
ROMANIA  

JUDETUL ALBA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

 

HOTARARE 

privind aprobarea cotei de cofinantare a proiectului “Reabilitarea si modernizarea 

sistemului rutier pe drumul judetean DJ107: Blaj – Sincel – Lunca Tirnavei – Sona – Jidvei 

– Sintamarie – Cetatea de Balta – lim.jud.Mures– Km.53+079 – Km 79+967”, 

a Consiliului judetean Alba 

 

 

Consiliul judetean Alba, intrunit  in sedinta extraordinara in data de 27 aprilie 2006; 

Luand in dezbatere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotarare privind aprobarea cotei de cofinantare a 

proiectului “Reabilitarea si modernizarea sistemului rutier pe drumul judetean DJ107: Blaj – 

Sincel – Lunca Tirnavei – Sona – Jidvei – Sintamarie – Cetatea de Balta – lim.jud.Mures – 

Km.53+079 – Km 79+967”, a Consiliului judetean Alba; 

 - Proiectul de hotarare privind aprobarea cotei de cofinantare a proiectului “Reabilitarea 

si modernizarea sistemului rutier pe drumul judetean DJ107: Blaj – Sincel – Lunca Tirnavei – 

Sona – Jidvei – Sintamarie – Cetatea de Balta – lim.jud.Mures Km 

53+079 – Km 79+967”, a Consiliului judetean Alba; 

- Raportul comun nr.4248 din data de 18.04.2006 al Directiei tehnice si al Directiei de 

dezvoltare si bugete referitor la proiectul de hotarare  privind privind aprobarea cotei de 

cofinantare a proiectului “Reabilitarea si modernizarea sistemului rutier pe drumul judetean 

DJ107: Blaj – Sincel – Lunca Tirnavei – Sona – Jidvei – Sintamarie – Cetatea de Balta – 

lim.jud.Mures – Km.53+079 – Km 79+967”, proiect comun cu Consiliul judetean Mures ce 

urmeaza a fi depus spre finantare in cadrul Programului PHARE 2004-2006 – Coeziune 

Economica si Sociala, componenta Proiecte Mari de Infrastructura Regionala . 

Vazand : 

- Avizul favorabil  al Comisiei de specialitate nr.2- Comisia de amenajare a 

teritoriului, urbanism, infrastructura si mediu. 

Avand in vedere prevederile : 

- art.104-(1) lit. ”k” din Legea administratiei publice locale nr.215/2001 cu modificarile si 

completarile ulterioare si prevederile art.31 din Ordonanta Guvernului nr.45/2003 privind 

finantele publice locale; 

In temeiul prevederilor art.109 din  Legea administratiei publice locale nr.215/2001 cu 

modificarile si completarile ulterioare, adopta prezenta: 

 

HOTARARE 

 

Art.1. In vederea prezentarii spre finantarea in cadrul Programului PHARE 2004-2006 – 

Coeziune Economica si Sociala, componenta Proiecte Mari de Infrastructura Regionala se 

aproba cota de cofinantare a proiectului “Reabilitarea si modernizarea sistemului rutier pe 

drumul judetean DJ107: Blaj – Sincel – Lunca Tirnavei – Sona – Jidvei – Sintamarie – 
Cetatea de Balta – lim.jud.Mures – Km.53+079 – Km 79+967”, a Consiliului judetean Alba, 

in valoare de 9.198.690 lei, reprezentand  2.642.238,85 euro. 

Art.2. Hotararea Consiliului judetean Alba nr.20 din 26 ianuarie 2005 privind 

“Reabilitarea si modernizarea sistemului rutier pe drumul judetean DJ107: Blaj – Sincel – Lunca 

Tirnavei – Sona – Jidvei – Sintamarie – Cetatea de Balta – lim.jud.Mures – Km.53+079 – Km 

79+967”, a Consiliului judetean Alba, se abroga. 



Art.3. Directia tehnica si Directia dezvoltare si bugete vor duce la indeplinire prevederile 

prezentei hotarari. 

Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al judetului Alba si se comunica : 

- Institutiei Prefectului –Judetul Alba ; 

- Directiilor de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului judetean Alba. 

 

               PRESEDINTE 

                 Ion Dumitrel                                                CONTRASEMNEAZA 

                                                                                              Secretar general 

                                                                                             Mariana Hurbean 

 

 

Alba Iulia , 27.04.2006 

Nr.89 

 


