
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 

PROIECT DE HOTARARE 
privind  aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între  

UAT - Județul Alba, UAT - Municipiul Alba Iulia şi UAT - Comuna Ighiu  

pentru realizarea obiectivului de investiții  CONSTRUIRE CENTURA OCOLITOARE  

PE LATURA DE NORD A MUNICIPIULUI ALBA IULIA  
în vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiţii „Anghel Saligny” 

 
            Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „extraordinară” în luna noiembrie 2021; 

 Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea 
încheierii unui Acord de parteneriat între UAT - Județul Alba, UAT - Municipiul Alba Iulia şi 

UAT - Comuna Ighiu pentru realizarea obiectivului de investiții CONSTRUIRE CENTURA 

OCOLITOARE PE LATURA DE NORD A MUNICIPIULUI ALBA IULIA în vederea depunerii în 
cadrul Programului Național de Investiţii „Anghel Saligny”; 

Având în vedere prevederile: 
- art. 173 alin. 1 lit. b, art. 173 alin. 3 lit. f şi art. 173 alin. 7 lit. c din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- O.U.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii „Anghel 

Saligny”; 
- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 95/2021 

pentru aprobarea Programului naţional de investiţii „Anghel Saligny”, pentru categoriile de 

investiţii prevăzute la art. 4 alin. 1 lit. a-d din O.U.G. nr. 95/2021 aprobate prin Ordinul 

ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 1333/2021; 
 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 şi completările ulterioare, 
adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE   
 

 Art. 1. Se aprobă încheierea unui Acord de parteneriat între UAT - Județul Alba, UAT - 

Municipiul Alba Iulia şi UAT - Comuna Ighiu pentru obiectivul de investiții CONSTRUIRE 
CENTURA OCOLITOARE  PE LATURA DE NORD A MUNICIPIULUI ALBA IULIA în 

vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul Programului „Anghel Saligny”, conform 
anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 
 Art. 2.  Se mandatează  Președintele Consiliului Județean Alba pentru a semna în numele 
și pe seama UAT - Județul Alba, Acordul de parteneriat prevăzut la art. 1. 
 Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 
patrimoniului și al 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 Județului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se 
înaintează și se comunică: Prefectului Județului Alba, Consiliului local al municipiului Alba 
Iulia, Consiliului local al comunei Ighiu, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției 
juridică și administrație publică, Direcției gestionarea patrimoniului și Direcției dezvoltare și 
bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

                                 Avizat pentru legalitate 
          PREŞEDINTE,     SECRETAR GENERAL                    

            Ion DUMITREL                   Vasile BUMBU 
 
 
Înregistrat cu nr. 249 

Alba Iulia, 28 octombrie 2021 
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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 şi 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 şi 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 şi completările ulterioare:  
Direcţiei gestionarea patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete 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 şi 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 

Comisia de specialitate nr. 3 - Comisia juridică, administrație publică locală, etică și 
apărarea ordinii publice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr. 249 din 28 octombrie 2021 
 

ACORD DE PARTENERIAT 
între UAT - Județul Alba, UAT - Municipiul Alba Iulia şi UAT - Comuna Ighiu 

pentru realizarea obiectivului de investiții  CONSTRUIRE 
CENTURA OCOLITOARE PE LATURA DE NORD A MUNICIPIULUI ALBA IULIA 

 
În conformitate cu prevederile: 
 art. 4  din O.U.G. nr. 95/2021 privind aprobarea Programului National de Investiții 

„Anghel  Saligny” 
 art. 35 alin. 1 şi alin. 6 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare 

 art. 173  alin. 1 lit. b şi lit. e coroborat cu alin. 3 lit. f, alin. 5 lit. l şi alin. 7 lit. a și lit. c 
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

 art. 136  alin. 8 coroborat  cu  art. 139 alin. 3,  art. 129 alin. 2 lit. c, alin. 7 lit. m, alin. 

