
ROMANIA                                                    

JUDETUL ALBA     

CONSILIUL JUDEŢEAN                                      

 

 

HOTĂRÂRE 

privind concesionarea, prin atribuire directa, a drumurilor judetene si a serviciilor de 

administrare si intretinere curenta a acestora pe timp de iarna  

 

Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25 septembrie 2013; 

Luând în dezbatere: 

 - Expunerea de motive la proiectul de hotarâre privind concesionarea prin atribuire 

directa a drumurilor judetene si a serviciilor de administrare si intretinere curenta a acestora 

pe timp de iarna;  

 - Raportul de specialitate al Direcţiei tehnice nr. 14.890 din 18 septembrie 2013 

privind concesionarea prin atribuire directa a drumurilor judetene si a serviciilor de 

administrare si intretinere curenta a acestora pe timp de iarna;  

 Luand in considerare avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.2- Amenajarea 

teritoriului, investitii, turism, mediu si gestiunea patrimoniului. 

Avînd in vedere prevederile: 

- Art. 31  alin. (1), lit.”b”  si alin. (2) din Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de 

utilitati publice, republicata; 

-Art.59 din Ordonanta de Urgenta nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de 

bunuri, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.7 alin.(3) din Normele de aplicare a 

acesteia,  aprobate prin Hotararea Guvernului nr.168/2007; 

- Art. 91 (1) lit.c) din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

In temeiul prevederilor art. 97 (1) şi 115 (1), lit c) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta : 

H O T Ă R Â R E 

  Art.1.(1).Se aprobă concesionarea,  prin atribuire directa, a drumurilor judetene, proprietate 

publica a judetului  Alba si aflate in administrarea Consiliului judetean Alba, Societatii Comerciale 

Drumuri si Poduri Locale Alba S.A., conform contractului de concesiune-cadru, prevazut in Anexa 

nr.2, parte integranta a prezentei hotarari; 
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   (2). Bunurile prevazute la alineatul (1), sunt cuprinse in Anexa nr.1, parte integranta a 

prezentei hotarari; 

 Art. 2. Se aproba concesionarea, prin  atribuire directa,  a serviciilor de administrare si 

intretinere curenta a acestora,  pe timp de iarna, Societatii Comerciale Drumuri si Poduri Locale 

Alba S.A., conform contractului de concesiune, prevazut in Anexa nr.2, parte integranta a prezentei 

hotarari; 

Art.3. Se mandateaza Presedintele Consiliului Judetean Alba, sa semneze contractul 

de concesiune cu S.C. Drumuri si Poduri Locale Alba S.A. 

Art. 4. Preşedintele Consiliului judeţean Alba, prin Directia Tehnica si Directia Dezvoltare si 

Bugete, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Prezenta hotărâre se publică in Monitorul oficial al judeţului Alba şi se comunică : 

- Instituţiei prefectului - judeţul Alba; 

- Direcţiilor din aparatul de specialitate; 

  

 

 PREŞEDINTE, 
         Ion DUMITREL 
    

Contrasemneaza, 
                                   SECRETAR JUDETULUI 
                           Mariana HURBEAN 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALBA IULIA, 25 septembrie 2013 

Nr. 169 



CONSILIUL JUDETEAN ALBA Anexa 1

Nr.crt. Denumirea 
drumului

Traseul drumului (se mentioneaza cele mai 
importante localitati de pe traseul drumului)

Pozitie 
kilometrica 

Origine

Pozitie 
kilometrica 
Destinatie

Lungime reala 
km

1 DJ 105M DN1 - Oiejdea - Ighiu 0+000 10+190 10,190

2 DJ 106H Ighiu( DJ 107H) - Ighiel - Necrileşti - Intregalde (DJ 
107K) 0+000 32+000 32,000

3 DJ 106I  DN1 - Cunţa - Draşov - Şpring - Vingard - Ghirbom - DJ 
107(Berghin) 16+000 21+526 5,526

4 DJ 107

Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - 
Colibi - Secăşel - Cergău Mare - Veza - Blaj - Sâncel - 
Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea 
de Baltă - lim.jud.Mureş

1+536 23+000 21,464

5 DJ 107A
Alba Iulia - Pârâu lui Mihai - Vurpăr - Câmpu Goblii - 
Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - Sărăcsău - 
lim.jud.Hunedoara

3+900 11+925 8,025

6 DJ 107B DN1 - Sântimbru - Galtiu - Coşlariu - Mihalţ - Colibi - 
Roşia de Secaş- lim. jud. Sibiu 0+000 12+000 12,000

7 DJ 107C DJ 107(Teleac) - Drâmbar - Şeuşa - Ciugud - Limba - 
Oarda - Vinţu de Jos - DN 7 0+000 23+593 20,893

8 DJ 107H Coşlariu Nou - Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Şard - 
Gara Şard Ighiu(DN 74) 0+000 18+210 18,210

9 DJ 107K
Galda de Jos(DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - 
Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Intregalde - Ivăniş -
Ghioncani - DJ 107I(Bârleşti)

