
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE             

DISPOZIŢIE 

cu privire la modificarea bugetului propriu al Județului Alba cu suma alocată din Fondul 

de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 22916/27 decembrie 2016 al Direcţiei dezvoltare şi bugete 

privind modificarea bugetului propriu al Județului Alba cu suma alocată din Fondul de 

intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016; 

Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 20/28 ianuarie 2016 privind aprobarea 

bugetului general al Judeţului Alba, bugetului propriu al Judeţului Alba, bugetului creditelor 

interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2016, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 246/23 decembrie 2016 privind rectificarea 

bugetului general al Județului Alba, bugetul propriu al Județului Alba, a bugetelor instituțiilor 

publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, precum și efectuarea 

unor virări de credite pentru bugetul fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2016; 

Având in vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,  

republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

- art. 82 alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 975/21 decembrie 2016 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție 

la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, pentru unele unități 

administrativ-teritoriale afectate de calamitați naturale produse de inundații; 

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare 

 

DISPUN 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea bugetului propriu al Județului Alba cu suma de 354,00 mii 

lei alocată din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 

2016. 

Art. 2. Anexele nr. 1 și nr. 2 ale Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 246/2016 

privind rectificarea bugetului general al Județului Alba, bugetul propriu al Județului Alba, a 

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

precum si efectuarea unor virări de credite pentru bugetul fondurilor externe nerambursabile, pe 

anul 2016, vor avea conținutul actualizat potrivit prevederilor art. 1 și constituie părți integrante 

ale prezentei dispoziții. 

Art. 3. Prevederile prezentei dispoziții vor fi supuse spre validare Consiliului Județean 

Alba în prima ședință care va avea loc.  

Art. 4. Direcția dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții. 

 

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba și 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 și Direcţiilor din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

                 Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

      ION DUMITREL              Vasile BUMBU   

Nr. 601 

Alba Iulia, 27 decembrie 2016  

http://www.cjalba.ro/































































































