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HOTARARE privind aprobarea cotei de cofinantare a proiectului  

"Reabilitarea  si modernizarea sistemului rutier pe drumul judetean DJ 107: Blaj – Sîncel – Lunca 

Tîrnavei – Şona – Jidvei – Sîntămărie - Cetatea de Balta – lim. jud. Mureş “– km. 53 +079  -  km.79 

+ 967,  a Consiliului Judetean Alba. 

 

Consiliul Judetean Alba, intrunit in sedinta ordinara din data de 26 ianuarie 2005: 

Luand in dezbatere: 

- raportul comun nr. 232 din data de 12.01.2005 al Directiei Tehnice si al Directiei de Dezvoltare 

si Bugete cu privire la aprobarea cotei de cofinantare a proiectului "Reabilitarea  si modernizarea 

sistemului rutier pe drumul judetean DJ 107: Blaj – Sîncel – Lunca Tîrnavei – Şona – Jidvei – 

Sîntămărie - Cetatea de Balta – lim. jud. Mureş “– 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 amenajarea 

teritoriului, urbanism, infrastructura si mediu; 

Avand in vedere prevederile art. 104 – (1) lit k din Legea administratiei publice locale nr. 

215/2001 si prevederile art. 31 din Ordonanta Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice 

locale; 

In temeiul prevederilor art. 109 – (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, 

adopta urmatoarea  

 

HOTARARE 

 

Art. 1 In vederea prezentarii spre finantare 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 

DJ 107: Blaj – Sîncel – Lunca Tîrnavei – Şona – Jidvei – Sîntămărie - Cetatea de Balta – lim. jud. 

Mureş “– km. 53 +079  -  km.79 + 967, a Consiliului Judetean Alba, reprezentand 11% din costul 

eligibil al proiectului aferent judetului Alba, costurile neeligibile si TVA la costurile neeligibile 

respectiv 30.770,826 mil lei,  reprezentand 790.576,71 euro. 

Art. 2 Directia Tehnica si Directia de Dezvoltare si Bugete vor duce la indeplinire 

prevederile prezentei hotarari. 

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

- Prefecturii judetului Alba; 

- Directiei Tehnice; 

- Directiei de Dezvoltare si Bugete. 

 

PREŞEDINTE, 

           Ion DUMITREL 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

     SECRETAR GENERAL, 

                                                                                                                Mariana HURBEAN 
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