0+000 34+000 34,000

10 DJ 107L Sântimbru(DJ 107B) - Totoi - Teleac (DJ 107) 0+000 5+150 5,150
11 DJ 107R Stremţ (DJ 750C) - Cetea - Benic(DJ 107K) 0+000 7+500 7,500

12 DJ 705 Limită. jud.Hunedoara - Almaşu de Mijloc - Almaşu Mare 
- Zlatna (DN 74) 30+500 48+128 17,628

13 DJ 705C DJ 107A(Vinţu de Jos) - Valea Vinţului -Mătăcina-Inuri- 
Releu de televiziune 0+000 12+000 12,000

14 DJ 705D
Limită jud.Hunedoara (km.7+700) - Cheile Cibului - Cib - 
Glod - Nădăştia - Almaşu Mare - lim.jud.Hunedoara 
(km.33+100)

7+700 33+100 25,400

15 DJ705H Cheile Cibului(DJ705D)-Glod-Nădaştie(DJ705D), 0+000 4+665 4,665

16 DJ 750C
Sălciua de Sus(DN 75) - Dealu Caselor - Valea Largă - 
Vale in Jos - Ponor -Râmeţ - Valea Mănăstirii - Geoagiu 
de Sus - Stremţ - Teiuş(DN 1) 35+000 53+760 18,760

253,411

1 DJ 106E Lim. jud. Sibiu - Dobra - Şugag 47+865 52+165 4,300

2 DJ 106F DN1(Camping Cut) - Câlnic - Reciu - Gârbova - 
lim.jud.Sibiu 0+000 16+675 16,675

3 DJ 106I  DN1 - Cunţa - Draşov - Şpring - Vingard - Ghirbom - DJ 
107(Berghin) 0+000 16+000 16,000

4 DJ 106K Sebeş(DN 1) - Daia Română - Ohaba - Secăşel - DJ 
107 1+210 29+929 28,719

5 DJ 106L Şpring - Ungurei - Roşia de Secaş 0+000 16+300 16,300
6 DJ 106M Câlnic - Cut 0+000 3+300 3,300

Zona nr.1- Alba

la Hotararea nr.169 din 25.09.2013

TOTAL-km

Zona nr.2-Sebes
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Nr.crt. Denumirea 
drumului

Traseul drumului (se mentioneaza cele mai 
importante localitati de pe traseul drumului)

Pozitie 
kilometrica 

Origine

Pozitie 
kilometrica 
Destinatie

Lungime reala 
km

7 DJ 107

Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - 
Colibi - Secăşel - Cergău Mare - Veza - Blaj - Sâncel - 
Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea 
de Baltă - lim.jud.Mureş

23+000 31+000 8,000

8 DJ 107A
Alba Iulia - Pârâu lui Mihai - Vurpăr - Câmpu Goblii - 
Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - Sărăcsău - 
lim.jud.Hunedoara

11+925 29+925 18,000

9 DJ 107B DN1 - Sântimbru - Galtiu - Coşlariu - Mihalţ - Colibi - 
Roşia de Secaş- lim. jud. Sibiu 12+000 22+000 10,000

10 DJ 107U DJ 107A - Băcăinţi - Ceru Băcăinţi - Dumbrăviţa - 
Cucuta - Bolovăneşti - Valea Mare - Bulbuc(DC 60) 0+000 13+280 13,280

11 DJ 141D DJ 106I(Draşov) - Boz - Doştat - lim.jud.Sibiu 0+000 12+400 12,400
12 DJ 670C Săsciori (DN 67C) - Dumbrava - Câlnic 0+000 6+700 6,700

13 DJ 704 DN 7(Şibot) - Vinerea - Cugir - Şureanu - Prigoana - 
Valea Mare - DN 67C 0+000 75+950 66,250

14 DJ 704A DN 7(Sebeş) - Pianu de Jos - Pianu de Sus - Strungari - 
Răchita - DN 67C(Sebeşel) 0+000 24+393 24,393

15 DJ 704K Vinerea(DJ 704) - Săliştea(DJ 705E) 0+000 5+000 5,000

16 DJ 705B DN 7(Tărtăria) - Sibişeni(DJ 704A) - Vinţu de Jos (DN 7) 
- Vurpăr (DJ 107A) 0+000 12+148 12,148

17 DJ 705E DN 7 - Tărtăria - Săliştea - Săliştea Deal 0+000 7+320 7,320

18 DJ 705F Limită jud.Hunedoara - Cabana Prislop - Cugir(DJ 704) 29+100 50+100 21,000

19 DJ 705G Limită jud.Hunedoara - Cugir(DJ 704) 15+900 19+900 4,000
20 DJ 709K Limită jud.Hunedoara - Cabana Şureanu - DJ 704 61+000 69+000 8,000

