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HOTARARE privind aprobarea surselor de finantare din bugetul judetului Alba, pentru executia 

lucrarilor de intretinere a drumului judetean DJ106E: lim. jud. Sibiu – Dobra – Şugag, km. 47+865 

– km 52+165 de la finalizarea investitiei "Reabilitarea si dezvoltarea infrastructurii generale si de 

turism in arealul turistic Marginimea Sibiului – Valea Sebesului”) – judetele Sibiu si Alba, pe o 

perioada de 10 ani 

 

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

Luand in dezbatere: 

- raportul comun nr. 395  din data de 17.01.2005 al Directiei Tehnice si al Directiei de 

Dezvoltare si Bugete cu privire la aprobarea surselor de finantare din bugetul judetului Alba, pentru 

executia lucrarilor de intretinere a drumului judetean DJ106E: lim. jud. Sibiu – Dobra – Şugag, km. 

47+865 – km 52+165,  de la finalizarea investitiei "Reabilitarea si dezvoltarea infrastructurii 

generale si de turism in arealul turistic Marginimea Sibiului – Valea Sebesului” – judetele Sibiu si 

Alba,  pe o perioada de 10 ani, in vederea accesarii fondurilor PHARE; 

Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 – Comisia de amenajarea 

teritoriului, urbanism, infrastructura si mediu; 

Avand in vedere prevederile art. 22 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul 

drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 104 – (1) lit k din Legea 

administratiei publice locale nr. 215/2001 si prevederile art. 4 – (5) si (6) 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 Se aproba sursele de finantare  din bugetul judetului Alba, pentru executia lucrarilor 

de intretinere a drumului judetean DJ106E: lim. jud. Sibiu – Dobra – Şugag, km. 47+865 – km 

52+165 de la finalizarea investitiei "Reabilitarea si dezvoltarea infrastructurii generale si de turism 

in arealul turistic Marginimea Sibiului – Valea Sebesului”- judetele Sibiu si Alba, pe o perioada de 

10 ani. 

Art. 2  Pentru fiecare exercitiu financiar, din perioada post investitie, se vor fundamenta si 

asigura, prin bugetul Consiliului judetean, sumele necesare pentru intretinerea drumului, potrivit 

normativelor in vigoare. 

Art. 3  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. 
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