
ROMANIA 

JUDETUL ALBA 

CONSILIUL JUDETEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind abrogarea Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr. 169/25.09.2013 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 24 septembrie 2015; 

Luând în dezbatere : 

 - Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului judeţean 

Alba nr. 169/25.09.2013; 

- Raportul de specialitate al  Direcţiei tehnice  nr. 17 439/21.09.2015; 

Văzând adresa S.C. Drumuri si Poduri Locale Alba S.A nr. 4414 din 17 septembrie 2015,  

înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 17311/17.09.2015; 

Luând în considerare  avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 – Comisia administratie 

publica locală, juridică şi ordine publică; 

Având în vedere : 

- Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr. 169/25.09.2013 privind concesionarea, prin atribuire 

directa, a drumurilor judetene si a serviciilor de administrare si intretinere curenta a acestora, pe timp de 

iarna, pe o perioada de 5 ani; 

- clauza 13.1 lit. e) din contractul de concesiune nr.15949/4556/08.10.2013; 

În temeiul dispoziţiilor art. 97 –(1) şi art. 115-(1) lit. c) din Legea  administraţiei publice locale  

nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

 Art.1 Se aprobă încetarea contractului de concesiune nr.15949/4556/08.10.2013, sens în care se 

va încheia Actul adiţional nr. 1, care face  parte integrantă din prezenta hotărâre şi, în consecinţă, se 

abrogă Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr. 169/25.09.2013 privind concesionarea, prin atribuire 

directa, a drumurilor judeţene si a serviciilor de administrare si întreţinere curenta a acestora, pe timp de 

iarna. 

 Art.2. Direcţia tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

        Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică : 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Alba 

- S.C. Drumuri si Poduri Locale Alba S.A 

- Direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Alba 

 

 

 

   PREŞEDINTE                                                      CONTRASEMNEAZĂ 

    Ion Dumitrel                                                      SECRETARUL JUDEŢULUI 

Bumbu Vasile 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocna Mureş,  24. 09. 2015 

Nr.  154 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA  Anexa 

la Hotărârea  Consiliului Judeţean Alba 

nr.154/24.09. 2015  

 

 

ACT ADITIONAL NR.1 

la Contractul de concesiune nr.15.949/4.556/08.10.2013 

 

 

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 doamna Mihaela Madaras -director general si doamna Dorina ALEXI- 

director economic, în calitate de CONCESIONAR, pe de alta parte; 

 

In temeiul prevederilor clauzei 13.1. lit. e) din contractul de concesiune 

nr.15949/4556/08.10.2013, partile convin de comun acord incetarea contractului. 
 

Prezentul act aditional nr.1 la contractul 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, 
Mihaela MADARAS 

  Director economic, 

Dorina ALEXI 

Director executiv, 

Marian AITAI 

 

 

Director executiv, 

Dan POPESCU 

 

 

  

Avizat,                                                 

Consilier juridic 

 Avizat juridic, 

 

 

 

 

 

 

 


