
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind acoperirea temporară a golurilor de casă în anul 2017,  

din excedentul înregistrat la 31 decembrie 2016 

 

 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 26 ianuarie 2017; 

 Luând în dezbatere : 

 - proiectul de hotărâre privind acoperirea temporară a golurilor de casă în anul 2017, din 

excedentul înregistrat la 31 decembrie 2016; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acoperirea temporară a golurilor 

de casă în anul 2017, din excedentul înregistrat la 31 decembrie 2016; 

- raportul de specialitate nr. 733/16 ianuarie 2017 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

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, art. 91 alin. 3 lit. a şi lit. d din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 - art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - Ordinului nr. 2890/21 decembrie 2016 al ministrului finanțelor publice pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2016; 

 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. 1. Se aprobă alocarea sumei de 5000,00 mii lei din excedentul bugetului local al 

Județului Alba,  înregistrat la 31 decembrie 2016, astfel: 

a.) suma de 4500,00 mii lei pentru acoperirea temporară a golurilor de casă  provenite din 

decalajele între veniturile și cheltuielile secţiunii de dezvoltare în anul 2017; 

b.) suma de 500 mii lei pentru acoperirea temporară a golurilor de casă  provenite din 

decalajele între veniturile și cheltuielile secţiunii de funcţionare în anul 2017.  

Art. 2. Pe măsura înregistrării de disponibilități la bugetul local al Județului Alba în anul 

2017, se vor efectua restituiri aferente sumelor împrumutate pentru acoperirea golurilor 

temporare de casă.  

Art. 3.  Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4.  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; Direcţiei dezvoltare și 

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 
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       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU    
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Alba Iulia, 26 ianuarie 2017 


