
ROMÂNIA 
JUDE�UL ALBA 
CONSILIUL JUDE�EAN 
 
 

HOT�RÂRE 
privind stabilirea redeven�ei pentru anul 2007, pentru bunurile din domeniul public al 

jude�ului Alba, concesionate Societ��ii comerciale “Drumuri �i Poduri Locale Alba“ S.A. 
 
          Consiliul jude�ean Alba, întrunit în �edin�� ordinar� în data de 30 martie 2007; 
         Luând în dezbatere: 
         - Expunerea de motive �i proiectul de hot�râre privind stabilirea redeven�ei pentru anul 2007, 
pentru bunurile din domeniul public al jude�ului Alba, concesionate Societ��ii comerciale “ Drumuri 
�i Poduri Locale Alba “S.A.; 
         - Raportul  comun al Direc�iei tehnice �i Direc�iei de dezvoltare �i bugete, privind stabilirea 
redeven�ei pentru anul 2007, pentru bunurile din domeniul public al jude�ului Alba, concesionate 
Societ��ii comerciale “ Drumuri �i Poduri Locale Alba “S.A.. 

V�zând : 
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 – Comisia economic� �i administrarea 

domeniului public �i privat al jude�ului Alba. 
Având în vedere prevederile: 
- art.298 din Ordonan�a de urgen�� nr.34/2006 privind atribuirea Contractelor de achizi�ie 

public�, a contractelor de concesiune de lucr�ri publice �i a contractelor de concesiune de 
servicii; 

- art.70 din Ordonan�a de Urgen�� a Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de 
concesiune de bunuri proprietate public�;  

- art.104-(1) litera „c” �i (4) litera “a” din Legea nr.215/2001 privind administra�ia public� 
local�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
În temeiul art.109-(1) �i 120^7 din Legea nr.215/2001 privind administra�ia public� local�, 

cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, adopt� prezenta: 
                                                  
                                                            HOT�RÂRE 
 
             Art.1. Se aprob� redeven�a aferent� concesion�rii bunurilor din domeniul public al 
jude�ului Alba c�tre Societatea comercial� ” Drumuri �i Poduri Locale Alba” S.A., pe anul 2007,     
la  27,2 lei/lun�.  
   Art.2. În termen de 10 zile de la adoptarea prezentei hot�râri se va încheia Act adi�ional la 
Contractul  de concesiune nr.408/346/2000 încheiat între Consiliul jude�ean Alba �i S.C.”Drumuri 
�i Poduri Locale Alba „ S.A.. 
 
         Prezenta hot�râre se public� în Monitorul Oficial al jude�ului Alba �i se comunic�: 

- Institu�iei Prefectului -  jude�ul Alba; 
- Societ��ii comerciale „ Drumuri �i Poduri Locale Alba „ S.A. ; 
- Direc�iilor aparatului de specialitate al Consiliului jude�ean Alba. 

 
 PRE�EDINTE 
            Ion DUMITREL 
 

 Contrasemneaz�, 
                                                             SECRETARUL JUDE�ULUI                                                                                                  

                 Mariana HURBEAN 
Cugir,  30 martie 2007  
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