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HOTARARE 
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate revizuit, pentru 

obiectivul : “Valorificarea potentialului turistic si economic  al Vaii Aiudului prin reabilitarea 
infrastructurii de transport pe DJ107M: lim. jud. Cluj - Rimetea - Coltesti - Valisoara - 

DJ107I km. 42+000 – 67+000" jud. Alba 
 

Consiliul judetean Alba, intrunit in sedinta ordinara in data de 28 iunie 2007; 
Luand in dezbatere: 
- Proiectul de hotarare nr.99 din 12 iunie 2007 privind aprobarea documentatiei tehnico-

economice, faza Studiu de fezabilitate, revizuit, pentru obiectivul : “Valorificarea potentialului 
turistic si economic  al Vaii Aiudului prin reabilitarea infrastructurii de transport pe 
DJ107M: lim. jud. Cluj - Rimetea - Coltesti - Valisoara - DJ107I km. 42+000 – 67+000" jud. 
Alba; 

-Expunerea de motive la proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-
economice, faza Studiu de fezabilitate, revizuit, pentru obiectivul : “Valorificarea potentialului 
turistic si economic  al Vaii Aiudului prin reabilitarea infrastructurii de transport pe 
DJ107M: lim. jud. Cluj - Rimetea - Coltesti - Valisoara - DJ107I km. 42+000 – 67+000" jud. 
Alba; 

-Raportul de specialitate al Directiei tehnice nr. 7195 din 15.06.2007 la proiectul  de 
 hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate, revizuit, 
pentru obiectivul : “Valorificarea potentialului turistic si economic  al Vaii Aiudului prin 
reabilitarea infrastructurii de transport pe DJ107M: lim. jud. Cluj - Rimetea - Coltesti - 
Valisoara - DJ107I km. 42+000 – 67+000" jud. Alba; 

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

Avand in vedere prevederile: 
-Art. 44  din Legea nr.273/2006  privind finantele publice locale; 
-Art.91-(3), lit.f) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,  republicata;  
In temeiul art. 97 si art.115-(1), lit c) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,  

republicata, adopta prezenta: 
HOTARARE 

Art.1. Se aproba documentatia tehnico-economica, faza Studiu de fezabilitate revizuit pentru 
obiectivul : “Valorificarea potentialului turistic si economic  al Vaii Aiudului prin reabilitarea 
infrastructurii de transport pe DJ107M: lim. jud. Cluj - Rimetea - Coltesti - Valisoara - 
DJ107I km. 42+000 – 67+000" jud. Alba, avand indicatorii tehnico-economici  prevazuti in anexa, 
parte integranta a prezentei hotarari. 

Art.2. Directia tehnica din cadrul Consiliului judetean Alba va duce la indeplinire 
prevederile prezentei hotarari. 

Prezenta hotarare de publica in Monitorul Oficial al judetului Alba si se comunica: 
- Institutiei prefectului - judetul Alba; 
- Directiei tehnice din cadrul Consiliului judetean Alba; 
- Directiei de dezvoltare si buget din cadrul Consiliului judetean Alba. 
 
    PRESEDINTE, 

              Ion DUMITREL 
                                                                                                    Contrasemneaza, 
                                                                                                   Secretarul judetului 
                                                                                               MARIANA HURBEAN 
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