
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Proiectului „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 vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 

 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 şi a cheltuielilor legate de proiect  

 

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

             Luând în dezbatere: 

  - proiectul de hotărâre privind aprobarea Proiectului „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 vederea finanțării acestuia 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 şi a cheltuielilor legate de proiect;  

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Proiectului 

„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 vederea finanțării acestuia 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 şi a cheltuielilor 

legate de proiect; 

- raportul de specialitate nr. 6198/3 aprilie  2017 comun, al Direcţiei dezvoltare şi bugete 

și Direcției gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Alba; 

   Ținând cont de prevederile: 

- Strategiei de dezvoltare a Judeţului Alba pe perioada 2014-2020; 

- Ghidului solicitantului - condiţii generale pentru accesarea fondurilor, POR 2014-

2020, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ghidului solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor, POR 2014-2020, 

Axa prioritară 6, Prioritatea de investiţii 6.1., aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării 

regionale și administrației publice nr. 3161/6 decembrie 2016, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- H.G. nr. 93/18.02.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 

perioada de programare 2014-2020;  

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

bugete, strategii și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare 

interinstituțională și mediu de afaceri; 

Având în vedere prevederile: 

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările şi 

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 prezenta 

 

HOTĂRÂRE 



 

Art. 1. Se aprobă Proiectul „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 vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 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. Se aprobă Acordul de parteneriat între UAT Judeţul Alba - lider de proiect şi UAT 

Municipiul Aiud, UAT Comuna Bucium, UAT Comuna Mogoş, UAT Comuna Ponor şi UAT 

Comuna Rîmeţ - parteneri, în vederea implementării în comun a proiectului, conform Acordului 

de parteneriat nr. 412 din 9 ianuarie 2017 - care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Se aprobă valoarea totală a Proiectului „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 cuantum de 188.150.369,29 lei (inclusiv T.V.A.) 

Art. 4. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Județului Alba, reprezentând achitarea 

tuturor cheltuielilor neeligibile ale Proiectului, cât și contribuția de 1,86 % din valoarea eligibilă 

a proiectului, în cuantum de 3905419,00, reprezentând cofinanțarea Proiectului „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) ”. 

 Art. 5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 

Proiectului „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) ”, pentru 

implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Judeţului Alba.  

Art. 6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 

condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

Art. 7. Sumele reprezentând cheltuieli de mentenanță și întreținere ale Proiectului 

„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) ”, pe întreaga perioadă de durabilitate 

a acestuia, se vor suporta de către Județul Alba din bugetul local al Judeţului Alba. 

Art. 8. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Alba, domnul Ion Dumitrel, să 

semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Județului Alba – în calitatea sa 

de lider de proiect și partenerilor Municipiul Aiud, Comuna Bucium, Comuna Mogoş, Comuna 

Ponor, Comuna Rîmeţ. 

Art. 9. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul Județului Alba în vederea 

ducerii sale la îndeplinire Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției juridică și relații 

piblice,  Direcției dezvoltare și bugete, Direcției amenajarea teritoriului și urbanism și Direcției 

gestiunea patrimoniului din cadrul aparatului  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, se 

înaintează și se comunică Prefectului Judeţului Alba, Consiliului local al municipiului Aiud, 

Consiliului local al Comunei Bucium, Consiliului local al Comunei Mogoş, Consiliului local al 

Comunei Ponor, Consiliului local al Comunei Rîmeţ, Agenției pentru Dezvoltare Regională 

CENTRU. 

Art. 10. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin publicare în Monitorul 

Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro. 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 14 aprilie 2017, cu un număr de 30 voturi pentru, 

0 voturi împotrivă, 0 abțineri, din totalul de 30 consilieri județeni prezenți. 

 

                            CONTRASEMNEAZĂ 

          PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

               Ion  DUMITREL                Vasile BUMBU 

Nr. 126 

Alba Iulia, 14 aprilie 2017 


