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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea achiziţionării, prin negociere directă, a unui teren în suprafaţă de 1.300 mp, necesar 

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 

106E pe tronsonul Jina – Şugag/Valea Sebeşului/DN 67C” 

 
Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 26 august 2010; 
Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziţionării, prin negociere directă, a unui teren în 
suprafaţă de 1.300 mp, necesar 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 106E pe tronsonul Jina – Şugag/Valea Sebeşului/DN 67C”; 

- Raportul nr. 9829/09.08.2010 al Direcţiei relaţii publice şi informatică la proiectul de hotărâre privind aprobarea 
achiziţionării, prin negociere directă, a unui teren în suprafaţă de 1.300 mp, necesar 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 106E pe tronsonul Jina – 
Şugag/Valea Sebeşului/DN 67C”; 

- Studiul de piaţă privind terenurile situate în extravilanul comunei Şugag, zona Valea Dobrei, realizat de S.C. 
AXACONSULT S.R.L. Alba Iulia, înregistrat la Consiliul Judeţean Alba sub     nr. 9804/06.08.2010. 

Văzând: 
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 2 – Comisia de dezvoltare urbanistică, organizarea şi amenajarea 

teritoriului, investiţii, turism, mediu şi gestionarea patrimoniului judeţului. 
Având în vedere prevederile: 

- Art. 13 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 29/2008 privind aprobarea proiectului “Modernizarea drumului de interes 
turistic DJ 106E pe tronsonul Jina – Şugag/Valea Sebeşului/DN 67C”,          a cheltuielilor legate de proiect şi a 
acordului de parteneriat cu Consiliul Judeţean Sibiu, în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa 
prioritară 2 – “Îmbunătătirea infrastructurii de transport regionale şi locale”, Domeniul de intervenţie 2.1 – 
Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor 
de centură. 

În temeiul art. 97 şi art.115- (1), lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 
HOTĂRÂRE 

Art. 1. Se aprobă achiziţionarea, prin negociere directă, a terenului în suprafaţă de 1.300 mp, dezlipit din terenul 
proprietate privată a doamnei Ileana PODEAN, înscris în C.F. nr. 345 al localităţii Jina, judeţul Alba, identificat cu nr. 
top 2546 şi 2547/2, potrivit planului din anexa – parte integrantă a prezentei hotărâri, necesar 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 106E pe tronsonul Jina – Şugag/Valea 
Sebeşului/DN 67C”. 

Art. 2. Se însuşeşte limita maximă a preţului de negociere cu proprietarul terenului, la valoarea de 7 Euro/mp, preţ 
rezultat din Studiul de piaţă privind terenurile situate în extravilanul comunei Şugag, zona Valea Dobrei, realizat de 
S.C. AXACONSULT S.R.L. Alba Iulia. 

Art. 3. Direcţia relaţii publice şi informatică, Directia tehnică şi Direcţia dezvoltare şi bugete vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba, se înaintează şi se comunică: 
- Instituţiei Prefectului - judeţul Alba; 
- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 
 

PREŞEDINTE 
Ion DUMITREL 

             Contrasemnează, 
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