
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea si completarea articolului 3 al Hotărârii Consiliului Judeţean 

Alba nr. 106/16 martie 2017 cu privire la aprobarea repartizării pe unităţi administrativ - 

teritoriale din Judeţul Alba a cotelor și sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de 

stat, precum și pentru repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru 

drumuri judeţene și comunale, pe anul 2017 

 

         Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 19 octombrie 2017; 

  Luând în dezbatere: 

  - proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea articolului 3 al Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba nr. 106/16 martie 2017 cu privire la aprobarea repartizării pe unităţi 

administrativ - teritoriale din Judeţul Alba a cotelor și sumelor defalcate din unele venituri ale 

bugetului de stat, precum și pentru repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea 

adăugata pentru drumuri judeţene și comunale, pe anul 2017; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea 

articolului 3 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 106/16 martie 2017 cu privire la 

aprobarea repartizării pe unităţi administrativ - teritoriale din Judeţul Alba a cotelor și sumelor 

defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum și pentru repartizarea sumelor 

defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru drumuri judeţene și comunale, pe anul 2017; 

   - raportul de specialitate nr. 18517/9 octombrie 2017 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

  Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 106/16 martie 

2017 cu privire la aprobarea repartizării pe unităţi administrativ - teritoriale din Judeţul Alba a 

cotelor și sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum și pentru 

repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru drumuri judeţene și 

comunale, pe anul 2017; 

  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. 1 lit. b, alin. 3 lit. a şi lit. d din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările 

ulterioare; 

- Legii nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017; 

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. Articolul 3 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 106/16 martie 2017 cu 

privire la aprobarea repartizării pe unităţi administrativ - teritoriale din Judeţul Alba a cotelor 

și sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum și pentru repartizarea 

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru drumuri judeţene și comunale, pe anul 

2017, se modifică şi completează, urmând a avea următorul cuprins: 

„Art. 3  Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din Judeţul Alba, a 

sumei defalcate din taxa pe valoare adăugată, de 11184 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor 

privind drumurile judeţene şi comunale, potrivit anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri”.  

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

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va aduce 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, Unităților administrativ teritoriale nominalizate, Ministerului 

Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Direcției juridice şi relații publice, Direcției 

gestionarea patrimoniului, Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism şi Direcției dezvoltare și 

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

 

                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ  

             PREŞEDINTE,                                  SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

               ION DUMITREL                                  Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 314 

Alba Iulia, 19 octombrie 2017 

 

 



Anexa  la Hotărârea 

 Consiliului Județean Alba nr. 314/19 octombrie 2017 

 

 REPARTIZAREA 

pe unităţi administrativ - teritoriale din Judeţul Alba a sumei defalcate  

din taxa pe valoare adaugată pentru finanţarea cheltuielilor 

 privind drumurile judeţene şi comunale, pe anul 2017 

    

mii lei 

Nr. 

crt. 
Unitatea administrativ –teritorială 

Sume 

alocate  

Influența 

+/- 

Sume 

rectificate 

0 A 1 2 3=1+2 

  TOTAL, din care: 11,184.00 0.00 11,184.00 

1 Orașul Teiuș 50.00   50.00 

2 Comuna Albac 950.00   950.00 

3 Comuna Arieșeni 50.00   50.00 

4 Comuna Bucium 50.00   50.00 

5 Comuna Cergău 100.00   100.00 

6 Comuna Ceru Băcăinți 20.00   20.00 

7 Comuna Ciuruleasa 100.00 317.00 417.00 

8 Comuna Jidvei 0.00 512.00 512.00 

9 Comuna Livezile 150.00 371.00 521.00 

10 Comuna Lopadea Nouă 40.00   40.00 

11 Comuna Mirăslău 60.00   60.00 

12 Comuna Ocoliș 150.00   150.00 

13 Comuna Ponor 50.00   50.00 

14 Comuna Rîmeț 50.00   50.00 

15 Comuna Sălciua 100.00   100.00 

16 Comuna Scărișoara 100.00   100.00 

17 Comuna Sohodol 64.00   64.00 

18 Comuna Stremț 50.00   50.00 

19 Comuna Vințu de Jos 50.00   50.00 

20 Județul Alba 9,000.00 -1,200.00 7,800.00 

 

                                                                      CONTRASEMNEAZĂ 

             PREŞEDINTE,            SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

                          ION DUMITREL                       Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 


