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CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARARE 
privind aprobarea  proiectului “Valorificarea potentialului turistic si economic al Vaii Aiudului 
prin reabilitarea infrastructurii de transport pe DJ 107M”, jud.Alba si a cheltuielilor legate de 
proiect  in cadrul Programului Operational Regional 2007 – 2013, Axa prioritara 2 – “Imbunatatirea 

infrastructurii de transport regionale si locale”,  Domeniul de interventie 2.1 – Reabilitarea si 
modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane – inclusiv constructia/reabilitarea soselelor 

de centura 
 

Consiliul judetean Alba, intrunit in sedinta ordinara in data de 28 noiembrie 2007; 
Luand in dezbatere: 
- Proiectul de hotarare nr. 204 din 16 noiembrie 2007 privind aprobarea proiectului 

“Valorificarea potentialului turistic si economic al Vaii Aiudului prin reabilitarea 
infrastructurii de transport pe DJ 107M”, jud.Alba si a cheltuielilor legate de proiect  in cadrul 
Programului Operational Regional 2007 – 2013, Axa prioritara 2 – “Imbunatatirea infrastructurii de 
transport regionale si locale”,  Domeniul de interventie 2.1 – Reabilitarea si modernizarea retelei de 
drumuri judetene, strazi urbane – inclusiv constructia/reabilitarea soselelor de centura; 

- Expunerea de motive la proiectul de hotarare privind aprobarea proiectului “Valorificarea 
potentialului turistic si economic al Vaii Aiudului prin reabilitarea infrastructurii de 
transport pe DJ 107M”, jud.Alba si a cheltuielilor legate de proiect  in cadrul Programului 
Operational Regional 2007 – 2013, Axa prioritara 2 – “Imbunatatirea infrastructurii de transport 
regionale si locale”,  Domeniul de interventie 2.1 – Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri 
judetene, strazi urbane – inclusiv constructia/reabilitarea soselelor de centura; 

- Raportul comun de specialitate al Directiei tehnice si al Directiei de dezvoltare si bugete 
nr. 14236/16.11.2007 la proiectul  de hotarare privind aprobarea proiectului “Valorificarea 
potentialului turistic si economic al Vaii Aiudului prin reabilitarea infrastructurii de 
transport pe DJ 107M”, jud.Alba si a cheltuielilor legate de proiect  in cadrul Programului 
Operational Regional 2007 – 2013, Axa prioritara 2 – “Imbunatatirea infrastructurii de transport 
regionale si locale”,  Domeniul de interventie 2.1 – Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri 
judetene, strazi urbane – inclusiv constructia/reabilitarea soselelor de centura; 

Vazand : 
Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.2 Comisia de amenajare a teritoriului, 

urbanism, infrastructura si mediu cu amendamentul aprobat in plenul sedintei; 
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 prevederilor art. 97 si art.115-(1), lit.c) din Legea administratiei publice locale nr. 

215/2001 republicata, adopta prezenta: 
 

HOTARARE 
 

Art.1. Se aproba proiectul “Valorificarea potentialului turistic si economic al Vaii 
Aiudului prin reabilitarea infrastructurii de transport pe DJ 107M”, prin Programul 
Operational Regional 2007 – 2013, Axa prioritara 2 – “Imbunatatirea infrastructurii de transport 
regionale si locale”   in valoare de 27.773.512 lei. 

Art.2. Se aproba cofinantarea proiectului “Valorificarea potentialului turistic si economic 
al Vaii Aiudului prin reabilitarea infrastructurii de transport pe DJ 107M” reprezentand 2% 
din cheltuielile eligibile a proiectului in valoare  de 450.105 lei; 



Art.3. Se aproba finantarea cheltuielilor neeligibile in valoare de 565.253 lei la care se 
adauga TVA in valoare de 107.398 lei si a eventualelor cheltuieli suplimentare care vor aparea in 
perioada  implementarii proiectului, aprobat la art.1.  

Art.4. Directia tehnica si Directia de dezvoltare si bugete din cadrul Consiliului judetean 
Alba vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Prezenta hotarare se 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. 
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