
ROMANIA   
JUDETUL ALBA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTĂRÂRE 
  privind aprobarea Acordului de parteneriat modificat pentru proiectul « Reabilitarea si dezvoltarea 

infrastructurii generale si de turism in arealul turistic Marginimea Sibiului-Valea Sebesului 

(judetele Sibiu si Alba)-Modernizarea drumului de interes turistic DJ 106 E pe tronsonul Jina – 

Sugag / Valea Sebesului /  DN 67 C” 

 

 

Consiliul judetean Alba, intrunit in sedinta extraordinara in data de 26 iunie  2008; 

Luand in dezbatere: 

 - Expunerea de motive la proiectul de hotarare  privind aprobarea Acordului de parteneriat 

modificat pentru proiectul « Reabilitarea si dezvoltarea infrastructurii generale si de turism in 

arealul turistic Marginimea Sibiului-Valea Sebesului (judetele Sibiu si Alba)-Modernizarea 

drumului de interes turistic DJ 106 E pe tronsonul Jina – Sugag / Valea Sebesului /  DN 67 C” ; 

- Raportul de specialitate al Directiei Tehnice nr. 8220 din 23 iunie 2008 la proiectul  de 

 hotarare privind aprobarea Acordului de parteneriat modificat pentru proiectul « Reabilitarea si 

dezvoltarea infrastructurii generale si de turism in arealul turistic Marginimea Sibiului-Valea 

Sebesului (judetele Sibiu si Alba)-Modernizarea drumului de interes turistic DJ 106 E pe tronsonul 

Jina – Sugag / Valea Sebesului /  DN 67 C” incheiat intre Consiliul judetean Alba si Consiliul 

judetean Sibiu; 

Vazand : 

-Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2- Comisia dezvoltare urbanistica, 

organizarea si amenajarea teritoriului, investitii, turism, mediu si gestionarea patrimoniului 

judetului ; 

         Avand in vedere prevederile  art. 91, alin (6) , litera a) din Legea administratiei publice locale 

nr.215/2001, cu modificarile sicompletarile ulterioare;  

         In temeiul art. 97, alin.1)  si art.115-(1), lit c) din Legea administratiei publice locale nr. 

215/2001,  cu modificarile sicompletarile ulterioare, adopta prezenta: 

HOTĂRÂRE 

 Art.1. Se aproba Acordul de parteneriat  modificat pentru proiectul « Reabilitarea si 

dezvoltarea infrastructurii generale si de turism in arealul turistic Marginimea Sibiului-Valea 

Sebesului (judetele Sibiu si Alba)-Modernizarea drumului de interes turistic DJ 106 E pe tronsonul 

Jina – Sugag / Valea Sebesului /  DN 67 C”, incheiat  intre Consiliul judetean Alba si Consiliul 

judetean Sibiu, prezentat in anexa, parte integranta a prezentei hotarari. 

 Art.2. Se abroga art.2. din Hotararea de Consiliu nr.29 din 21 februarie 2008 privind 

aprobarea proiectului : “Modernizarea drumului de interes turistic DJ 106 E pe tronsonul Jina – 

Sugag / Valea Sebesului /  DN 67 C”, a cheltuielilor legate de proiect si a Acordului de parteneriat 

cu Consiliul judetean Sibiu, in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara  

2- « Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale », Domeniul de interventie 2.1- 

Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane- inclusiv 

constructia/reabilitarea soselelor de centura 

Art.3 Directia tehnica din cadrul Consiliului judetean Alba va duce la indeplinire prevederile 

prezentei hotarari. 

Prezenta hotarare de publica in Monitorul Oficial al judetului Alba si se comunica: 

- Institutiei prefectului - judetul Alba; 

-Partenerilor ; 



- Directiei Tehnice din cadrul Consiliului judetean Alba; 

- Directiei de Dezvoltare si Buget din cadrul Consiliului judetean Alba. 

 

 

PRESEDINTE, 
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