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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, cu 

modificările şi completările ulterioare 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28 ianuarie 2016; 

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 contribuției Consiliului Județean Alba la 

finanțarea proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Alba” finanțat în 

cadrul POS Mediu, 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; 

Ținând seama de 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 dezbatere : 

- 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, cu modificările şi completările ulterioare; 

- 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, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - raportul de specialitate nr. 753/18.01.2016 al Direcției tehnice şi Direcţiei dezvoltare şi 

bugete; 

Văzând prevederile: 

- 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; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 24/29.01.2015 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; 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 

bugete, strategii; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. b,  alin. 3 lit. b, art. 104 alin. 1 lit. c şi alin. 4 lit. d, art. 98 raportat la 

art. 45 alin. 2 precum și ale art. 115 alin. 4, 5, 6 şi 7 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - O.U.G. 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; 

- H.G. nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare 

a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 1166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Noul Cod Civil, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea: 
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HOTĂRÂRE: 

 

 

Art. I. Se aprobă modificarea art. 3-a) al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 52 

adoptată în data de 27.02.2014, cu modificările şi completările ulterioare, urmând a 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 Consiliului Judeţean Alba nr. 52/27.02.2014, cu 

modificările şi completările ulterioare, în vigoare la data adoptării prezentei hotărâri, rămân 

nemodificate. 

Art. III. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin Direcţia Dezvoltare şi Bugete şi 

Direcţia tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. IV. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba și pe pagina de 

internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului judeţului Alba, Administraţiei 

Judeţene a Finanţelor Publice Alba şi Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba. 

 
 

 

 

   PREŞEDINTE, 

 Ion DUMITREL 

                         Contrasemnează, 

                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  

                                                                     Vasile BUMBU    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nr. 19 

Alba Iulia, 28 ianuarie 2016 



Anexa la Hotărârea  Consiliului judeţean  

Alba  nr. 19 din 28  ianuarie 2016 

 

 

 

Lista obiectivelor de investiţii publice de interes judeţean  

 

 

Nr. 

crt. 
Denumire obiectiv investiţii Valoare (lei) 

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

Română, Cut, Câlnic, Șpring, Doştat și a localității Răhău, jud. Alba 

 

1.284.984,53 

2. Proiect-Managementul integrat al siturilor ROSCI0085 Frumoasa şi 

ROSPA0043 Frumoasa - obiective de investiții 

 

3.738.174,04 

3. Sistem de management integrat al deşeurilor în județul Alba 

 

14.976.841,43 

Total 20.000.000,00 

 

 

 

 

   PREŞEDINTE, 

 Ion DUMITREL 

                         Contrasemnează, 

                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  

                                                                     Vasile BUMBU    

 
 

 

 

 

 

 

 

 


