii,  avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, 

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului, avizul favorabil al Comisiei de 

specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică, avizul favorabil al 

Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport, avizul favorabil al 

Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri și de avizul 

favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială; 

 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; 

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

şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016; 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

republicata, cu modificările si 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 repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale din Județul Alba, a 

subvenţiilor de la bugetul de stat, pentru finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor 



urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism, pe anul 2016, 

conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 

bugete și Direcției amenajarea teritoriului și urbanism din aparatul de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Administrației 

Județene a Finanţelor Publice Alba, Trezoreriei municipiului Alba Iulia, Unităților administrativ 

teritoriale nominalizate; Direcţiei dezvoltare şi bugete și Direcției amenajarea teritoriului și 

urbanism din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba  

 

 

 

                           CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 127 

Alba Iulia,  28 iulie 2016      



Anexă la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 127/28 iulie 2016 

 

    

    

 

REPARTIZAREA 

 

pe unităţi administrativ teritoriale din județul Alba, a subvenţiilor de 

la bugetul de stat, pentru finanţarea elaborării şi/sau actualizării 

planurilor urbanistice generale ale  localităţilor şi a regulamentelor 

locale de urbanism, pe anul 2016 

 
    

    

  
lei 

 Nr. 

crt. 
Denumire unitate administrativ teritorială Program 2016 

 
TOTAL, din care: 441.517,83 

 1 Abrud 33.309,06 

 2 Noșlac 11.718,00 

 3 Sîncel 33.309,06 

 4 Sîntimbru 22.500,00 

 5 Bistra 33.309,06 

 6 Cenade 45.000,00 

 7 Cergău 33.309,06 

 8 Gîrda de Sus 45.000,00 

 9 Lupșa 36.900,00 

 10 Poșaga 45.000,00 

 11 Sohodol 16.654,53 

 12 Stremț 52.200,00 

 13 Vadu Moților 33.309,06 

              

 

 

 

      

                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU 

 


