
ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN ALBA 

PREȘEDINTE 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea valorii actualizate a Proiectului  

„MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ103E: DN1 - GÂRBOVA DE JOS  

- GÂRBOVIŢA - GÂRBOVA DE SUS, JUDEŢUL ALBA”, cod SMIS 125923,  

finanţat prin Contractul de finanţare nr. 3481/19.11.2018 

 

 

  

 Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna februarie 2021; 

 Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea 

valorii actualizate a Proiectului „MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ103E: DN1 - 

GÂRBOVA DE JOS - GÂRBOVIŢA - GÂRBOVA DE SUS, JUDEŢUL ALBA”, cod SMIS 

125923, finanţat prin Contractul de finanţare nr. 3481/19.11.2018; 

Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 215/30 august 2018 privind aprobarea 

documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici 

ai obiectivului „Modernizare drum judeţean DJ103E: DN1 - Gârbova de Jos - Gârboviţa - 

Gârbova de Sus, Judeţul Alba”, 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; 

- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 216/30 august 2018 privind aprobarea 

Proiectului „Modernizare drum judeţean DJ103E: DN1 - Gârbova de Jos - Gârboviţa - 

Gârbova de Sus, Judeţul Alba”, 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; 

- Contractului de finanțare nr. 3481/19.11.2018; 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 173 alin 1 lit. b şi art. 173 alin. 3 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- art. 10 alin. 4 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru 

al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice și a normativelor specifice în vigoare, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

 Art. 1. Se aprobă valoarea actualizată a Proiectului Modernizare drum judeţean 

DJ103E: DN1 - Gârbova de Jos - Gârboviţa - Gârbova de Sus, Judeţul Alba , în cuantum de 

7.138.048,81 lei (inclusiv TVA). 

 Art. 2. Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT - Județul Alba, reprezentând 

achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea 

eligibilă a proiectului, în cuantum de 139.232,25 lei.  



 Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcției gestionarea 

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

Județean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 Art. 4. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se 

publică în Monitorul Oficial Local al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se 

înaintează și se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, 

Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete și Direcției gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

     Avizat pentru legalitate 

          PREŞEDINTE,                                   SECRETAR GENERAL 

                              Ion DUMITREL                                          Vasile BUMBU 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 35 

Alba Iulia, 16  februarie 2021 

 

  Prezentul proiect de hotărâre: 

 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat 

cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu 

prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:  

Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba  

Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba  

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 

coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, către 

următoarele comisii de specialitate: 

Comisia de specialitate nr. 1 - Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, 

prognoze şi strategii  

Comisia de specialitate nr. 2 - Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi 

urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al 

județului 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN ALBA 

PREȘEDINTE 

Nr. /16 februarie 2021 

 

 

REFERAT DE APROBARE  

a proiectului de hotărâre privind aprobarea valorii actualizate a Proiectului  

„MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ103E: DN1 - GÂRBOVA DE JOS  

- GÂRBOVIŢA - GÂRBOVA DE SUS, JUDEŢUL ALBA”, cod SMIS 125923,  

finanţat prin Contractul de finanţare nr. 3481/19.11.2018 

 

  

 I. Expunere de motive 

 Proiectul de act administrativ inițiat vizează exprimarea acordului de către Consiliul 

Judeţean Alba cu privire la aprobarea valorii actualizate a Proiectului „MODERNIZARE DRUM 

JUDETEAN DJ103E: DN1-GÂRBOVA DE JOS-GÂRBOVIŢA-GÂRBOVA DE SUS, JUDEŢUL 

ALBA”, cod SMIS 125923, finanţat prin Contractul de finanţare nr. 3481/19.11.2018. 

  

 II. Descrierea situației actuale 

 Obiectivul de investiţii Modernizare drum judeţean DJ103E: DN1-Gârbova de Jos- 

Gârboviţa-Gârbova de Sus, Judeţul Alba, este finanțat prin Contractul de finanţare nr. 

3481/19.11.2018.  

 Perioada de implementare a proiectului este de 54 luni, respectiv între data de 01.07.2017 

– 31.12.2021. Lucrările de execuție pentru modernizarea drumului județean DJ103E au fost 

finalizate în luna noiembrie 2020, iar în luna decembrie 2020 a fost încheiat Procesul verbal de 

recepție la terminarea lucrărilor. 

 Valoarea contractului de execuție a lucrărilor a fost actualizată prin act adițional ca 

urmare a modificărilor legislative, respectiv Instrucțiunea ANAP nr. 2/2018. Urmare a 

actualizării valorii contractului de execuție este necesară actualizarea Bugetului proiectului – 

Anexa nr. 3   la Contractul de finanțare nr. 3481/19.11.2018. 

 Conform prevederilor Contractului de finanțare în cazuri temeinic justificate Beneficiarul 

poate solicita prin act adiţional modificări în structura Bugetului proiectului. În vederea 

solicitării acestor modificări în structura Bugetului proiectului se impune actualizarea valorii 

Proiectului „Modernizare drum judeţean DJ103E: DN1-Gârbova de Jos – Gârboviţa - Gârbova 

de Sus, Judeţul Alba”. 

