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D I S P O Z I Ţ I E 

privind modificarea repartizării pe trimestre  a veniturilor şi cheltuielilor bugetare, 

precum și efectuarea unor virări de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar, 

pentru bugetul propriu al Judeţului Alba şi bugetul  instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2016 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând referatul nr. 10840/23 iunie 2016 al Direcţiei dezvoltare şi bugete privind 

modificarea repartizării pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor bugetare ale bugetului propriu al 

Județului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii, pe anul 2016; 

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr.  95/26 mai 2016 

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului propriu al Judeţului Alba şi 

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

pe anul 2016; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. c și lit. f, art. 104 alin. 4 lit. a din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

- art. 49 alin. 5 și art. 50 alin. 2 lit. b din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările si completările ulterioare, emit prezenta  

 

  

D I S P O Z I Ţ I E 

 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea repartizării pe trimestre  a veniturilor şi cheltuielilor 

bugetare, precum și efectuarea unor virări de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar, 

pentru bugetul propriu al Judeţului Alba şi bugetul  instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2016, şi în consecință, anexele nr. 2 și nr. 5 

astfel cum au fost modificate prin  Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 95/26 mai 2016 vor 

avea conținutul actualizat şi constituie părți integrante ale prezentei dispoziţii. 

Art. 2. Direcţia dezvoltare şi bugete din aparatul de specialitate al Consiliului Județean 

Alba va duce la îndeplinire prevederile  prezentei dispoziţii. 

 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba şi pe pagina de 

internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului  Judeţului Alba; Administrației 

Județene a Finanţelor Publice Alba; Trezoreriei municipiului Alba Iulia; Ordonatorilor terțiari de 

credite în extras și Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                     Avizat pentru legalitate, 

         PREŞEDINTE                       SECRETARUL JUDEŢULUI, 

         ION DUMITREL                       Vasile BUMBU 
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Alba Iulia, 27 iunie 2016 


