
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind constatarea încetării de drept a contractului de concesiune şi încetarea procedurii de 

administrare specială la Societatea comercială” Drumuri şi Poduri Locale Alba „ S.A. 

 
Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28 noiembrie 2007; 
Luând în dezbatere: 
 - Proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept a contractului de concesiune şi 
încetarea procedurii de administrare specială la Societatea comercială” Drumuri şi Poduri Locale 
Alba „ S.A., înregistrat sub nr.193 din 12 noiembrie 2007, iniţiat de domnul Ion Dumitrel, 
preşedinte al Consiliului judeţean Alba; 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept a 
contractului de concesiune şi încetarea procedurii de administrare specială la Societatea comercială” 
Drumuri şi Poduri Locale Alba „ S.A; 

-Raportul comun de specialitate al Direcţiei dezvoltare şi bugete şi al Direcţiei tehnice nr. 13607 
din 1.11.2007  privind constatarea încetării de drept a contractului de concesiune şi încetarea 
procedurii de administrare specială la Societatea comercială” Drumuri şi Poduri Locale Alba „ 
S.A.; 

Văzând: 

-Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 – Economică şi administrarea domeniului 
public şi privat; 
Având în vedere dispoziţiile: 
 - art.22 din Ordonanţa Guvernului României nr.43/1997 privind regimul drumurilor, cu 
modificările şi completările ulterioare şi ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi 
a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr.337/2006; 

- art.91 alin.(2) lit. ”d” şi alin.(4) lit. ”a”  din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată; 
În temeiul dispoziţiilor art. 97 şi art.115 –(1) lit. ”c” din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001 republicată, adoptă prezenta  
 

H O T Ă R Â R E 
 

Art.1. Se ia act de încetarea de drept, prin ajungere la termen, a contractului de concesiune 
nr.408/346 din 01 februarie 2000 încheiat între Consiliul judeţean Alba şi Societatea comercială 
”Drumuri şi Poduri Locale Alba” S.A., pe data de 1 februarie 2008. 

Art.2. (1). Începând cu data intrării în vigoare a dispoziţiilor art.1, serviciile de întreţinere 
curentă şi periodică a drumurilor judeţene se vor atribui potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă 
a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.337/2006. 
            (2). Protocolul de predare preluare a bunurilor de retur, cuprinse în anexele 
contractului de concesiune, libere de orice sarcini se va încheia în termen de 15 zile de la încetarea 
de drept a contractului de concesiune.                     



          (3). Activităţile aferente Planului operativ de acţiune privind prevenirea şi combaterea 
înzăpezirii drumurilor judeţene în perioada de iarnă 2007-2008, se vor executa în continuare de 
către Societatea comercială ”Drumuri şi Poduri Locale Alba „S.A., în condiţiile stabilite prin 
Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr.173/24.10.2007. 

Art.3.(1). Se  aprobă încetarea procedurii de administrare specială instituită la Societatea 
comercială „ Drumuri şi Poduri Locale Alba „ S.A.. 
          (2). Hotărârile nr.177 din 19 decembrie 2003 privind privatizarea Societăţii 
comerciale” Drumuri şi Poduri Locale Alba „ S.A., nr. 92 din 31 mai 2004 privind aprobarea 
Dosarului de prezentare şi a Raportului de evaluare ale Societăţii comerciale „ Drumuri şi Poduri 
Locale Alba „ S.A. întocmite de agentul de privatizare, se abrogă. 
 Art.4.  Se împuterniceşte doamna Toma Daniela Monica, consilier juridic la Societatea 
comercială  „Drumuri şi Poduri Locale Alba “ S.A. să semneze şi să îndeplinească formalităţile 
legale la Oficiul Registrului Comerţului şi Monitorul Oficial al României. 
 
 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 
- Instituţiei prefectului –judeţul Alba 
- Societăţii comerciale „ Drumuri şi Poduri Locale Alba „S.A. 
- Direcţiilor de specialitate din aparatul propriu al Consiliului judeţean Alba. 

 
 
 
  PREŞEDINTE, 
              Ion Dumitrel 
                                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                            SECRETARUL JUDEŢULUI 
                                                                                                      Mariana Hurbean 
 
Alba Iulia, 28 noiembrie 2007 
Nr. 193  
 


