
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind validarea 

Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 601/27 decembrie 2016 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „de îndată” în data de 6 ianuarie  2017; 

  Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind validarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean 

Alba nr. 601/27 decembrie 2016; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind validarea Dispoziției Președintelui 

Consiliului Județean Alba nr. 601/27 decembrie 2016; 

   - raportul de specialitate nr. 82 din 4 ianuarie 2017 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 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; 

 - Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 601/27 decembrie 2016 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; 

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

bugete, strategii; 

 Având în vedere prevederile : 

- art. 91 alin. 1 lit. b și art. 91 alin. 3 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 82 alin. 2 coroborat cu art. 19 alin. 2 și art. 19 alin. 1 lit. a 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; 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. I.  Se aprobă validarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 

601/27 decembrie 2016 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; 

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

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

   Art. III. 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 şi Direcţiei dezvoltare şi 

bugete din cadrul aparatului  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.      

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                    Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU   

     

Nr. 2 

Alba Iulia, 6 ianuarie 2017  




































































