301,785

1 DJ 103G Inoc(DN1) - Ciugudu de Jos - Ciugudu de Sus - 
lim.jud.Cluj 0+000 13+200 13,200

2 DJ 107D Unirea II(DN 1) - Ocna Mureş - Vama Seacă - Fărău - 
Şilea - lim.jud.Mureş 0+000 31+320 26,210

3 DJ 107E Aiud(DN 1) - Ciumbrud - Băgău - Lopadea Nouă - 
Hopârta - Vama Seacă(DJ 107D) 2+550 22+375 19,825

4 DJ 107F Unirea(DJ 107D) - Războieni Cetate - Lunca Mureşului - 
lim.jud.Cluj 0+000 9+860 9,860

5 DJ 107G DJ 107D(Ocna Mureş) - Noşlac - Căptălan - Copand - 
Stâna de Mureş - Găbud - lim.jud.Mureş 0+000 19+200 19,200

6 DJ 107I

Aiud(DN 1) - Aiudul de Sus - Râmeţ - Brădeşti - Geogel - 
Măcăreşti - Bârleşti Cătun - Cojocani - Valea Barnii - 
Bârleşti - Mogoş - Valea Albă - Ciuculeşti - Bucium - 
Izbita - Coleşeni - Bucium Sat - DN 74(Cerbu)

3+000 45+000 42,000

7 DJ 107M Lim. jud.Cluj - Rimetea - Colţeşti - Vălişoara - Poiana 
Aiudului - Aiudul de Sus(DJ 107I) 42+000 67+000 25,000

8 DJ 107N DN 1 - Mirăslău -Cicău 0+000 2+600 2,600

9 DJ 107P Hopârta(DJ 107E) - Turdaş(DC 6) - DJ 107D(Vama 
Seacă) 0+000 9+840 9,840

10 DJ 107Z Ciumbrud (DJ 107E) - Păgida - Gâmbaş - Aiud (DN 1) 0+000 8+500 8,500

11 DJ 107V DJ 107 - Alecuş - DJ 107D 7+000 15+000 8,000

Zona nr.3- Aiud

TOTAL-km
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Nr.crt. Denumirea 
drumului

Traseul drumului (se mentioneaza cele mai 
importante localitati de pe traseul drumului)

Pozitie 
kilometrica 

Origine

Pozitie 
kilometrica 
Destinatie

Lungime reala 
km

12 DJ 142L
Ciumbrud(DJ 107E) - Sâncrai - Rădeşti - Leorinţ - 
Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş 
(DN 14B)

0+000 21+350 21,350

13 DJ 750C
Sălciua de Sus(DN 75) - Dealu Caselor - Valea Largă - 
Vale in Jos - Ponor -Râmeţ - Valea Mănăstirii - Geoagiu 
de Sus - Stremţ - Teiuş(DN 1)

28+000 35+000 7,000

212,585

1 DJ 107

Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - 
Colibi - Secăşel - Cergău Mare - Veza - Blaj - Sâncel - 
Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea 
de Baltă - lim.jud.Mureş

31+000 78+000 44,000

2 DJ 107V DJ 107 - Alecuş - DJ 107D 0+000 7+000 7,000

3 DJ 141C DN 14B(Lunca) - Cenade - Capu Dealului - lim.jud.Sibiu 0+000 13+000 13,000

4 DJ141E Cenade-lim. Jud. Sibiu(Brosteni) 0+000 6+070 6,070
5 DJ 142B Limită. jud.Sibiu - Cetatea de Baltă 11+612 14+962 3,350

6 DJ 142K Cetatea de Baltă(DJ 142B) - Tătârlaua - Crăciunelu de 
Sus - Făget - Tăuni - Valea Lungă (DN 14B) 0+000 30+750 30,750

7 DJ142M DJ107(Haltă Bălcaciu )-Bălcaciu-Valea Lungă(DJ142K) 0+000 12+200 12,200

8 DJ142N DJ107-Căpâlna de Jos-Sânmiclăuş(DJ107V 0+000 5+150 5,150
121,520

1 DJ 107I

Aiud(DN 1) - Aiudul de Sus - Râmeţ - Brădeşti - Geogel - 
Măcăreşti - Bârleşti Cătun - Cojocani - Valea Barnii - 
Bârleşti - Mogoş - Valea Albă - Ciuculeşti - Bucium - 
Izbita - Coleşeni - Bucium Sat - DN 74(Cerbu)

45+000 76+540 31,540

2 DJ 107K
Galda de Jos(DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - 
Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Intregalde - Ivăniş -
Ghioncani - DJ 107I(Bârleşti)

34+000 37+500 3,500

3 DJ 742 Gura Roşiei(DN 74A) - Iacobeşti - Ignăţeşti - Balmoşeşti -
Roşia Montană 0+000 19+415 19,415

4 DJ 750 Gârda de Sus(DN 75) - Ordâncuşa - Gheţar 0+000 25+000 25,000
5 DJ 750A Gura Sohodol(DN 75) - Sohodol 0+000 3+500 3,500
6 DJ 750B Vadul Moţilor(DN 75) - Burzeşti - Poiana Vadului 0+000 10+500 10,500

7 DJ 750C
Sălciua de Sus(DN 75) - Dealu Caselor - Valea Largă - 
Vale in Jos - Ponor -Râmeţ - Valea Mănăstirii - Geoagiu 
de Sus - Stremţ - Teiuş(DN 1)

