
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 
privind contractarea de către Consiliul judeţean Alba a unui credit bancar de tip revolving  în valoare de maximum 

40 milioane lei sau echivalent euro, pentru realizarea unor obiective de investiţii de interes judeţean 
 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară în  data de 23 septembrie 2010; 
Luând in dezbatere : 

 Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind contractarea de către Consiliul judeţean Alba a unui credit 
bancar de tip revolving în valoare de maximum 40 milioane lei, pentru realizarea unor obiective de investiţii de 
interes judeţean ; 

 Proiectul de hotărâre privind contractarea de către Consiliul judeţean Alba a unui credit bancar de tip revolving în 
valoare de maximum 40 milioane lei sau echivalent euro, pentru realizarea unor obiective de investiţii de interes 
judeţean, iniţiat de preşedintele Consiliului judeţean Alba, domnul Ion Dumitrel; 

 Raportul de specialitate al Direcţiei Dezvoltare şi Bugete  nr.11670/2010 cu privire la PH înregistrat sub 
nr.170/15.09.2010. 

Văzând : 
 Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1- „ Dezvoltare economică, bugete,strategii şi cooperare 
interinstituţională „ 
 Având în vedere: 

- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică, cu  modificările şi completările ulterioare ; 
- Hotărârea Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului. 
În temeiul prevederilor art.97 si 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 contractarea unui credit bancar de tip revolving în valoare de maximum 40 milioane lei sau echivalent 
euro, pentru realizarea unor obiective de investiţii de interes judeţean: 

- “Valorificarea potenţialului turistic şi economic al văii Aiud prin reabilitarea infrastructurii de transport DJ107M” 
- “Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii generale şi de turism în arealul turistic Mărginimea Sibiului – Valea 

Sebeşului,  modernizarea drumului turistic DJ 106E pe tronsonul Jina -Sugag-Valea Sebesului -DN67C  “ 
- Reabilitarea sistemului rutier pe: DJ106L: Spring-Ungurei-Rosia de Secas,km.0+000-   km.16+300, DJ107B: 

DN1- Santimbru-Galtiu-Coslariu-Mihalt-Colibi-Rosia de Secas-lim.jud.Sibiu ,km.19+059-
km.21+686,DJ107:Alba Iulia-Teleac-Berghin-Colibi-Secasel-Cergau Mare-Blaj-lim.jud.Mures,km.32+500-
km.49+850  

- “Servicii integrate pentru persoane cu nevoi speciale Alba „ 
-  „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Alba” 
- Sistem microregional de alimentare cu apă potabilă a comunelor Daia Româna, Cut, Câlnic, Şpring, Doştat şi a 

localităţii Răhău, jud.Alba”  
Art.2.   –Se împuterniceşte preşedintele Consiliului judeţean Alba să găsească cea mai eficientă soluţie de finanţare, creditare 
bancară de tip revolving în funcţie de situaţia economico-financiară a judeţului Alba şi în concordanţă cu necesităţile 
specifice obiectivelor de investiţii ce urmează a fi finanţate. 
Art. 3. – Se împuterniceşte preşedintele Consiliului judeţean Alba să semneze în numele şi pentru Consiliul judeţean Alba 
orice documente necesare obţinerii finanţării prin credit bancar de tip revolving , inclusiv normele procedurale interne şi 
documentaţiile de elaborare şi prezentare a ofertelor necesare selecţiei serviciilor financiare specializate. 

Preşedintele Consiliului judeţean Alba , prin Direcţia de Dezvoltare şi Bugete, va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri.  

Prezenta hotărâre se publică in Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se comunică: 
- Instituţiei prefectului – Judeţul Alba; 
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Alba; 
- Direcţiilor din aparatul propriu de specialitate al consiliului judeţean Alba. 

 

PREŞEDINTE                                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ 

                    Ion Dumitrel                                                                                                 p. SECRETARUL JUDEŢULUI 
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