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CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind actualizarea valorii investiției „Centru de vizitare din judeţul  Sibiu” 

aprobată prin ACORDUL DE ASOCIERE încheiat între județul Alba prin Consiliul Judeţean 

Alba şi comuna Sadu, judeţul Sibiu, prin Consiliul Local al comunei Sadu pentru realizarea în 

comun a obiectivului  

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 14 aprilie 2017; 

Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind actualizarea valorii investiției „Centru de vizitare din judeţul  

Sibiu” aprobată prin ACORDUL DE ASOCIERE încheiat între județul Alba prin Consiliul Judeţean 

Alba şi comuna Sadu, judeţul Sibiu, prin Consiliul Local al comunei Sadu pentru realizarea în 

comun a obiectivului; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind actualizarea valorii investiției 

„Centru de vizitare din judeţul  Sibiu” aprobată prin ACORDUL DE ASOCIERE încheiat între 

județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi comuna Sadu, judeţul Sibiu, prin Consiliul Local al 

comunei Sadu pentru realizarea în comun a obiectivului; 

 - raportul de specialitate nr. 5677/28 martie 2017 comun, al Direcţiei amenajarea teritoriului 

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

Județean Alba; 

Luând în considerare: 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 130/2014 pentru aprobarea Strategiei de 

Dezvoltare a Judeţului Alba pentru perioada 2014-2020”; 

 - Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 21/27 ianuarie 2011 privind aprobarea 

Contractului de administrare a sitului de importanţa comunitară Frumoasa; 

 - Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 10/28 ianuarie 2016 privind aprobarea 

angajamentului de asumarea a sustenabilităţii rezultatelor proiectului „Managementul integrat al 

siturilor ROSCI0085 Frumoasa şi ROSPA0043 Frumoasa”pentru o perioadă de cel puţin 5ani de la 

finalizarea acestuia; 

 - Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 63/23 februarie 2017 privind aprobarea  

ACORDULUI DE ASOCIERE încheiat între județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi comuna 

Sadu, judeţul Sibiu, prin Consiliul Local al comunei Sadu pentru realizarea în comun a obiectivului 

„Centru de vizitare din judeţul  Sibiu”; 

 - Devizul general actualizat comunicat de S.C. Spiri Com SRL, înregistrat la registratura 

Consiliului Județean Alba cu nr. 3228/23 februarie 2017; 

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

bugete, strategii și 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. e, art. 91 alin. 6 lit. a și lit. c din Legea 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 - art. 291 alin. 1 din Legea nr. 227/2015 - CODUL FISCAL, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 - art. 44 alin. 4 Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și 

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. Se aprobă actualizarea valorii investiției ”Centru de vizitare din judeţul  Sibiu” 

cuprinsă în ACORDUL DE ASOCIERE încheiat între județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba 

şi comuna Sadu, judeţul Sibiu, prin Consiliul Local al comunei Sadu pentru realizarea în comun 

a obiectivului aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 63/23 februarie 2017, cu noua 

cotă de TVA,  urmând ca la  ART. III al Acordului de Asociere  „Valoarea acordului” pct. III.1.1 

.Valoarea investiției  să aibă următorul cuprins: 

 „III.1.1 Valoarea investiției  „Centru de vizitare din județul Sibiu” este de 2753339 (fără 

TVA) lei, respectiv 3274124 (cu TVA) lei, din care C+M în valoare de 2247783 (fără TVA) lei, 

respectiv 2674862 (cu TVA) lei și dotările centrului în valoare de 66850 lei, respectiv 79552 (cu 

TVA) lei”.  

Art. 2. Președintele Consiliului Judeţean Alba prin Direcţia amenajarea teritoriului şi 

urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, va duce 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, comunei Sadu, judeţul Sibiu, 

Direcţiei juridică și relații publice, Direcției dezvoltare și bugete și Direcției amenajarea teritoriului 

şi urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

                        CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                 Vasile BUMBU    

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         

Nr. 122 

Alba Iulia, 14 aprilie 2017          