0+000 28+000 15,500

8 DJ 750E DN 75 - Sat Vacanţă - Vârtop 0+000 2+000 2,000
9 DJ 750F DN 75 - Poşaga de Jos 0+000 3+000 3,000
10 DJ 750G DN 75 - Ocoliş-Runc-Lunca Largă 0+000 5+000 5,000

11 DJ 762
Limită jud.Hunedoara - Dealul Crişului - Valea Maciului - 
Mârteşti - Vidra - Lunca de Jos - Vârtăneşti - Burzoneşti -
Mihoieşti(DN 75)

40+600 63+900 23,300

12 DJ 762A DJ 762 - Vidrişoara - Muntele Găina - lim.jud.Arad 0+000 22+000 22,000
164,255

1053,556

Zona 4-Blaj

TOTAL -km

TOTAL -km

TOTAL - km
TOTAL GENERAL-km

Zona 5- Campeni

3



CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA  Anexa Nr. 2  
la hotararea nr. 169 din 25 

septembrie 2013  
 
 
 
 

CONTRACT DE CONCESIUNE - CADRU 
 
 
 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 
 

Judetul Alba prin Consiliul judeţean Alba cu sediul în municipiul Alba Iulia, P-ta 
I.I.C.Bratianu, nr.1, jud. Alba, telefon 0258/813380, cod fiscal 4562583, 
RO67TREZ00224840220XXXXX deschis la Trezoreria municipiului Alba Iulia, reprezentat 
prin domnul Ion DUMITREL –presedinte si domnul  Marian AITAI –director executiv,  în 
calitate de CONCEDENT, pe de o parte, 

şi 
SC Drumuri şi Poduri Locale Alba SA,  cu sediul in Alba Iulia, str. Frederik Mistral, 

nr.3, judetul Alba, tel/fax.0258/814007, inscris in Registrul Comertului sub nr.J01/23/1999, cod 
fiscal RO 4331392, avand cont de virament nr.RO80RNCB0003037787430001, deschis la 
Banca Comerciala Romana, reprezentata prin domnul Mihai CONTAN- director general si 
doamna Dorina ALEXI- director economic, în calitate de CONCESIONAR,  
pe de alta parte, 

la data de __________________ 2013, la sediul concedentului, în temeiul prevederilor 
art. 31 alin. (1) lit. „b”şi alin. (2) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi 
publice, republicată, ale art.59 alin. (1)-(3) din OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor de 
concesiune de bunuri, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.7 alin.(3) din HG 
nr.168/2007 privind Norme metodologice  de aplicare a OUG 54/2006, ale art.5 alin.(6) şi art.30 
alin. (4) din OUG nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare şi a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba 
nr._________/_________2013 privind concesionarea prin atribuire directă a drumurilor judeţene 
şi a serviciilor de administrare şi întreţinere curentă a acestora pe timp de iarnă, s-a încheiat 
prezentul contract de concesiune. 
 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIUNE 
 

2.1. Obiectul contractului îl constituie concesionarea drumurilor judetene, aparţinând 
domeniului public/privat al judeţului Alba şi a  serviciilor de administrare si intretinere curenta 
pe timp de iarna a acestora în conformitate cu Nomenclatorul privind lucrările şi serviciile 
aferente drumurilor publice aprobat prin Ordinul nr. 346/2000 privind modificarea şi 
completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 78/1999, cu respectarea Ordinului nr. 
289/2013 pentru aprobarea „Normativ privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor 
publice” Indicativ AND 525 -2013, constând în: 

a) Servicii de deszapezire care constau in :aprovizionarea cu material antiderapant, 
prevenirea inzapezirii drumurilor, deszapezirea drumurilor si asigurarea scurgerii apelor; 

b) Servicii de combatere a poleiului (lunecusului), prin raspandirea de material  antiderapant 
manual si mecanic; 

c) Servicii de patrulare/asteptare pentru revizia si informarea operativa privind starea 
drumurilor. 
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2.2. Nu fac obiectul contractului de concesiune  lucrările de investiţii si reparaţii capitale, 
pentru care se va urma procedura licitaţiei publice, conform reglementărilor legale în materie. 

 
III.  REGIMUL JURIDIC AL BUNURILOR CONCESIUNII 

 
3.1.Bunurile de retur 
  Bunurile de retur constau în bunurile proprietatea concedentului aferente şi necesare 
furnizării serviciilor, existente şi puse la dispoziţia concesionarul conform contractului de 
concesiune sau care vor fi construite, care vor fi puse la dispoziţia concesionarului pe întreaga 
durata a prezentului contract de concesiune. 
 
3.1.1. Bunurile de retur includ: 
a) Bunuri publice mobile şi imobile şi/sau private puse la dispoziţia concesionarului de către 

concedent la data intrării în vigoare a prezentului contract sau ulterior acestei date; 
b) Bunuri noi, rezultate din investiţii, parte integrantă a infrastructurii, indiferent de sursa de 

finanţare; 
c) Dacă este cazul, bunurile cuprinse în domeniul public, finanţate de către concedent sau de 

terţi şi puse la dispoziţia concesionarului de către concedent ulterior datei intrării în vigoare a 
contractului. Preluarea acestor bunuri de la concesionar se va face în termen de 10 zile de la  
notificarea acestuia. 
 