9 lit. a   din  O.U.G.  nr. 57/2019   
 H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si conținutul cadru al documentațiilor 

tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, 
cu modificările și completările ulterioare 

În scopul realizării obiectivului de investiții CONSTRUIRE CENTURA OCOLITOARE 
PE LATURA DE NORD A MUNICIPIULUI ALBA IULIA 

Părțile au convenit încheierea unui Acord de parteneriat (denumit în continuare 
„Acord”), după cum urmează: 

Art. 1.  Părțile Acordului: 
1. UAT - Județul ALBA, cu sediul in municipiul Alba Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu nr.1, 

cod poștal 510118, județul Alba, reprezentat legal prin președinte Ion DUMITREL, în calitate de 
Partener 1 și Lider de parteneriat, pe de o parte 

și 
2. UAT - Municipiul ALBA IULIA, cu sediul în municipiul Alba Iulia, strada Calea 

Moților nr.5A, cod poștal 510134, județul Alba, reprezentat legal prin primar Gabriel Codru 
PLEŞA, în calitate de Partener 2 

3. UAT - Comuna IGHIU, cu sediul în comuna Ighiu, strada Principală, nr. 56, județul 
Alba, reprezentat legal prin primar Traian RUSU, în calitate de Partener 3 

Convin următoarele: 
 Art. 2. Definiții 
a.) acord/acord de parteneriat - prezentul acord întocmit în baza prevederilor art. 136  

alin. 8 coroborat  cu  art. 139 alin. 3,  art. 129 alin. 2 lit. c, art. 129 alin. 7 lit. m, art. 129 alin. 9 

lit. a, art.173 alin. 1 lit. b şi lit. e coroborat cu alin. 3 lit. f, alin. 5 lit. l şi alin. 7 lit. a şi lit. c din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

Acordul de parteneriat este un acord încheiat între aceste 3 instituții publice și presupune 
împărțirea responsabilităților în derularea proiectului „CONSTRUIRE CENTURA 
OCOLITOARE PE LATURA DE NORD A MUNICIPIULUI ALBA IULIA”, proiect finanțat 
cu sprijinul financiar al Programului National de Investiții „Anghel Saligny”. 

b.) zi - înseamnă zi calendaristică, iar anul înseamnă 365 de zile, în afara cazului in care 
se prevede expres ca sunt zile lucrătoare 

c.) proiect - realizarea obiectivului de investiții CONSTRUIRE CENTURA 
OCOLITOARE PE LATURA DE NORD A MUNICIPIULUI ALBA IULIA, amplasat pe 
teritoriului administrativ UAT Alba Iulia și teritoriul administrativ al comunei Ighiu. Dezvoltarea 
culoarului va începe in sensul giratoriu de nord a centurii ocolitoare existente a municipiului 
Alba Iulia – DN 74  si se va finaliza pe teritoriul administrativ al Comunei Ighiu ,  DN 74 între 
Micești și Șard 

Art. 3. Obiectul Acordului 

Obiectul acestui Acord îl constituie asigurarea conlucrării între parteneri in vederea 
depunerii cererii de finanțare pentru obiectivul de investiții CONSTRUIRE CENTURA 
OCOLITOARE PE LATURA DE NORD A MUNICIPIULUI ALBA IULIA, denumit în 
continuare „Proiect” în cadrul Programului National de Investiții „Anghel Saligny”, cu 
respectarea prevederilor O.U.G. nr. 95/2021 privind unele măsuri pentru implementarea 



proiectelor cu finanțare în cadrul Programului National de Investiții „Anghel Saligny” și a 
Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 1333/21 septembrie 

2021 privind Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. 

nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii „Anghel Saligny”, pentru 

categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. 1 lit. a-d din O.U.G. nr. 95/2021. 

