
 

 

 

 

    

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea unor cheltuieli care vor fi efectuate  

cu ocazia Sărbătorilor de iarnă 2019 

 

    Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 24 octombrie 2019; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea unor cheltuieli care vor fi efectuate cu 

ocazia Sărbătorilor de iarnă 2019;  

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea unor cheltuieli 

care vor fi efectuate cu ocazia Sărbătorilor de iarnă 2019; 

- raportul de specialitate nr. 22363/15 octombrie 2019 al Biroului turism din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 92 din 12 

aprilie 2019 privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al 

Judeţului Alba, a bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor 

publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019, cu 

modificările și completările ulterioare. 

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

economică, bugete, strategii și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, 

cultură, tineret, ONG-uri și sport; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 173 alin. 3 lit. a din O.U.G.  nr. 57/2019  privind Codul administrativ;  

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

ulterioare; 

- O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE 

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 40000 lei din bugetul local al Județului Alba, pentru 

cheltuieli cu cadourile care vor fi oferite colindătorilor și urătorilor, care vor participa la 

activitățile tradiționale de colindat și urat, la sediul Consiliului Județean Alba, în luna 

decembrie 2019. 

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Biroului turism va duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se 

publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se 

înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, 

Direcției juridică și administraţie publică, Direcţiei gestionarea patrimoniului, Direcției 

dezvoltare și bugete, Serviciului administrativ ;i Biroului turism din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

Nr. 213 

Alba Iulia, 24 octombrie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. a 

şi  art. 5 lit. cc din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 30 voturi „pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 30 

Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 
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