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HOTĂRÂRE 
privind modificarea si completarea Hotararii nr.103/2006 privind contractarea de către 

Consiliul judeţean Alba a unui credit obligatar si/sau bancar in valoare de 50 milioane RON, 
cu o maturitate de maximum 20 ani, cu modificările şi completările ulterioare 

 
 

Consiliul judeţean Alba întrunit in şedinţa ordinara din data de 24 iulie 2008. 
Văzând: 

• Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea 
Hotarârii nr.103/2006 privind contractarea de către Consiliul judeţean Alba a unui 
credit obligatar si/sau bancar in valoare de 50 milioane RON, cu o maturitate de 
maximum 20 ani, cu modificările şi completările ulterioare 

• Proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea Hotararii nr.103/2006 privind 
contractarea de către Consiliul judeţean Alba a unui credit obligatar si/sau bancar in 
valoare de 50 milioane RON, cu o maturitate de maximum 20 ani, cu modificările şi 
completările ulterioare, iniţiat de preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel 

• Raportul de specialitate comun al Direcţiei tehnice si Direcţiei dezvoltare si bugete 
nr.9277/14.07.2008 la proiectul de hotărâre înregistrat sub nr.188 din 14.07.2008 

• Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1- „Dezvoltare economică, bugete, 
strategii şi cooperare interinstituţională” 

Având in vedere prevederile: 
• Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare 
• Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publica, cu 

modificările şi completările ulterioare: 
• Hotărârea Consiliului Judetean Alba nr.115/2007 privind modificarea si completarea 

Hotaririi nr.103/2006 privind contractarea de către Consiliul judeţean Alba a unui 
credit obligatar si/sau bancar in valoare de 50 milioane RON, cu o maturitate de 
maximum 20 ani;  
În temeiul art. 97 si art.115 alineatul (1) lit.c) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicata,  adoptă prezenta: 

HOTĂRÂRE 
 

Art. I. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.103/2006 privind contractarea de către 
Consiliul judeţean Alba a unui credit obligatar si/sau bancar in valoare de 50 milioane 
RON, cu o maturitate de maximum 20 ani, astfel cum a fost modificată şi completată prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.115/2007, se modifică şi se completează, după cum 
urmează: 

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins: 

„Art. 1. Se aprobă contractarea unui credit obligatar si/sau bancar in valoare de 50 milioane 
RON cu o maturitate de maximum 20 ani, pentru realizarea obiectivelor de investiţii de 
interes judeţean: 



- Consolidare corp drum judetean DJ107H: Coslariu Nou – Galda de Jos – 
Cricau – Ighiu – Sard – DN74, jud. Alba km 2+374 – km 18+836; 

- Consolidare corp drum judetean DJ107C: Teleac – Drambar – Seusa – Ciugud 
– Oarda – Vintu de Jos – DN7, jud. Alba km 0+000 – km 10+253; km 12+953 
– km 23+593, tr. II km. 12+953 – km. 23+593; 

- Cota de cofinantare proiect „Reabilitarea si modernizarea sistemului rutier pe 
drumul judetean DJ107 si DJ107D”; 

- Consolidare corp drum judeţean DJ106I: DN1 – Cunta – Drasov – Spring – 
Vingard – Ghirbom – DJ107, jud. Alba km 0+000 – km 21+526; 

- Reabilitare sistem rutier pe DJ107: Alba Iulia – Teleac – Hapria – Straja – 
Berghin – Colibi – Secasel – Cergaul Mare – Blaj – Sancel – Lunca Tarnavei –
Sona – Jidvei – Cetatea de Balta – lim. jud. Mures, km. 1+550 – km. 19+600; 

- Consolidare corp drum judeţean DJ 107K:Galda de Jos-Mesentea-Galda de 
Sus-Magura-PoianaGaldei-Modolesti-Inregalde-Ivanis-Ghioncani-
DJ107I,km.0+000-17+700”; 

- Consolidare corp drum judeţean DJ750: Gârda de Sus (DN75) – Ordnâcuşa – 
Gheţari, Km 0+00 – Km 18+00; 

- Reabilitarea infrastructurii de transport pe drumul judeţean DJ750C: Sălciua de 
Sus – Dealul Caselor – Valea Largă –Ponor – Râmeţ – Valea Mănăstirii – 
Geoagiu de Sus – Stremţ – Teiuş, tr.I, Km 35+530 –Km 42+300; 

- Consolidare corp drum judeţean DJ107C: Teleac – Drâmbar –Şeuşa –Ciugud –
Oarda – Vinţu de Jos –DN7, jud. Alba tr.I Km0+000 –Km 10+253.” 

 
Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Judetean Alba nr. 103/2006 cu 
modificările şi completările ulterioare, rămân aceleaşi. 

Art. III. Prezenta Hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba, se înaintează 
şi se comunică: 

-     Institutiei Prefectului – judetul Alba; 
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Alba; 
- Trezoreriei Alba Iulia; 
- Direcţiilor din aparatul propriu de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 
 
 
          PREŞEDINTE, 

       Ion Dumitrel                          

                                                                          CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                             SECRETAR UL JUDETULUI, 
                                                                                                      Mariana  Hurbean 
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