Art. 4. Principiile de buna practică ale parteneriatului 
(1) Părțile trebuie să contribuie la realizarea Proiectului și să își asume rolul lor în cadrul 

Proiectului, așa cum acesta este definit in cadrul prezentului Parteneriat 
(2) Părțile trebuie sa implementeze activitățile cu respectarea dispozițiilor legale și la cele 

mai înalte standarde profesionale și de etică 
(3) Părțile sunt obligate să respecte regulile referitoare la conflictul de interese și regimul 

incompatibilităților, iar in cazul apariției unor asemenea situați să dispună luarea măsurilor care 
să conducă la stingerea acesteia și evitarea producerii unei situații similare in viitor 

(4) În conformitate cu prevederile art. 1 alin. 3 din O.U.G. nr. 95/2021, părțile se 
angajează ca în termen de 1 an de la data semnării Acordului să înființeze o asociație de 
dezvoltare intercomunitară, în vederea solicitării includerii în program a Proiectului 
CONSTRUIRE CENTURA OCOLITOARE PE LATURA DE NORD A MUNICIPIULUI 
ALBA IULIA 

Art. 5. Situația juridică  a asocierii 
Prezentul parteneriat nu are personalitate juridică și nu constituie față de terți o persoana 

distinctă de persoana partenerilor 
Art. 6. Durata Acordului 

Perioada de valabilitate a prezentului Acord este cuprinsă între data semnării Acordului 

de către toate părțile și până la data înființării asociației de dezvoltare intercomunitară care va 
avea ca și scop realizarea integrală a obiectivului de investiții CONSTRUIRE CENTURA 
OCOLITOARE PE LATURA DE NORD A MUNICIPIULUI ALBA IULIA. 

Art. 7. Roluri și responsabilități în implementarea Acordului 
În scopul realizării obiectului Acordului, părțile au rolurile și responsabilitățile descrise in 

tabelul de mai jos: 
Organizația Descrierea activităților/sub activităților  
UAT - Județul Alba 
 
Partener 1 – Lider 
de parteneriat 

1. Depune în numele partenerilor Cererea de finanțare 
CONSTRUIRE CENTURA OCOLITOARE PE LATURA DE NORD A 
MUNICIPIULUI ALBA IULIA in cadrul Programului National de 
Investiții „Anghel Saligny”. 

2. Participă la înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, 
care va avea ca și scop elaborarea documentațiilor tehnico-economice, 
derularea procedurilor de achiziție și  implementarea Proiectului. 

3. Contribuie la finanțarea proiectului cu suma de 5.000.000 lei din 
prealocarea financiară prevăzută la art. 2 alin. 4 din Normele 

metodologice ale Programului național de investiții „Anghel Saligny”. 
UAT  - Municipiul 
Alba Iulia 
 
Partener 2 

1. Pune la dispoziția liderului de parteneriat documentele necesare 
depunerii cererii de finanțare, în formatul prevăzut de Normele 
metodologice ale Programului național de investiții Anghel Saligny (Deviz 
general estimativ aferent proiectului de investiții, hotărârea de consiliu 
local privind aprobarea acordului de parteneriat, hotărârea de consiliu local 
privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, alte 
documente dacă este cazul). 

2. Participă la înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, 
care va avea ca și scop elaborarea documentațiilor tehnico-economice, 
derularea procedurilor de achiziție și  implementarea Proiectului. 

3. Contribuie la finanțarea proiectului cu suma de 24.506.783 lei din 
prealocarea financiară prevăzută la art. 2 alin. 4 din Normele metodologice 

ale Programului național de investiții „Anghel Saligny” . 
UAT - Comuna 
Ighiu 
 
Partener 3 

1. Pune la dispoziția liderului de parteneriat documentele necesare 
depunerii cererii de finanțare, în formatul prevăzut de Normele 
metodologice ale Programului național de investiții Anghel Saligny 
(Deviz general estimativ aferent proiectului de investiții, hotărârea de 
consiliu local privind aprobarea acordului de parteneriat, hotărârea de 
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consiliu local privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ, alte documente dacă este cazul). 

