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HOTĂRÂRE 
cu privire la completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 169/2010 

 
 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară din data de 25 noiembrie 2010; 
Luând în dezbatere: 

 Expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la completarea hotărârii 
consiliului judeţean Alba nr. 169 /2010; 

 Proiectul de hotărâre cu privire la completarea hotărârii consiliului judeţean Alba nr. 
169/2010 iniţiat de președintele Consiliului Judeţean Alba, domnul Ion Dumitrel 

 Raportul de specialitate al Direcţiei Dezvoltare şi Bugete nr.15235/17.11.2010 cu privire 
la proiectul de hotărâre înregistrat sub nr 218/19.11.2010; 

Văzând: 
 Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 –”Dezvoltare economică, bugete, 

strategii și cooperare inter-instituțională”   
Având în vedere: 

 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 64/2007 privind datoria publică, cu 
modificările şi completările ulterioare, coroborată cu prevederile capitolului IV din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi 
cu cele ale Hotărârii Guvernului României nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi 
funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea 
capitalului, cu modificările şi completările ulterioare; 

 prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 
15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

 prevederile art. 942 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii, 
şi constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor publice de 
interes judeţean a căror documentaţie tehnico-economică a fost aprobată prin: 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 101/2007-  privind aprobarea documentatiei 
tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate revizuit, pentru obiectivul : “Valorificarea 
potentialului turistic si economic al Vaii Aiudului prin reabilitarea infrastructurii de transport pe 
DJ107M: lim. jud. Cluj - Rimetea - Coltesti - Valisoara - DJ107I km. 42+000 – 67+000" jud. 
Alba 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 38/2008 privind aprobarea documentatiei 
tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate, reactualizat, pentru obiectivul : “Modernizarea 
drumului de interes turistic DJ 106 E pe tronsonul Jina – Sugag /Valea Sebesului / DN 67 C” 
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 110/2010 privind aprobarea documentatiei 
tehnico-economice, faza Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii, pentru obiectivul : 
“Reabilitarea sistemului rutier pe tronsoanele: DJ 106L : Spring-Ungurei –Rosia de Secas km 
0+000 – km 16+300, DJ 107B:DN1-Santimbru-Galtiu-Coslariu-Mihalt-Colibi-Rosia de Secas-
Lim jud.Sibiu, km 19+059.00- km 21+686.00, DJ 107 :Alba Iulia-Teleac-Berghin-Colibi- 
Secasel-Cergau Mare-Blaj-Sancel-Sona- Jidvei-Cetatea de Baltalim jud.Mures, km 32+500-km 
49+850.00’’ 



- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 145/2008 - privind aprobarea documentaţiei 
tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul „Înfiinţare centre cu destinaţie 
multifuncţională, judeţul Alba” 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 49/2009 - privind aprobarea Master Planului 
proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Alba” şi a „Listei de 
investiţii rezultată în urma prioritizării pe o perioadă de 30 de ani” 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 205/2007- privind aprobarea documentaţiei 
tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate, pentru obiectivul :„Sistem microregional de 
alimentare cu apă a comunelor Daia Română, Cut, Cîlnic, Şpring, Doştat şi a localităţii Răhău” 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. b) si alin. (3) lit. b), ale art. 97, art. 104 alin. (1) 
lit. c) si alin. (4) lit. d), precum si ale art. 115 alin. (1) lit. c), alin. (4), (5) si (6) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicata, cu modificările şi completările ulterioare 
adoptă prezenta: 
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Art. I. - Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 169 din data de 
23.09.2010, în sensul că după articolul 3 se introduc patru (4) noi articole, articolul nr. 4, 5, 6 și 
7, cu următorul cuprins: 
„Art. 4 – Creditul bancar de tip revolving va avea o maturitate cuprinsa intre minim 15 ani si 
maxim 20 ani şi va putea fi rambursat anticipat din surse proprii, rambursări din programe 
europene sau din emisiune de obligaţiuni.” 
„Art.5 – (1) Contractarea finanţării rambursabile se face pentru finanţarea integrală sau parţială, 
pre-finanţarea şi/sau co-finanţarea obiectivelor de investiţii publice de interes judetean prevăzute 
la art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 169/2010. 

   (2) În contextul participării la programele Uniunii Europene de finanţare pentru 
realizarea unora dintre obiectivele de investiţii, pentru acele obiective de investiţii care vor fi 
aprobate pentru finanţare prin programele Uniunii Europene, sumele care se constituie astfel 
venituri la bugetul local provenite din aceste programe pot fi alocate pentru restituirea 
cheltuielilor angajate şi executate din bugetul de împrumuturi al Judeţului Alba. 
              (3) Disponibilul creat prin executarea prevederilor art. 5 alin.2 se poate constitui, după 
caz, în surse de refinanţare şi/sau rambursare a împrumutului prevăzut la art. 1 sau va fi 
redirecţionat pentru alte obiective de investiţii stabilite ulterior prin Hotărâre a Consiliului 
Judetean Alba, în condiţiile legii.” 
„Art. 6 - Din bugetul local al Judetului Alba se asigură integral plata:  

a) serviciului anual al datoriei publice locale;  
b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes local;  
c) alte cheltuieli neeligibile ale finanţării rambursabile menţionate la art. 1. „ 

„Art. 7 - (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de 
credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a Consiliului Judetean Alba următoarele 
date:  

a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări 
şi/sau completări ale acesteia;  

b) valoarea finanţării rambursabile contractate în valuta de contract;  
c) gradul de îndatorare al Judeţului Alba;  
d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a 

perioadei de rambursare a finanţării rambursabile;  
e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile;  
f) plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă.  
   (2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru 

pentru trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege.” 
Art. II. Articolele nr. 1, 2 şi 3 ale Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 169/2010 rămân 

nemodificate. 



 
Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin Direcţia Dezvoltare şi Bugete va 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 
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Alba 
- Direcţiilor din aparatul propriu de specialitate al Consiliului judeţean Alba. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE,          CONTRASEMNEAZĂ, 
ION DUMITREL                                             SECRETARUL JUDEŢULUI, 
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