3.1.2. Identificarea bunurilor de retur 
  Bunurile de retur  – drumuri judeţene sunt identificate potrivit anexei nr.1, parte 
integrantă a prezentului contract; 
 

3.1.3 Regimul juridic al bunurilor de retur 
1. Părţile convin expres că bunurile de retur sunt puse la dispoziţia concesionarului exclusiv 

pentru furnizarea serviciilor prevăzute în prezentul contract de concesiune. 
2. Bunurile de retur au următorul regim juridic special : 

a) Bunurile de retur, care există la data intrării în vigoare a prezentului contract sau cele 
care vor fi construite, cuprinse sau nu în domeniul public al concedentului, constituie în 
prezent şi vor constitui şi în viitor patrimoniul concedentului. Concesionarul recunoaşte 
că acestea sunt şi vor rămâne în proprietatea concedentului. 

b) Bunurile de retur realizate de concesionar sunt de la început proprietatea concedentului. 
c) Sunt folosite de către concesionar exclusiv pentru prestarea serviciilor concesionate prin 

prezentul contract; 
d) La încetarea prezentului contract de concesiune indiferent de motiv, bunurile de retur 

sunt înapoiate concedentului, de plin drept, gratuit şi libere de orice sarcini, constituind, 
după caz, domeniul public sau privat al judeţului Alba; 

e) Bunurilor de retur sunt supuse inventarierii anuale fiind evidenţiate distinct, 
extracontabil, în patrimoniul SC Drumuri şi Poduri Locale Alba SA.  

 
3.2.Bunuri de preluare 

 
3.2.1. Definiţia bunurilor de preluare 
  Sunt bunuri de preluare, în sensul prezentului contract de concesiune, mijloacele fixe, 
bunurile imobile şi mobile cumpărate sau construite de concesionar având ca unic scop 
furnizarea serviciilor concesionate, cu excepţia celor menţionate la pct. 3.1. de mai sus.  
 
 
 
3.2.2. Identificarea bunurilor de preluare 
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  Bunurile de preluare sunt în principal, fără a se limita la acestea, compuse din vehicule şi 
maşini specializate, unelte, stocuri, aparatură şi programe informatice specializate, fişiere şi baze 
de date, precum şi, dacă este cazul, clădiri folosite ca ateliere, birouri, laboratoare, depozite sau 
locuinţe de serviciu ale concesionarului, construite pe terenurile concedentului şi altele decât cele 
identificate ca fiind bunuri de retur în pct. 3.1. din prezentul contract . 
 
3.2.3. Inventarul bunurilor de preluare 
a) În decurs de o lună de la data intrării în vigoare a prezentului contract, concesionarul va 

întocmi un inventar, care va descrie bunurile de preluare existente, la valoarea lor contabilă. 
b) Inventarul bunurilor de preluare este pus în permanenţă la dispoziţia concedentului, în format 

electronic. 
 
3.3. Bunurile proprii 

 
3.3.1. Definiţia bunurilor proprii 
  Celelalte bunuri, altele decât cele prevăzute la punctele 3.1. şi 3.2. din prezentul contract  
şi care aparţin concesionarului, constituie bunurile sale proprii. Ele rămân în proprietatea sa la 
data expirării contractului de concesiune, cu excepţia cazului în care părţile convin altfel.  
 
3.4. Regimul juridic al bunurilor de preluare şi al bunurilor proprii 
1. Bunurile de preluare şi bunurile proprii sunt şi rămân în proprietatea Concesionarului. 
2. Concesionarul nu-şi poate înstrăina bunurile de preluare şi nu le poate ipoteca fără  aprobarea 

expresă prealabilă a Concedentului. 
3. Concesionarul poate înstrăina oricând bunurile sale proprii, însă doar dacă acest lucru nu are 

un efect negativ asupra furnizării corespunzătoare a serviciilor concesionate, şi numai cu 
aprobarea prealabilă a concedentului. 

4. Concesionarul poate folosi bunurile sale proprii şi bunurile de preluare, în vederea furnizării 
altor servicii decât serviciile concesionate, cu condiţia asigurării continuităţii serviciilor 
concesionate prin prezentul contract. 

 
 

IV. TERMENUL 
 

4.1. Durata concesiunii este de 5 ani, începând de la data semnării contractului de concesiune. 
4.2. Contractul de concesiune poate fi prelungit, prin acordul părţilor, în condiţiile legii. 
 
 

V. REDEVENŢA 
 

5.1. Redevenţa anuală a concesiunii este de 1% din valoarea serviciilor, fără TVA, executate la 
comanda concedentului. 
5.2. Redevenţa se va plăti semestrial, în 2 rate, până în data de 10 a primei luni din semestru 
pentru semestrul expirat, şi se face venit la bugetul propriu al Judeţului Alba. 
5.3. Neplata redevenţei sau executarea cu întârziere a plăţii va atrage obligaţia concesionarului 
de a plăti penalităţi legale pentru fiecare zi de întârziere. 
 
