
ROMANIA
JUDETUL ALBA
CONSILIUL JUDETEAN

HOTARARE
privind modificarea  si completarea Hotararii Consiliului judetean Alba nr.89/2006, 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 ordinara in data de 30 noiembrie 2006;
Luand in dezbatere:

- Expunerea de motive la proiectul de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii
Consiliului judetean Alba nr.89/2006 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 al Directiei tehnice si al Directiei de dezvoltare si bugete inregistrat
sub nr.15.971 din data de 28.11.2006 ;

-Proiectul de hotarare nr.262 din  28 noiembrie 2006 privind modificarea  si completarea
Hotararii Consiliului judetean Alba nr.89/2006, 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;

 Vazand :
Avizul  favorabil al Comisiei de specialitate  nr.2- Comisia de amenajare a teritoriului,
urbanism, infrastrucura si mediu ;

 Avand in vedere prevederile art.104-(3), litera « d » si alin.(5) litera ”a” 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 si art.120^7 lit. ”c” din  Legea administratiei publice locale
nr.215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, adopta prezenta:

HOTARARE

Art.I. Art.1 din Hotararea Consiliului judetean Alba nr.89 din 27.04.2006, se modifica si va
avea urmatorul cuprins:

Art.1. –(1) Se aproba cheltuielile pentru cofinantarea lucrarilor de executie contractate
pentru proiectul “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
2.626.256,63 euro ;

(2). Se aproba  suportarea de catre Consiliul judetean Alba a cheltuielilor neeligibile
destinate  Unitatii de Implementare a Proiectului, taxelor legale,  precum si a oricaror costuri
suplimentare care vor aparea in perioada implementarii proiectului «  Reabilitarea si modernizarea
drumurilor judetene DJ107 si DJ107D »  ;

Art.II. Hotararea Consiliului judetean Alba nr.89 din 27.04.2006 se va republica in
Monitorul oficial al judetului Alba, dandu-se textului o noua numerotare si se va comunica :

- Institutiei Prefectului –Judetul Alba ;
- Directiilor de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului judetean Alba.
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