
ROMANIA   
JUDETUL ALBA 
CONSILIUL JUDETEAN 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea proiectului “Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii generale şi de turism 
în arealul turistic Mărginimea Sibiului – Valea Sebeşului (judeţele Sibiu şi Alba), 

Modernizarea drumului de interes turistic DJ 106 E pe tronsonul Jina – Sugag / Valea 
Sebesului /  DN 67 C” actualizat, a cheltuielilor legate de proiect şi a Acordului de parteneriat 

încheiat între Consiliul judeţean Alba, în calitate de partener şi Consiliul judeţean Sibiu, în 
calitate de leader proiect, în vederea implementării acestuia 

 
Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară în data de 16 decembrie 2008; 
Luând în dezbatere: 
 - Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului 
“Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii generale şi de turism în arealul turistic Mărginimea 
Sibiului – Valea Sebeşului (judeţele Sibiu şi Alba), Modernizarea drumului de interes turistic 
DJ 106 E pe tronsonul Jina – Sugag / Valea Sebesului /  DN 67 C” actualizat, a cheltuielilor 
legate de proiect şi a Acordului de parteneriat încheiat între Consiliul judeţean Alba, în 
calitate de partener şi Consiliul judeţean Sibiu, în calitate de leader proiect, în vederea 
implementării acestuia; 

-Raportul comun de specialitate al Direcţiei tehnice şi al Direcţiei de dezvoltare şi 
bugete nr.17073 din 10 decembrie 2008 la proiectul  de  hotărâre privind aprobarea 
proiectului “Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii generale şi de turism în arealul 
turistic Mărginimea Sibiului – Valea Sebeşului (judeţele Sibiu şi Alba), Modernizarea 
drumului de interes turistic DJ 106 E pe tronsonul Jina – Sugag / Valea Sebesului /  
DN 67 C” actualizat, a cheltuielilor legate de proiect şi a Acordului de parteneriat 
încheiat între Consiliul judeţean Alba, în calitate de partener şi Consiliul judeţean 
Sibiu, în calitate de leader proiect, în vederea implementării acestuia; 

 - Văzând : Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.2 – Comisia dezvoltare 
urbanistică, organizarea şi amenajarea teritoriului, investiţii, turism, mediu şi gestionarea 
patrimoniului judeţului ;  
Având în vedere prevederile : 
-Art. 20, alin.(1), lit.j), art.25, art.44 si art. 53  din Legea nr.273/2006  privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Art.91-(3), lit.f) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,  republicată; 

În conformitate cu: 
- Hotărârea Guvernului  nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor 

efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu 
Ordinul comun al Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor nr. 
607/25.07.2007 şi al Ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 914/ 13.07.2007 pentru 
aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie 
„Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv 
construcţia/reabilitarea şoselelor de centură” în cadrul axei prioritare „Îmbunătăţirea 
infrastructurii de transport regionale şi locale” din cadrul Programului Operaţional Regional 
2007-2013; 

-Ordonanţei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor 
structurale, a pre-finanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul 
naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor 
structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, modificată prin Legea nr. 
249/2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2007; 
  În temeiul prevederilor art. 97 şi art.115-(1), lit c) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001,  republicată, adoptă prezenta: 



 
HOTĂRÂRE 

 
Art.1 Se aprobă proiectul “Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii generale şi de 

turism în arealul turistic Mărginimea Sibiului – Valea Sebeşului (judeţele Sibiu şi Alba), 
Modernizarea drumului de interes turistic DJ 106 E pe tronsonul Jina – Sugag / Valea 
Sebesului /  DN 67 C” actualizat, având indicatorii tehnico economici rezultaţi din proiectul 
tehnic al investiţiei prevăzuţi în Anexa, parte integrantă a prezentei hotărâri; 

Art. 2 Se aprobă Acordul de parteneriat încheiat între Consiliul judeţean Alba, în 
calitate de partener şi Consiliul judeţean Sibiu, în calitate de leader proiect, în vederea 
implementării proiectului “Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii generale şi de turism în 
arealul turistic Mărginimea Sibiului – Valea Sebeşului (judeţele Sibiu şi Alba), Modernizarea 
drumului de interes turistic DJ 106 E pe tronsonul Jina – Sugag / Valea Sebesului /  DN 67 C” 
prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

Art. 3 Se aprobă participarea Consiliului judeţean Alba, în calitate de partener la 
proiectul “Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii generale şi de turism în arealul turistic 
Mărginimea Sibiului – Valea Sebeşului (judeţele Sibiu şi Alba), Modernizarea drumului de 
interes turistic DJ 106 E pe tronsonul Jina – Sugag / Valea Sebesului /  DN 67 C”; 

Art.4 Se aprobă cofinanţarea de către Consiliul judeţean Alba a proiectului 
“Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii generale şi de turism în arealul turistic Mărginimea 
Sibiului – Valea Sebeşului (judeţele Sibiu şi Alba), Modernizarea drumului de interes turistic 
DJ 106 E pe tronsonul Jina – Sugag / Valea Sebesului /  DN 67 C” cu suma de 160.468,26 lei, 
reprezentând 45% din totalul cofinanţării asigurate de parteneri în cadrul proiectului; 

Art. 5 Se aprobă asigurarea de către Consiliul Judeţean Alba a sumelor necesare 
pentru acoperirea contribuţiei din fondurile structurale în cadrul proiectului, sume care vor fi 
cheltuite în avans de către Consiliul Judeţean Alba până la rambursarea cheltuielilor de către 
Autoritatea de Management.  

Art. 6 Se aprobă suportarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, aferente Consiliul 
Judeţean Alba, precum şi a oricăror costuri suplimentare care vor surveni în perioada 
implementării proiectului, cu încadrarea în limita legală de suportabilitate a datoriei publice. 

Art.7 Se aprobă contribuţia Consiliului Judeţean Alba pentru suportarea, în procent de 
45%, a T.V.A –ului aferent cheltuielilor eligibile ale proiectului, cu recuperarea acestuia de la 
bugetul de stat. 

Art.8 Se abrogă Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr.29 din 21 februarie 2008 ; 
Art.9 Se abrogă Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr.151 din 26 iunie 2008 ; 
Art.10 Direcţia tehnică din cadrul Consiliului judeţean Alba va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 
- Instituţiei prefectului - judeţul Alba; 
- Direcţiei Tehnice din cadrul Consiliului judeţean Alba; 
- Direcţiei de Dezvoltare şi Buget din cadrul Consiliului judeţean Alba. 
 

  PREŞEDINTE, 
Ion DUMITREL 

                                                                                     Contrasemnează, 
                                                                                      SECRETARUL JUDETULUI  
                                                                                            Mariana  HURBEAN 
 
 
 
 
 
Alba Iulia, 16 decembrie 2008 
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