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HOTĂRÂRE 
privind contractarea de către Consiliul judeţean Alba a unui  
credit obligatar si/sau bancar in valoare de 50 milioane RON,  

cu o maturitate de maximum 20 ani  
 
 

Consiliul judeţean Alba întrunit in sedinta ordinara din data de 25 mai  2006. 
 

 Luând in dezbatere: 
 

• Proiectul de hotărâre privind contractarea de către Consiliul judeţean Alba a unui 
credit obligatar si/sau bancar in valoare de 50 milioane RON, cu o maturitate de 
maximum 20 ani, înregistrat sub nr. 107/2006, iniţiat de preşedintele Consiliului 
judeţean Alba, Ion Dumitrel;  

• Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind contractarea de către Consiliul 
judeţean Alba a unui credit obligatar si/sau bancar in valoare de 50 milioane RON, cu 
o maturitate de maximum 20 ani; 

• Raportul de specialitate al Direcţiei dezvoltare si bugete nr  5189/2006; 
Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 – „Economica si administrarea 

domeniului public si privat”. 
Având in vedere prevederile: 

- O.U.G. nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, aprobata prin Legea nr. 
108/2004, cu modificările si completările ulterioare; 

- Legii datoriei publice nr. 313/2004, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Hotărârii de Guvern nr. 2415/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii datoriei publice nr. 313/2004, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

- Art. 5 (1) si art. 8 (1) lit. f alin. 5, din O.U.G. nr. 60/2001 privind achiziţiile 
publice aprobata prin Legea nr. 212/2002, cu modificările si completările 
ulterioare; 

- Hotărârii de Guvern nr. 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a O.U.G. 
nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, cu modificările si completarile ulterioare; 

- Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/1999 privind calificarea unor titluri de credit ca 
valori mobiliare; 

- Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori 
mobiliare; 

- Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

- Art.104 lit."e" din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 
În temeiul art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările 

şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 
 

HOTĂRÂRE 
 



Art. 1. Se aproba contractarea unui credit obligatar si/sau bancar in valoare de 50 
milioane RON cu o maturitate de maximum 20 ani, pentru realizarea obiectivelor de investiţii de 
interes judeţean: 

 
- Consolidare corp drum judetean DJ107H: Coslariu Nou – Galda de Jos – Cricau – 

Ighiu – Sard – DN74, jud. Alba km 2+374 – km 18+836; 
- Consolidare corp drum judetean DJ107C: Teleac – Drambar – Seusa – Ciugud – 

Oarda – Vintu de Jos – DN7, jud. Alba km 0+000 – km 10+253; km 12+953 – km 
23+593, tr. I km. 10+253 – km. 23+593; 

- Cota de cofinantare proiect „Reabilitarea si modernizarea sistemului rutier pe 
drumul judetean DJ107 si DJ107D”; 

- Consolidare corp drum judeţean DJ106I: DN1 – Cunta – Drasov – Spring – 
Vingard – Ghirbom – DJ107, jud. Alba km 0+000 – km 21+526; 

- Reabilitare sistem rutier pe DJ107: Alba Iulia – Teleac – Hapria – Straja – 
Berghin – Colibi – Secasel – Cergaul Mare – Blaj – Sancel – Lunca Tarnavei –
Sona – Jidvei – Cetatea de Balta – lim. jud. Mures, km. 1+550 – km. 19+600.  

 
Art. 2. Se imputerniceste preşedintele Consiliului judeţean Alba sa identifice cea mai 

eficienta soluţie de finanţare, creditare bancara si/sau obligatara, in funcţie de situaţia 
economico-financiara a judeţului Alba si in concordanta cu necesitatile realizarii obiectivelor de 
investiţii ce urmează a fi finanţate. 

 
Art. 3. Se imputerniceste preşedintele Consiliului judeţean Alba sa semneze in numele si 

pentru Consiliul judeţean Alba orice documente necesare obţinerii finantarii prin creditare 
bancara si/sau obligatara, inclusiv structura imprumutului, normele procedurale interne si 
documentaţiile de elaborare si prezentare a ofertelor necesare selecţiei serviciilor financiare 
specializate. 

 
Art. 4. Cuantumul veniturilor ce constituie garanţia anuala a Consiliului judeţean Alba va 

fi egal cu obligaţiile de plata a principalului, a dobânzilor si a comisioanelor referitoare la acest 
credit aferente fiecărui an. 

 
Art. 5. La data intrarii in vigoare a prezentei hotărâri se abroga:  
 

a) Hotărârea Consiliului judetean Alba nr. 99/2005 privind contractarea de către 
Consiliul judeţean Alba a unui credit obligatar si/sau bancar in valoare de 
maximum 300 miliarde lei, cu o maturitate de minim 10 ani pentru realizarea 
obiectivelor de investiţii de interes judeţean: modernizare drumuri judeţene; 

b) Hotărârea Consiliului judetean Alba nr. 41/2006 privind modificarea si 
completarea Hotărârii nr. 99/2005 privind contractarea de către Consiliul judeţean 
Alba a unui credit obligatar si/sau bancar in valoare de maximum 300 miliarde 
lei, cu o maturitate de minim 10 ani pentru realizarea obiectivelor de investiţii de 
interes judeţean: modernizare drumuri judeţene.  

 
Presedintele Consiliului judetean Alba, prin directiile de specialitate ale Consiliului 

judetean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
Prezenta Hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba, se înaintează şi se 

comunică: 
 
- Institutiei Prefectului – judetul Alba; 
- Direcţiilor din aparatul propriu de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 
 



 
          PREŞEDINTE, 

       Ion Dumitrel 
                                                                                                                       

                                                                                                                        
CONTRASEMNEAZA                                                                                                              

                                                                                                         SECRETAR GENERAL, 
                                                                                                               Mariana  Hurbean 

 
 
 
Alba Iulia, 25 mai 2006 
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