 

VI. PLATA REDEVENŢEI 
 

6.1. Plata redevenţei se face prin conturile: 
    - contul concedentului nr. RO67TREZ00221300205XXXXX, deschis la Trezoreria 
municipiului Alba Iulia; 
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    - contul concesionarului nr. RO80RNCB0003037787430001 , deschis la Banca Comercială 
Română. 
 

VII. DREPTURILE PĂRŢILOR 
 

7.1. Drepturile concedentului 
Concedentul are următoarele drepturi:  
a) să stabilească, prin hotărâre, strategia de dezvoltare a reţelei de drumuri judeţene;  
b) să monitorizeze şi să exercite controlul cu privire la prestarea serviciilor concesionate, 

precum şi la modul în care este satisfăcut interesul public şi să ia măsurile necesare în cazul 
în care concesionarul nu asigură calitatea serviciilor, conform normativelor în vigoare, şi 
continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat; 

c) să inspecteze şi să controleze bunurile concesionate, să verifice respectarea obligaţiilor 
asumate prin Contract;  

d) să solicite informaţii cu privire la nivelul şi calitatea serviciului prestat şi cu privire la modul 
de întreţinere, exploatare şi administrare a bunurilor din proprietatea publică/privată a 
Judeţului Alba, încredinţate pentru realizarea serviciilor; 

e) să îşi manifeste intenţia de a dobândi bunurile de preluare şi de a solicita concesionarului 
încheierea contractului de vânzare-cumpărare cu privire la aceste bunuri;  

f) să modifice sau să rezilieze în mod unilateral prezentul contract din motive excepţionale 
legate de interesul naţional/local sau dacă este contestată legalitatea contractului de 
concesiune;  

g) coordonarea proiectării şi execuţiei lucrărilor tehnico-edilitare, în scopul realizării acestora 
într-o concepţie unitară; 

h) să sancţioneze disciplinar concesionarul în cazul în care acesta nu asigură continuitatea şi 
calitatea serviciilor concesionate; 

i) să rezilieze unilateral Contractul în cazul în care constată nerespectarea repetată de către 
concesionar a obligaţiilor contractuale, precum şi în cazul în care concesionarul nu adoptă 
programe de măsuri care să respecte condiţiile contractuale şi să asigure atingerea, într-un 
interval de timp prestabilit, a parametrilor de calitate asumaţi. 

j) să aprobe anual Programul de servicii de  întreţinere curenta pe timp de iarna a drumurilor 
judeţene şi „Planul operativ de acţiune pe timpul iernii”are vor deveni Anexe ale prezentului 
Contract ; 

k) stabileşte, prin negociere, preţurile ce vor fi practicate de concesionar pentru serviciile 
concesionate. 

 
7.2. Drepturile concesionarului 
Concesionarul are dreptul de a administra şi de a exploata în mod direct, pe riscul şi pe 
răspunderea sa, bunurile proprietate publica/privată aferente serviciilor ce fac obiectul  
contractului de concesiune. 
 
 
 

VIII. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
 

8.1. Obligaţiile concedentului: 
Concedentul are următoarele obligaţii: 
a) să predea concesionarului la data intrării în vigoare a prezentului contract toate bunurile, 

instalaţiile, echipamentele şi dotările aferente întregii activităţi, cu inventarul existent, libere 
de orice sarcini, pe bază de proces-verbal de predare-preluare; 

b) să faciliteze concesionarului autorizarea lucrărilor pe domeniul public/privat, în conformitate 
cu reglementările legale în vigoare;  
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c) să-şi asume pe perioada derulării contractului toate responsabilităţile şi obligaţiile ce decurg 
din calitatea sa de proprietar, cu excepţia celor transferate în mod explicit în sarcina 
concesionarului prin contractul de concesiune;  

d) să nu-l tulbure pe concesionar în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract de 
concesiune;  

e) să nu modifice în mod unilateral contractul de concesiune în afară de cazurile prevăzute 
expres de lege şi de prezentul contract;  

f) să notifice concesionarului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere 
drepturilor concesionarului. 

g) să achite contravaloarea serviciilor prestate conform  programelor lunare şi anuale întocmite 
în acest sens; 

h) decontarea se face pe baza facturilor numai după ce situaţiile de lucrări întocmite de 
concesionar în baza antemăsurătorilor verificate vor fi însuşite de către Serviciul de 
administrare a drumurilor judeţene  din cadrul Consiliului Judeţean Alba; 

i) receptie 
 
8.2. Obligaţiile concesionarului 

Concesionarul are următoarele obligaţii: 
a) să aplice metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de 

operare;  
b) să respecte standardele de calitate a activităţilor şi serviciilor publice prestate, conform 

normelor tehnice în materie; 
c) să preia de la concedent, pe bază de proces-verbal de predare-preluare, patrimoniul aferent 

realizării serviciilor publice;  
d) să furnizeze serviciile, în condiţii de calitate şi eficienţă; 
e) să asigure instalarea de indicatoare ori alte dispozitive speciale, să aplice marcaje pe 

drumurile publice concesionate, conform standardelor în vigoare, şi să le menţină în stare 
corespunzătoare. 

