
 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea și completarea articolului 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean 

Alba nr. 104/12 aprilie 2021 pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ - teritoriale 

din Județul Alba a sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat  

a se încasa la bugetul de stat în anul 2021, precum și repartizarea sumelor defalcate  

din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile  

judeţene și comunale pentru anul 2021 

 

 

          Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, în sistem  audio/videoconferință în 

data de 25 iunie 2021; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea articolului 2 al Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba nr. 104/12 aprilie 2021 pentru aprobarea repartizării pe unităţi 

administrativ - teritoriale din Județul Alba a sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul 

pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2021, precum și repartizarea sumelor 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile 

judeţene și comunale pentru anul 2021; 

           - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea 

articolului 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 104/12 aprilie 2021 pentru aprobarea 

repartizării pe unităţi administrativ - teritoriale din Județul Alba a sumei corespunzătoare cotei 

de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2021, precum și 

repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor 

privind drumurile judeţene și comunale pentru anul 2021; 

           - raportul de specialitate  nr. 13351/16 iunie 2021 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;  

             Luând în considerare:  

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 104/12.04.2021 pentru aprobarea 

repartizării pe unităţi administrativ - teritoriale din Județul Alba a sumei corespunzătoare cotei 

de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2021, precum și 

repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor 

privind drumurile judeţene și comunale pentru anul 2021;  

- solicitările unităţilor administrativ-teritoriale din Județul Alba; 

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

bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 

2 Amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și 

administrarea domeniului public şi privat al județului, avizul favorabil al Comisiei de 

specialitate nr. 3 Juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice, avizul 

favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG - uri și 

sport, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Servicii publice de interes judeţean, 

cooperare interinstituțională, turism şi relaţii internaţionale, agricultură și mediu de afaceri și 

de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate, protecție socială, evidenţa 

persoanelor şi situaţii de urgenţă; 

         Având în vedere prevederile : 

- art. 173 alin. 1 lit. b și art. 173 alin. 3 lit. a  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

ulterioare; 
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 -  Legii nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021;  

     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, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă 

următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. I.  
Articolul 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 104/12 aprilie 2021 pentru 

aprobarea repartizării pe unităţi administrativ – teritoriale din Județul Alba a sumei 

corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 

2021, precum și repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea 

cheltuielilor privind drumurile judeţene și comunale pentru anul 2021, se modifică și se 

completează, urmând a avea următorul cuprins:  

„Art. 2. Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din Judeţul Alba a 

sumei de 15.122 mii lei din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată, pentru finanţarea 

cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, potrivit anexei - parte integrantă a prezentei 

hotărâri, care înlocuiește anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 104/12.04.2021”. 

 

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 general al Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial Local 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 şi 

direcţiilor din cadrul aparatului  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.              

 

 

                                                                                                              Contrasemnează 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 152 

Alba Iulia, 25 iunie 2021 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. a, 

art. 139 alin. 5 lit. c şi art. 5 lit. cc din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, cu un număr de 27 voturi „pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 31                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 26 

Număr voturi împotrivă: 0                        Abţineri de la vot: 0 



JUDEŢUL ALBA 

mii lei

Nr. 

crt.
Unitatea administrativ -teritorială

Sume 

aprobate 2021
Infl: +/-  

Sume 

propuse 2021

0 A 1

TOTAL, din care: 15,122 0 15,122

1 Municipiul Blaj 500 500

2 Orașul Câmpeni 400 400

3 Orașul Ocna Mureș 400 400

4 Orașul Teiuș 100 100

5 Comuna Albac 350 350

6 Comuna Arieșeni 400 400

7 Comuna Berghin 200 200

8 Comuna Blandiana 200 200

9 Comuna Bucium 100 350 450

10 Comuna Câlnic 200 200

11 Comuna Cergău 200 200

12 Comuna Ciugud 500 500

13 Comuna Ciuruleasa 100 100

14 Comuna Doștat 200 200

15 Comuna Fărău 350 350

16 Comuna Galda de Jos 500 500

17 Comuna Gârbova 100 100

18 Comuna Hopârta 100 100

19 Comuna Livezile 400 400

20 Comuna Meteș 200 200

21 Comuna Mihalț 500 500

22 Comuna Mogoș 0 150 150

23 Comuna Ocoliș 100 100

24 Comuna Pianu 150 150

25 Comuna Poșaga 100 100

26 Comuna Rădești 200 200

27 Comuna Rîmet 100 100

28 Comuna Roșia de Secaș 100 100

29 Comuna Săliștea 100 100

30 Comuna Stremț 100 100

31 Comuna Unirea 400 400

32 Comuna Vidra 100 100

33 Judeţul Alba 7,672 -500 7,172

PREŞEDINTE,          Contrasemnează

Ion DUMITREL                                     

Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Alba nr. 152/25 iunie 2021

SECRETAR GENERAL

    Vasile BUMBU

pe unităţi administrativ - teritoriale din Judeţul Alba a sumelor defalcate din taxa pe valoare 

adaugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pe anul 2021

REPARTIZAREA




