
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 52/27.02.2014 privind 

aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne/externe   

în valoare de maxim 20.000.000 lei 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 ianuarie 2015; 

Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

Judeţean Alba nr. 52/27.02.2014 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile 

interne/externe în valoare de maxim 20.000.000 lei; 

- Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

52/27.02.2014 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne/externe în 

valoare de maxim 20.000.000 lei, iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, domnul 

Ion Dumitrel; 

- Raportul de specialitate comun al Direcț iei Tehnice si Direcţiei Dezvoltare şi Bugete nr. 

1100/20.01.2015 cu privire la proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 14/20.01.2015. 

 

Văzând: 

Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 „Dezvoltare economică, bugete, strategii “; 

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor publice de 

interes judeţean, a căror documentaţie tehnico-economică a fost aprobată prin:  

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 226/14.12.2011 privind aprobarea studiului de 

fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici şi a contribuț iei Consiliului Județ ean Alba 

la finanț area proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Alba” 

finanț at in cadrul POS Mediu, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 24/27.01.2011 -  privind aprobarea proiectului 

”Managementul integrat al siturilor ROSCI0085 Frumoasa ș i ROSPA0043 Frumoasa”, în 

cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu-POS Mediu 2007-2013, Axa prioritară 4 – 

Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecț ia Naturii; 

 

Având în vedere prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată 

la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,  

Văzând prevederile art. 1166 şi următoarele din Codul civil, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii,  

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. b şi alin. (3) lit. b, art. 104 alin. (1) lit. c) şi alin. 

(4) lit. d), art. 98 raportat la art. 45 alin. (2) precum şi ale art. 115 alin. (4), (5), (6) şi (7) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi 

completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii 
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Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a 

împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 97 şi art. 115 alineatul (1)  lit.”c” din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă prezenta: 

HOTARÂRE 

  Art. I. Se aprobă modificarea Art. 3-a) la Hotărârea Consilului Judeţean Alba nr. 52 din data 

de 27.02.2014 şi va avea următorul cuprins:                   

  „Art. 3- a) Contractarea finanţării rambursabile în valoare de maxim 20.000.000 lei se face 

pentru finanţarea integrală sau parţială, pre-finanţarea şi/sau co-finanţarea obiectivelor de investiţii 

publice de interes judeţean, potrivit anexei parte integrantă a prezentei hotărâri”.   

 Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consilului Judeţean Alba nr. 52/27.02.2014 rămân 

nemodificate. 

Art. III. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Preşedintele 

Consiliului Judeţean Alba. 

Art. IV. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, pe pagina de 

internet www.cjalba.ro şi se comunică: 

-     Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba 

- Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Alba 

- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba 

 

 

 

 

PREŞEDINTE,                 

     ION DUMITREL                                                     

 

 

         CONTRASEMNEAZĂ, 

      SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                            DANA POTOPEA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alba Iulia, 29.01.2015 

Nr. 24           
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 Anexa  

                                                                                                               la Hotărârea nr. 24/29.01.2015 

                                                                                                                   

 

Lista obiectivelor de investiţii publice de interes judeţean  

 

Nr. 

crt. 
Denumire obiectiv investitii Valoare (lei) 

1. Sistem microregional de alimentare cu apă potabilă a comunelor Daia 

Romana, Cut, Câlnic, Ș pring, Doştat ș i a localităț ii Rahău, jud. Alba 

 

1.284.984,53 

2. Proiect-Managementul integrat al siturilor ROSCI0085 Frumoasa şi 

ROSPA0043 Frumoasa - obiective de investiț ii 

 

3.900.000,00 

3. Sistem de management integrat al deşeurilor în județ ul Alba 

 

14.815.015,47 

Total 20.000.000,00 

 