f) să semnalizeze corespunzător, cât mai urgent posibil, orice obstacol aflat pe partea 
carosabilă, care stânjeneşte sau pune în pericol siguranţa circulaţiei, şi să ia toate măsurile de 
înlăturare a acestuia. 

g) să nu subconcesioneze bunurile care fac obiectul concesiunii;  
h) să plătească redevenţa la valoarea prevăzută şi la termenele stabilite în prezentul contract;  
i) concesionarul va lua toate măsurile necesare privind bunurile de retur, astfel încât, la 

încheierea contractului de concesiune, capacitatea de a realiza serviciile publice 
concedentului să fie cel puţin egală cu cea existentă la data intrării în vigoare a acestuia;  

j) să întocmească  anual Programul de servicii de  întreţinere curenta pe timp de iarna a 
drumurilor judeţene şi „Planul operativ de acţiune pe timpul iernii”anual,  pe care să le 
supună spre aprobare concedentului;  

k) să prezinte anual concedentului inventarul al bunurilor de retur care vor fi evidenţiate 
distinct, extracontabil, în patrimoniul SC Drumuri şi Poduri Locale Alba SA;  

l) să restituie concedentului bunurile de retur, în deplină proprietate, în mod gratuit şi libere de 
orice sarcini, la încetarea prezentului contract;  

m) să notifice cauzele de natură să conducă la reducerea activităţii şi măsurile ce se impun 
pentru asigurarea continuităţii serviciului;  

n) să ia măsurile necesare privind igiena, siguranţa la locul de muncă şi normele de protecţie a 
muncii;  

o) să predea la încheierea contractului de concesiune toată documentaţia tehnico-economică 
referitoare la serviciile concesionate;  

p) să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor, activităţilor sau serviciilor publice 
concesionate (condiţii de siguranţă în exploatare, protecţia mediului, protecţia muncii, 
condiţii privind folosirea şi protejarea patrimoniului etc.)  
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q) la încetarea contractului de concesiune, să încheie cu concedentul, la cererea acestuia, un 
contract de vânzare-cumpărare având ca obiect bunurile de preluare stabilite prin prezentul 
contract de concesiune, în privinţa cărora concedentul şi-a manifestat intenţia de a le 
dobândi;  

r) La încetarea contractului de concesiune din alte cauze decât prin ajungere la termen, 
excluzând forţa majoră, concesionarul este obligat să asigure continuitatea furnizării 
serviciilor publice, în condiţiile stipulate în contract, până la preluarea bunurilor şi serviciilor 
concesionate, dar nu mai mult de 3 luni;  

s) În cazul în care concesionarul sesizează existenţa sau posibilitatea existenţei unei cauze de 
natură să conducă la imposibilitatea realizării serviciilor concesionate, va notifica de îndată 
acest fapt concedentului, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea 
continuităţii serviciilor concesionate.  

t) În termen de cel mult 90 de zile de la data încheierii contractului de concesiune, 
concesionarul este obligat sa depună în contul concedentului, cu titlu de garanţie, o suma 
egală cu 1/4 din redevenţa anuală, reprezentând  cota parte din suma datorata concedentului 
cu titlu de redevenţa, pentru primul an de activitate. Din suma astfel constituită, concedentul 
va putea percepe penalităţi şi alte sume datorate de concesionar, în baza prezentului contract. 
Garanţia de bună execuţie se restituie anual, în termen de 14 zile de la îndeplinirea 
obligaţiilor asumate prin contract în baza procesului verbal de recepţie a serviciilor prestate, 
dacă concedentul nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei. 

u) Achiziţionarea resurselor materiale, a echipamentelor şi a utilajelor necesare prestării 
serviciilor concesionate se va face numai cu respectarea dispoziţiilor imperative ale 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie 
publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de 
servicii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor prevederi legale 
incidente. Nerespectarea acestor dispoziţii atrage răspunderea materială, civilă sau penală 
după caz a concesionarului. 

 
8.3 În cazul în care concesionarul recurge la terţi în executarea unor atribuţii, obligaţii sau 
competenţe ce îi revin în virtutea prezentului contract de concesiune, rămâne singurul 
răspunzător în faţa concedentului. 
 
 

IX. CLAUZE CONTRACTUALE REFERITOARE LA ÎMPĂRŢIREA 
RESPONSABILITĂŢILOR DE MEDIU ÎNTRE CONCEDENT ŞI 

CONCESIONAR 
 

  Concesionarului îi revine îndeplinirea tuturor responsabilităţilor de mediu în legătură cu 
prestarea serviciilor care fac obiectul prezentului contract. 
 