  

 III. Reglementări anterioare 

- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 215/30 august 2018 privind aprobarea 

documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici 

ai obiectivului „Modernizare drum judeţean DJ103E: DN1 - Gârbova de Jos - Gârboviţa - 

Gârbova de Sus, Judeţul Alba”, 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 

- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 216/30 august 2018 privind aprobarea 

Proiectului „Modernizare drum judeţean DJ103E: DN1 - Gârbova de Jos - Gârboviţa - 

Gârbova de Sus, Judeţul Alba”, 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 

 

 IV. Baza legală  

- art. 173 alin 1 lit. b şi art. 173 alin. 3 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 



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

completările ulterioare; 

- art. 10 alin. 4 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru 

al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice și a normativelor specifice în vigoare, cu modificările și completările ulterioare; 

  

 V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene  

Nu este cazul 

 

 VI. Avize necesare  

Nu este cazul 

 

 VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului  

Nu este cazul 

 

 VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului  

Nu este cazul 

 

 IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare  

Nu este cazul 

 

 X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului  

Nu este cazul 

 

 XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre  

Nu este cazul 

 

 XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi 

funcţionale preconizate  

Nu este cazul 

 

 Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de 

preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în 

condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 35 din 16 februarie 2021.  

 Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea 

supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba. 

La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare.  

 

PREŞEDINTE, 

ION DUMITREL 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA               APROB 

JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN                Ion DUMITREL 

SECRETAR GENERAL        

Nr. 3667/16 februarie  2021 

 

 

 

Către 

DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE   

Domnului director executiv Marian Florin AITAI 

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI   

Domnului director executiv Ioan BODEA 

 

 

 

  

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de 

specialitate,  

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea valorii actualizate a Proiectului  

„MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ103E: DN1 - GÂRBOVA DE JOS  

- GÂRBOVIŢA - GÂRBOVA DE SUS, JUDEŢUL ALBA”, cod SMIS 125923,  

finanţat prin Contractul de finanţare nr. 3481/19.11.2018 

 

 

 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 

până în data de 18 februarie  2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei 

„ordinară” estimată a avea loc în data de 25 februarie 2021. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 35/16 februarie 2021 şi are ataşat referatul 

de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea valorii actualizate a Proiectului 

„MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ103E: DN1 - GÂRBOVA DE JOS – GÂRBOVIŢA - 

GÂRBOVA DE SUS, JUDEŢUL ALBA”, cod SMIS 125923, finanţat prin Contractul de finanţare 

nr. 3481/19.11.2018. 

 Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

 

SECRETAR  GENERAL, 

 Vasile BUMBU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN ALBA 

DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI BUGETE 

Nr. 3696/16.02.2021 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea valorii actualizate a Proiectului 

”MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ103E: DN1-GÂRBOVA DE JOS- GÂRBOVIŢA-

GÂRBOVA DE SUS, JUDEŢUL ALBA”, cod SMIS 125923, finanţat prin Contractul de 

finanţare nr. 3481/19.11.2018 

 

 

 Pentru aplicarea prevederilor art. 71 din OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor 

măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificare și 

completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, precum și ale art. 7 alin (2) litera b, 

din Instrucțiunea ANAP nr. 2/2018, a fost necesară întocmirea Actului adițional nr. 2 la 

Contractul de lucrări nr. 15482/3809/01.08.2018 având ca obiect executarea lucrărilor 

”Modernizare drum judeţean DJ103E: DN1-Gârbova de Jos – Gârboviţa - Gârbova de Sus” 

prin care valoarea lucrărilor de execuție s-a majorat de la 6.011.733,55 lei la 6.307.584,78 lei. 

Prin majorarea valorii lucrărilor de execuție valoarea totală a Proiectului este de 7.138.048,81 lei 

din care: 

- Valoare totală eligibilă = 6.961.612,56 lei din care: 

 Valoare eligibilă nerambursabilă FEDR = 5.917.370,68 lei 

 Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național = 905.009,63 lei 

 Valoare cofinanțare eligibilă a beneficiarului = 139.232,25 lei 

- Valoare cheltuieli neeligibile = 176.436,25 

 În vederea întocmirii unui act adițional la contractul de finanțare nr. 3481/19.11.2018 se 

impune actualizarea valorii Proiectului ”Modernizare drum judeţean DJ103E: DN1-Gârbova de 

Jos – Gârboviţa - Gârbova de Sus”, cod SMIS 125923, finanţat prin Contractul de finanţare nr. 

3481/19.11.201, la valoarea de 7.138.048,81 lei. 

 Faţă de cele menționate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre în forma 

prezentată.  

 Proiectul de hotărâre iniţiat în considerarea aspectelor mai sus menţionate precum şi a 

dispoziţiilor art. 173, alin 1, lit. c din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii privind gestionarea 

patrimoniului judeţului, ale art. 173, alin 1, lit. f din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de 

lege, va permite întocmirea Actului adițional la contractul de finanțare nr. 3481/19.11.2018. 

 

Director executiv, 

                                           Aitai Marian Florin                 Bodea Ioan 

 

 

 

 

 

Întocmit,  

 


