CAMERA DEPUTAŢILOR

LEGE
pentru completarea alineatului (3) al articolului 91 din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale
Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege.

1. Articol unic - Alineatul (3) al articolului 91 din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din
20 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se
completează după cum urmează:
„Art. 91. - (3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1)
lit. b), consiliul judeţean:
a) aprobă, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean,
bugetul propriu al judeţului, virările de credite, modul de utilizare a
rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;
b) aprobă, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean,
contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor, precum şi
contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de
valoare în numele judeţului, în condiţiile legii;
c) stabileşte impozite şi taxe judeţene, în condiţiile legii;
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d) adoptă strategii, prognoze şi programe de dezvoltare
economico-socială şi de mediu a judeţului, pe baza propunerilor
primite de la consiliile locale; dispune, aprobă şi urmăreşte, în
cooperare cu autorităţile administraţiei publice locale comunale şi
orăşeneşti interesate, măsurile necesare, inclusiv cele de ordin
financiar, pentru realizarea acestora;
e) stabileşte, pe baza avizului consiliilor locale ale unităţilor
administrativ-teritoriale implicate, proiectele de organizare şi
amenajare a teritoriului judeţului, precum şi de dezvoltare
urbanistică generală a acestuia şi a unităţilor administrativteritoriale componente; urmăreşte modul de realizare a acestora, în
cooperare cu autorităţile administraţiei publice locale comunale,
orăşeneşti sau municipale implicate;
f) aprobă documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările
de investiţii de interes judeţean, în limitele şi în condiţiile legii;
g) stabileşte un fond public, provenit din veniturile proprii,
necesar finanţării creditării administraţiilor locale, pentru partea de
co-finanţare a proiectele europene de utilitate publică.”
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de Camera
Deputaţilor în forma iniţială, în condiţiile art. 75 alin. (2) teza
a III-a din Constituţia României, republicată.
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