
 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

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 întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, în sistem videoconferinţă, în data de 

25 februarie 2021; 

 Luând în dezbatere: 

- 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; 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind 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 nr. 3696/16.02.2021 al Direcției Gestionarea Patrimoniului şi al 

Direcției Dezvoltare şi Bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

 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; 

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

bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 

Amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și 

administrarea domeniului public şi privat al județului; 

 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 

R O M Â N I A  
J U D E Ț U L  A L B A  

CONSILIUL JUDEȚEAN  

Municipiul Alba Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1. cod 510118 

Cod de înregistrare fiscală 4562583 

Tel: 0258-813380; 813382; fax:  0258-813325; 

e-mail: cjalba@cjalba.ro   web: www.cjalba.ro  



 

 

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. 

 

 

 

 

 

                                                     CONTRASEMNEAZĂ 

          PREŞEDINTE,                               p. SECRETAR GENERAL 

                              Ion DUMITREL                                 DIRECTOR EXECUTIV 

                     Liliana NEGRUŢ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Nr. 41 

     Alba Iulia, 25 februarie 2021 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 1, art. 

139 alin. 5 lit. c şi  art. 5 lit. cc din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 26 voturi 

„pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 32                                                      Nr. consilieri judeţeni care nu au participat la  

                                                                                                                                          dezbateri și la vot : 1 

  Număr voturi împotrivă: 0                                                                       Abţineri de la vot:6 

 

 

 


