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  HOTĂRÂRE 

privind asumarea de către Consiliul Județean Alba a cheltuielilor de întreținere și reparații 

în perioada de implementare și în perioada de monitorizare a obiectivului de investiţie 

„Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești - 

Geogel - Măcărești - Bîrlești Cătun - Cojocani - Valea Barnii - Bîrlești - Mogoș - Valea Albă - 

Ciuculești - Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - DN 74 (Cerbu) ”, obiectiv depus spre 

finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, AXA 

PRIORITARĂ 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, 

Prioritatea de investiții 6.1. Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor 

secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale,  

apel de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară, publică, din data de 16 martie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind asumarea de către Consiliul Județean Alba a cheltuielilor 

de întreținere și reparații în perioada de implementare și în perioada de monitorizare a investiției: 

„Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești - Geogel - 

Măcărești - Bîrlești Cătun - Cojocani - Valea Barnii - Bîrlești - Mogoș - Valea Albă - Ciuculești 

- Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - DN 74 (Cerbu) ” în cadrul Programului Operaţional 

Regional (POR) 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de 

importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1. Stimularea mobilității regionale prin 

conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor 

multimodale, apel de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asumarea de către Consiliul 

Județean Alba a cheltuielilor de întreținere și reparații în perioada de implementare și în perioada 

de monitorizare a investiției: „Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus 

- Rîmeț - Brădești - Geogel - Măcărești - Bîrlești Cătun - Cojocani - Valea Barnii - Bîrlești - 

Mogoș - Valea Albă - Ciuculești - Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - DN 74 (Cerbu) ” în 

cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 6: 

Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1. 

Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura 

TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, apel de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2; 

 - raportul de specialitate nr. 4678/15 martie 2017 comun, al Direcției gestionarea 

patrimoniului și Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba; 

           Luând în considerare adresa nr. 5757/10 martie 2017 a Agenției pentru Dezvoltare 

Regională CENTRU, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 4387/13 martie 

2017; 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea 

teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

   Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. b, alin. 3 lit. a, lit. d și lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările şi 

completările ulterioare;     

 - art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările şi completările 

ulterioare;   

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 



 

HOTĂRÂRE 

 

 

 Art. 1.  Consiliul Județean Alba se angajează să suporte din bugetul local al Judeţului 

Alba toate cheltuielile de întreținere și reparații, în perioada de implementare și în perioada de 

monitorizare a obiectivului de investiţie „Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - 

Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești - Geogel - Măcărești - Bîrlești Cătun - Cojocani - Valea 

Barnii - Bîrlești - Mogoș - Valea Albă - Ciuculești - Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - 

DN 74 (Cerbu)”, obiectiv depus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 

(POR) 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță 

regională, Prioritatea de investiții 6.1. Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor 

secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, apel de proiecte 

nr. POR 2016/6/6.1/2.  

 Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Direcţiei gestionarea 

patrimoniului şi Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 Art. 3. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Agenției pentru 

Dezvoltare Regională CENTRU şi Direcţiei juridică și relații publice, Direcţiei gestionarea 

patrimoniului şi Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba. 

  
                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 113 

Alba Iulia,  16 martie 2017      


