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JUDETUL ALBA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARARE privind aprobarea proiectului : ”Reabilitare sistem rutier pe DJ 704: DN7 
(Sibot)- Vinerea-Cugir-Sureanu-Prigoana-Valea Mare-DN67C, km 17+600 – km 

75+950- sector III km 60+300- km 75+950’’, a cheltuielilor legate de proiect, 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 
 

Consiliul judetean Alba, intrunit in sedinta ordinara in data de 28 mai 2009; 
Luand in dezbatere: 

 - Expunerea de motive la proiectul de hotarare privind aprobarea proiectului : 
“Reabilitare sistem rutier pe DJ 704: DN7 (Sibot)- Vinerea-Cugir-Sureanu-Prigoana-Valea 
Mare-DN67C, km 17+600 – km 75+950- sector III km 60+300- km 75+950’’, a cheltuielilor 
legate de proiect, 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; 

-Raportul comun de specialitate al Directiei tehnice si al Directiei de dezvoltare si 
bugete nr. 

6112 din 13 mai 2009 la proiectul  de  hotarare privind aprobarea proiectului : “Reabilitare 
sistem rutier pe DJ 704: DN7 (Sibot)- Vinerea-Cugir-Sureanu-Prigoana-Valea Mare-DN67C, 
km 17+600 – km 75+950- sector III km 60+300- km 75+950, a cheltuielilor legate de proiect, 
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; 

Vazand : 
Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 – Comisia de dezvoltare urbanistica, 

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

Avand in vedere prevederile: 
 -Art. 20, alin.(1), lit.j), art.25, art.44 si art. 53  din Legea nr.273/2006  privind finantele 
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Art.91-(3), lit.f) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare ; 

Tinand cont de prevederile: 
- Hotararârii 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; 
  In temeiul art. 97 si art.115-(1), lit c) din Legea administratiei publice locale nr. 
215/2001,  republicata, cu modificarile si completarile ulterioare adopta prezenta: 
 

HOTARARE 
 

Art.1. Se aproba proiectul: “,Reabilitare sistem rutier pe DJ 704: DN7 (Sibot)- 
Vinerea-Cugir-Sureanu-Prigoana-Valea Mare-DN67C, km 17+600 – km 75+950- sector III 
km 60+300- km 75+950, a cheltuielilor legate de proiect, 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 cu o valoare 
totala de 65.764.121,92 lei, inclusiv  TVA , din care contributia Consiliului Judetean Alba la 
cheltuieli eligibile este de 1.105.101 lei. 

Art.2..Se aprobă cofinanţarea de catre Consiliul judetean Alba a proiectului 
„.Reabilitare sistem rutier pe DJ 704: DN7 (Sibot)- Vinerea-Cugir-Sureanu-Prigoana-Valea 
Mare-DN67C, km 17+600 – km 75+950- sector III km 60+300- km 75+950, a cheltuielilor 
legate de proiect, 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. Se aprobă cheltuirea  de către Consiliul Judeţean Alba a sumelor necesare 
pentru acoperirea părTii de contribuţie a fondurilor structurale, sume care vor fi restituite 
conform procedurilor de contractare.  

Art. 4. Se aprobă suportarea de către Consiliul JudeTean Alba a  cheltuielilor 
neeligibile ale proiectului, în valoare de 8.952 lei, precum şi a oricăror costuri suplimentare 
care vor surveni în perioada implementării proiectului, cu încadrarea în limita legală de 
suportabilitate a datoriei publice. 

Art.5. Se aprobă contribuţia Consiliului Judeţean Alba pentru suportarea TVA-ului 
aferent proiectului, cu recuperarea acestuia de la bugetul de stat în cazul cheltuielilor eligibile. 

 Art.6. Directia Tehnica si DirecTia de Dezvoltare si Bugete 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; 
- Directiei Tehnice din cadrul Consiliului judetean Alba; 
- Directiei de Dezvoltare si Buget din cadrul Consiliului judetean Alba. 
 
 

PRESEDINTE, 
Ion DUMITREL 
 
                                                                                          Contrasemneaza, 
                                                                                      Secretarul judetului, 
                                                                                      Mariana  HURBEAN 

 
 
 
 
Alba Iulia, 28.05.2009 
Nr. 76 
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