2. Participă la înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, 
care va avea ca și scop elaborarea documentațiilor tehnico-economice, 
derularea procedurilor de achiziție și  implementarea Proiectului. 

3. Nu contribuie la finanțarea proiectului din prealocarea financiară 
prevăzută la art. 2 alin. 4 din Normele metodologice ale Programului 

național de investiții „Anghel Saligny”. 
Art. 8. Partenerii convin să depună prezentul proiect pentru a fi finanțat din fondurile 

alocate prin Programul Anghel Saligny, cu respectarea prevederilor Art. 7 punctele 3 din 
prezentul acord, iar pentru diferența din valoarea eligibilă a proiectului se vor aloca sume din 
Program, altele decât cele prevăzute la art. 2, alin 4 din normele metodologice. 

Art. 9. Drepturile și obligațiile partenerilor 

(1) Partenerii au dreptul sa solicite furnizarea oricăror informații și documente legate de 
Proiect, inclusiv in scopul îndeplinirii propriilor obligații. 

(2) Obligațiile partenerilor sunt cele prevăzute la art.7 al prezentului Acord – secțiunea 
activități/subactivități. 

Art. 10. Forța majoră 

Prin forța majoră se înțelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si 
inevitabil intervenit după data semnării Acordului, care împiedică executarea în tot sau în parte a 
Acordului și care exonerează de răspundere partea care o invoca (ex. calamități naturale, război, 
pandemie). Partea care invoca forța majoră are obligația de a notifica celorlalte părți cazul de 
forță majoră în termen de 5 zile de la data apariției și de a dovedi existența situației de forță 
majoră în baza unui document emis de către autoritatea competentă. De asemenea are obligația 
de a comunica data încetării situației de forță majoră in termen de 5 zile. Părțile au obligația de a 
lua orice masuri in vederea limitării efectelor/consecințelor acțiunii de forță majoră. 

Art. 11. Legea aplicabila 

Prezentului Acord i se va aplica legislația românească și va fi interpretat în conformitate 
cu aceasta. Pe durata prezentului Acord, părțile vor avea dreptul să convină în scris asupra 
modificării anumitor clauze, prin act adițional, oricând interesele lor cer acest lucru sau când 
aceste circumstanțe au loc și nu au putut fi prevăzute în momentul încheierii Acordului, cu 
respectarea legii aplicabile. 

Art.12. Soluționarea eventualelor divergente si a litigiilor 

Părțile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe 
și negociere amiabilă, orice neînțelegere care se poate ivi între ele in cadrul sau în legătura cu 
îndeplinirea Acordului. 

Dacă încercarea de soluționare pe cale amiabila eșuează oricare din părți are dreptul de a 
se adresa instanțelor de judecata competente. 

Art. 13. Comunicarea între părți se va realiza prin scrisoare oficiala și/sau poșta 
electronică. Adresele de email care vor fi utilizate în acest scop vor fi comunicate ulterior în 
scris, prin adresa oficială. 

Art. 14. Prezentul Acord de parteneriat s-a încheiat în 4 exemplare originale, în data de 
......  

PARTENER 1 – LIDER DE PARTENERIAT 
UAT JUDEȚUL ALBA 

prin 
Președinte Ion DUMITREL 

Data……………..      Semnătura……………. 
PARTENER 2 

UAT MUNICIPIUL ALBA IULIA 
prin 

Primar Gabriel Codru  PLEȘA 

Data……………..      Semnătura……………. 
PARTENER 3 

UAT COMUNA IGHIU 
prin 

Primar Traian RUSU 
Data……………..      Semnătura……………. 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr.  23596/28 octombrie 2021 

 
REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind  aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat 

 între UAT - Județul Alba, UAT - Municipiul Alba Iulia şi UAT - Comuna Ighiu  

pentru realizarea obiectivului de investiții  CONSTRUIRE CENTURA  
OCOLITOARE PE LATURA DE NORD A MUNICIPIULUI ALBA IULIA  

în vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiţii „Anghel Saligny” 
 

I. Expunere de motive 
Proiectul de act administrativ iniţiat vizează aprobarea încheierii unui Acord de 

parteneriat între UAT Județul Alba, UAT Municipiul Alba Iulia și UAT Comuna Ighiu pentru 
realizarea obiectivului de investiții  CONSTRUIRE CENTURA OCOLITOARE PE LATURA 
DE NORD A MUNICIPIULUI ALBA IULIA, în vederea depunerii în cadrul Programului 
Național de Investiţii „Anghel Saligny”. 

 
II. Descrierea situației actuale 
Proiectul CONSTRUIRE CENTURA OCOLITOARE PE LATURA DE NORD A 

MUNICIPIULUI ALBA IULIA este în acord cu viziunea de dezvoltare a Județului Alba 
cuprinsă în STRATEGIA DE DEZVOLTARE a Judeţului Alba pentru perioada 2021-2027, a 
UAT-urilor partenere și corelat cu strategia de dezvoltare regională Centru. Proiectul contribuie 
la dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente în fața 
schimbărilor climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la reţeaua 
TEN-T. 

Traseul obiectivului propus va începe din sensul giratoriu Alba Nord către teritoriul 
administrativ al comunei Ighiu și va face legătura între drumul european E81(DN1) și drumul 
național DN74. 

Terenul pe care se dorește realizarea obiectivului de investiții aparține de cele două 
unități administrativ teritoriale: Municipiul Alba Iulia și Comuna Ighiu. 

Proiectul propune dezvoltarea obiectivului pe o lungime de 6 km. Lungimea traseului 
propus pe teritoriul administrativ al municipiului Alba Iulia este de 4,6 km continuând cu 
aproximativ 1,4 km pe teritoriul administrativ al localității Ighiu. 

Deoarece se impune preluarea traficului de tranzit din oraș de pe autostrada A10 către 
Munții Apuseni, UAT Municipiul Alba Iulia a contractat serviciul de elaborare a PUZ-ului 
pentru obiectivul de investiții CONSTRUIRE CENTURA OCOLITOARE PE LATURA DE 
NORD A MUNICIPIULUI ALBA IULIA. 

Realizarea acestui proiect va fluidiza circulația în zona de nord a orașului asigurând 
accesul direct şi rapid al populației din localitățile conexe, precum şi al celor care tranzitează 
județul cu destinația Munții Apuseni, favorizând astfel accesul turiștilor şi agenților economici în 
aceste zone. Proiectul va avea impact atât asupra mediului cât şi a calității vieții prin reducerea 
poluării din mediul urban. 
 Proiectul de investiții CONSTRUIRE CENTURA OCOLITOARE PE LATURA DE 
NORD A MUNICIPIULUI ALBA IULIA se regăseşte în „Strategia de dezvoltare a judeţului 
Alba pentru perioada 2021-2027” Obiectivul sectorial 1.1: Domeniul: Conectivitate și 
Mobilitate - Creșterea gradului de conectivitate la infrastructura de transport și la rețele de 
energie și TIC, ce contribuie la localizarea de noi firme și vizitatori, Politica P1.1a. Creșterea 
mobilității și accesibilității UAT-urilor la rețeaua de transport, Program 1.1a-3: Variante 
ocolitoare/ șosele de centură. 

Programul naţional de investiţii "Anghel Saligny" aprobat prin OUG nr. 95/2021 oferă 
posibilitatea accesării fondurilor necesare implementării obiectivului de investiții 
CONSTRUIRE CENTURA OCOLITOARE PE LATURA DE NORD A MUNICIPIULUI 
ALBA IULIA. În conformitate cu art. 1, alin. (2) și alin. (3) din Normele metodologice pentru 
punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 95/2021 obiectivul va fi realizat în cadrul unui Acord 



de parteneriat ce se va transforma în Asociație de Dezvoltare Intercomunitară în termen de 
maxim 1 an de la data semnării Acordului. 