 
 

X. PERSONALUL CONCESIONARULUI ŞI  
POLITICA DE RESURSE UMANE 

 
10.1 Personalul 
10.1.1. Personalul concesionarului este supus legilor şi reglementărilor aplicabile din România, 
precum şi contractelor colective de muncă aplicabile sectorului de activitate respectiv. 
10.1.2. Concesionarul se angajează să aplice o gestiune a resurselor umane corespunzătoare, să 
dezvolte un management corespunzător în scopul utilizării cât mai eficiente a resurselor umane 
existente. 
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10.2. Pregătirea profesională 
10.2.1. Concesionarul se angajează să îmbunătăţească politica de pregătire profesională a 
propriilor salariaţi, în special sub aspectele tehnice şi profesionale. 
10.2.2. În ceea ce priveşte cadrele de conducere, concesionarul se angajează să îmbunătăţească 
politica de pregătire profesională, în special sub aspectele managementului.  
 
 

XI. RESPONSABILITĂŢILE CONCESIONARULUI 
 

11.1. Responsabilitatea generală a concesionarului 
11.1.1. Concesionarul este singurul responsabil pentru furnizarea serviciilor concesionate, pe 
care le gestionează pe propriul său risc, în conformitate cu contractul de concesiune. 
11.1.2. Concesionarul are obligaţia de a asigura viabilitatea drumurilor publice de pe raza 
judeţului Alba. Viabilitatea drumului reprezintă, potrivit dispoziţiilor art.2 pct.2 din Anexa nr. 1 
HG nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a 
Guvernului nr. 195/2002, „starea tehnică corespunzătoare a părţii carosabile, constând în 
practicabilitatea permanentă a acesteia potrivit reglementărilor specifice sectorului de drum, lipsa 
obstacolelor şi existenţa amenajărilor rutiere şi a mijloacelor de semnalizare, care să asigure 
fluenţa şi siguranţa circulaţiei” 
11.1.3. Orice răspundere care ar putea rezulta din furnizarea serviciilor concesionate sau care ar 
putea interveni în urma administrării, exploatării sau deţinerii bunurilor aferente serviciilor 
concesionate este transferată concesionarului. 
 
 

XII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 
 

12.1. Neîndeplinirea obligaţiilor legale şi contractuale antrenează răspunderea contractuală a 
părţii în culpă. 
12.2. Concesionarul răspunde faţă de terţi, după caz, administrativ, contravenţional, civil sau 
penal în situaţia producerii oricărui eveniment rutier sau a deteriorării mijloacelor de transport 
cauzată de starea tehnică necorespunzătoare a drumurilor ca urmare a nerespectării obligaţiilor 
legale şi contractuale ce-i revin, inclusiv a celor privind semnalizarea rutieră pe timp de iarnă. 
 

XIII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE 
 

13.1. Prezentul contract de concesiune încetează în următoare  situaţii: 
a) la expirarea duratei stabilite în contractul de concesiune; 
b) în cazul în care interesul naţional/local o impune sau dacă este contestată legalitatea 

contractului de concesiune, prin reziliere  unilaterala de către concedent;  
c) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere de către 

concedent; 
d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent,  prin reziliere de către 

concesionar; 
e) în cazul imposibilităţii obiective a concesionarului de a exploata bunurile concesionate, 

prin renunţare, fără plata unei despăgubiri; 
f) alte cauze de încetare a contractului de concesiune, fără a aduce atingere cauzelor şi 

condiţiilor reglementate de lege. 
 

XIV. ALTE CLAUZE 
 

14.1. Prezentul contract va fi adaptat corespunzător în funcţie de modificările legislative în 
materie apărute în cursul executării acestuia. 
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14.2. În cazul privatizării integrale a SC Drumuri şi Poduri Locale Alba SA, prezentul contract 
de concesiune îşi încetează aplicabilitatea, urmând a se aplica legislaţia specială incidentă în 
materie. 
14.3. Se interzice subconcesionarea bunurilor şi serviciilor care fac obiectul prezentului contract. 
14.4. În baza prezentului contract de concesiune cadru se va încheia contractul de concesiune 
între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi SC Drumuri şi Poduri Locale Alba SA după 
adoptarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba privind concesionarea prin atribuire directă a 
drumurilor judeţene şi a serviciilor de administrare şi întreţinere curentă a acestora pe timp de 
iarnă, s-a încheiat prezentul contract de concesiune. 
 
 

XV. LITIGII 
 

15.1. Soluţionarea litigiilor de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de 
concesiune se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 

Prezentul contract de concesiune a fost încheiat în 2 exemplare originale, azi data de 
_______________________ 
 
                       Concedent,                                                                    Concesionar, 
           Consiliul Judetean Alba                                  S.C. Drumuri si Poduri Locale Alba S.A. 

   
Preşedinte, 

Ion DUMITREL 
 

 Director general, 
Mihai CONTAN 

  Director economic, 
Dorina ALEXI 

Director executiv, 
Marian AITAI 

 
 

Director executiv, 
Dan POPESCU 

 
 

  

Vizat,                             
Consilier juridic 

 Avizat juridic, 
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