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HOTĂRÂRE 
privind contractarea de către Consiliul judeţean Alba a unui credit obligatar si/sau bancar 

in valoare de maximum 300 miliarde lei, cu o maturitate de minim 10 ani  
pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes judeţean:  

modernizare drumuri judeţene  
 
 
 
 Consiliul judeţean Alba întrunit in sedinta ordinara din data de 30 martie 2005. 
 Luând in dezbatere: 

• Proiectul de hotărâre privind contractarea de către Consiliul judeţean Alba a unui 
credit obligatar si/sau bancar in valoare de maximum 300 miliarde lei, cu o 
maturitate de minim 10 ani pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes 
judeţean: modernizare drumuri judeţene, înregistrat sub nr. 104/2005, iniţiat de 
preşedintele Consiliului judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

• Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind contractarea de către Consiliul 
judeţean Alba a unui credit obligatar si/sau bancar in valoare de maximum 300 
miliarde lei, cu o maturitate de minim 10 ani pentru realizarea obiectivelor de 
investiţii de interes judeţean: modernizare drumuri judeţene;  

• Raportul de specialitate comun al Direcţiei de dezvoltare si bugete si al Direcţiei 
tehnice nr  3283/2005; 

• Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 – „Economica si administrarea 
domeniului public si privat”. 

Având in vedere prevederile: 
- Legii nr. 108/2004 pentru aprobarea si modificarea O.U.G. nr. 45/2003 privind 

finanţele publice locale; 
- Legii nr. 313/2004 a datoriei publice; 
- Hotărârii de Guvern nr. 2415/2004 privind aprobarea normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii datoriei publice nr. 313/2004; 
- Art. 5 (1) si art. 8 (1) lit. f alin. 5, din O.U.G. nr. 60/2001 privind achiziţiile 

publice aprobata prin Legea nr. 212/2002 cu modificările si completările 
ulterioare; 

- Hotărârii de Guvern nr. 461/2001 pentru aprobarea O.U.G. nr. 60/2001 privind 
achiziţiile publice cu modificările aduse de Hotărârea de Guvern nr. 874/2003; 

- Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/1999 privind calificarea unor titluri de credit ca 
valori mobiliare; 

- Regulamentului C.N.V.M. nr. 5/2003 privind oferta publica de valori mobiliare si 
alte instrumente financiare; 

- Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital; 
- Art.104-(1) lit."e" din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală cu 

modificările şi completările ulterioare. 
În temeiul art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, adoptă prezenta: 
 

 
 



HOTĂRÂRE 
 

 
Art. 1. Se aproba contractarea unui credit obligatar si/sau bancar in valoare de maximum 

300 miliarde lei cu o maturitate de minim 10 ani, pentru realizarea obiectivelor de investiţii de 
interes judeţean: modernizare drumuri judeţene. 

Art. 2. Se imputerniceste preşedintele Consiliului judeţean Alba sa găsească cea mai 
eficienta soluţie de finanţare, creditare bancara si/sau obligatara, in funcţie de situaţia 
economico-financiara a judeţului Alba si in concordanta cu necesitatile specifice obiectivelor de 
investiţii ce urmează a fi finanţate. 

Art. 3. Se imputerniceste preşedintele Consiliului judeţean Alba sa semneze in numele si 
pentru Consiliul judeţean Alba orice documente necesare obţinerii finantarii prin creditare 
bancara si/sau obligatara, inclusiv normele procedurale interne si documentaţiile de elaborare si 
prezentare a ofertelor necesare selecţiei serviciilor financiare specializate. 

Art. 4. Cuantumul veniturilor ce constituie garanţia anuala a Consiliului judeţean Alba va 
fi egal cu obligaţiile de plata a principalului, a dobânzilor si a comisioanelor referitoare la acest 
credit aferente fiecărui an. 

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

- Prefecturii judeţului Alba; 
- Direcţiilor din aparatul propriu de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
 
 
 
 
 

 
    PREŞEDINTE, 
     Ion Dumitrel 
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