 
III. Reglementări anterioare 
Nu există. 

  
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 şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- O.U.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii „Anghel 

Saligny”; 
- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 95/2021 

pentru aprobarea Programului naţional de investiţii „Anghel Saligny”, pentru categoriile de 

investiţii prevăzute la art. 4 alin. 1 lit. a-d din O.U.G. nr. 95/2021 aprobate prin Ordinul 

ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 1333/2021 

 
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 
PUZ in elaborare ………. 
 
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. 249 din 28 octombrie  2021. 

Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea 
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă 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 
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ROMÂNIA                         APROB, 
JUDEŢUL ALBA                  PREŞEDINTE 
CONSILIUL JUDEŢEAN                Ion DUMITREL 
SECRETAR GENERAL 
Nr.  23597/28 octombrie 2021 
 

 
 
 

Către 
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI   

Domnului director executiv Ioan BODEA 

şi  
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 

Domnului director executiv Marian Florin AITAI 

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

 
 

PROIECTUL  DE HOTARARE 
privind  aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între  

UAT - Județul Alba, UAT - Municipiul Alba Iulia şi UAT - Comuna Ighiu  

pentru realizarea obiectivului de investiții  CONSTRUIRE CENTURA OCOLITOARE  

PE LATURA DE NORD A MUNICIPIULUI ALBA IULIA  
în vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiţii „Anghel Saligny” 

 
 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 
până în data de 29 octombrie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei 
„extraordinară” estimată a avea loc în data de 2 noiembrie 2021. 
 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 249/28 octombrie 2021 şi are ataşat 
referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de 

parteneriat între UAT - Județul Alba, UAT - Municipiul Alba Iulia şi UAT - Comuna Ighiu 

pentru realizarea obiectivului de investiții CONSTRUIRE CENTURA OCOLITOARE PE 
LATURA DE NORD A MUNICIPIULUI ALBA IULIA în vederea depunerii în cadrul 
Programului Național de Investiţii „Anghel Saligny”. 
 Cu deosebită consideraţiune, 

 
 

 SECRETAR  GENERAL,  
Vasile BUMBU 

 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 
Nr. 23660/29 octombrie 2021 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
a proiectului de hotărâre privind  aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între 

UAT  Județul Alba, UAT Municipiul Alba Iulia si UAT Comuna Ighiu pentru realizarea 
obiectivului de investiții  CONSTRUIRE CENTURA OCOLITOARE PE LATURA DE 

NORD A MUNICIPIULUI ALBA IULIA  
în vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiţii „Anghel Saligny”; 

 
 
Conform art. 173 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul 

Judeţean asigură potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru 
furnizarea serviciilor publice de interes judeţean, privind inclusiv infrastructura alcătuită din 
podurile şi drumurile publice. Aceste atribuţii ale Consiliului Judeţean intră în sfera privind 
dezvoltarea economico-socială a judeţului. 

Proiectul CONSTRUIRE CENTURA OCOLITOARE PE LATURA DE NORD A 
MUNICIPIULUI ALBA IULIA este în acord cu viziunea de dezvoltare a Județului Alba 
cuprinsă în STRATEGIA DE DEZVOLTARE a Judeţului Alba pentru perioada 2021-2027, a 
UAT-urilor partenere și corelat cu Strategia de dezvoltare regională Centru. Proiectul contribuie 
la dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente în fața 
schimbărilor climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la reţeaua 
TEN-T. 

Traseul obiectivului propus va începe din sensul giratoriu Alba Nord către teritoriul 
administrativ al comunei Ighiu și va face legătura între drumul european E81(DN1) și drumul 
național DN74. 

Terenul pe care se doreşte realizarea obiectivului de investiţii aparţine de cele două 
unităţi administrativ teritoriale: Municipiul Alba Iulia şi Comuna Ighiu. 

Proiectul propune dezvoltarea obiectivului pe o lungime de 6 km. Lungimea traseului 
propus pe teritoriul administrativ al municipiului Alba Iulia este de 4,6 km continuând cu 
aproximativ 1,4 km pe teritoriul administrativ al localității Ighiu. 

Deoarece se impune preluarea traficului de tranzit din oraș de pe autostrada A10 către 
Munții Apuseni, autoritatea locală a contractat serviciul de elaborare a PUZ-ului pentru 
obiectivul de investiții CONSTRUIRE CENTURA OCOLITOARE PE LATURA DE NORD A 
MUNICIPIULUI ALBA IULIA. 

Realizarea acestui proiect va fluidiza circulația în zona de nord a orașului asigurând 
accesul direct şi rapid al populației din localitățile conexe, precum şi al celor care tranzitează 
județul cu destinația Munţii Apuseni, favorizând astfel accesul turiștilor şi agenților economici în 
aceste zone. Proiectul va avea impact atât asupra mediului cât şi a calității vieții prin reducerea 
poluării din mediul urban. 
 Proiectul de investiții CONSTRUIRE CENTURA OCOLITOARE PE LATURA DE 
NORD A MUNICIPIULUI ALBA IULIA se  regăsește în „Strategia de dezvoltare a judeţului 
Alba pentru perioada 2021-2027” Obiectivul sectorial 1.1: Domeniul: Conectivitate și 
Mobilitate - Creșterea gradului de conectivitate la infrastructura de transport și la rețele de 
energie și TIC, ce contribuie la localizarea de noi firme și vizitatori, Politica P1.1a. Creșterea 
mobilității și accesibilității UAT-urilor la rețeaua de transport, Program 1.1a-3: Variante 
ocolitoare/ șosele de centură. 

Programul național de investiții "Anghel Saligny" aprobat prin OUG nr. 95/2021 oferă 
posibilitatea accesării fondurilor necesare implementării obiectivului de investiții 
CONSTRUIRE CENTURA OCOLITOARE PE LATURA DE NORD A MUNICIPIULUI 
ALBA IULIA. În conformitate cu art. 1, alin. (2) și alin. (3) din Normele metodologice pentru 
punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 95/2021 obiectivul va fi realizat în cadrul unui Acord 



de parteneriat ce se va transforma în Asociație de Dezvoltare Intercomunitară în termen de 
maxim 1 an de la data semnării Acordului. 

Art. 6 alin (1) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de 
investiţii "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021, stabilește documentele necesar a fi transmise de 
către beneficiari în vederea includerii la finanțare prin program și anume:  

„(1) În vederea includerii la finanţare prin program, beneficiarii transmit, în termenul 

prevăzut la art. 6 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, cererea de finanţare, întocmită conform 
modelului prevăzut în anexa nr. 1, la care se anexează: 

a) devizul general estimativ, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.1; 
b) hotărârea consiliului local/hotărârea consiliului judeţean/hotărârea asociaţiei de 

dezvoltare intercomunitară pentru obiectivele de investiţii realizate prin asociaţie de dezvoltare 
intercomunitară pentru aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ prevăzut 
la lit. a);” 

c) hotărârile consiliilor locale/hotărârile consiliilor judeţene pentru aprobarea 
parteneriatului, în situaţia prevăzută la art. 1 alin. (3). 
 

Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) lit. b) din Ordonanţa de 
Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre 
în forma prezentată.  
 
 
DIRECTOR EXECUTIV,      DIRECTOR EXECUTIV, 
 

Ioan BODEA          Marian Florin AITAI 
 
 
 

Şef serviciu,        Şef serviciu, 
    Floare PERȚA               Lenica BUCUR 
         

    
 

 
Întocmit, Monica CRISTEA                  Marilena MOGA 
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