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 HOTARARE 

  privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate, pentru 
obiectivul : “Reabilitare sistem rutier pe DJ 704: DN7 (Sibot)- Vinerea-Cugir-Sureanu-

Prigoana-Valea Mare-DN67C, km 17+600 – km 75+950- sector II  km 46+700-km 60+300” 
 
 

Consiliul judetean Alba, intrunit in sedinta ordinara in data de 28 mai 2009; 
Luand in dezbatere: 

 - Expunerea de motive la proiectul de hotarare  privind aprobarea documentatiei 
tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate,  pentru obiectivul : “Reabilitare sistem rutier 
pe DJ 704: DN7 (Sibot)- Vinerea-Cugir-Sureanu-Prigoana-Valea Mare-DN67C, km 17+600 – 
km 75+950- sector II km 46+700- km 60+300” 
           - Raportul de specialitate al Directiei Tehnice nr. 6147 din 13 mai 2009 la proiectul de 
hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate,  
pentru obiectivul : “Reabilitare sistem rutier pe DJ 704: DN7 (Sibot)- Vinerea-Cugir-Sureanu-
Prigoana-Valea Mare-DN67C, km 17+600 – km 75+950- sector II km 46+700- km 60+300”. 

Avand in vedere prevederile: 
- Art. 44  din Legea nr.273/2006  privind finantele publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare 
- Art.91-(3), lit.f) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,  republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 
Vazand : 
Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 – Comisia de dezvoltare urbanistica, 

organizarea si amenajarea teritoriului, investitii, turism, mediu si gestionarea patrimoniului 
judetului. 

In conformitate cu : 
-Hotararea Guvernului nr.28/09.01.2008 privind aprobarea continutului-cadru al 

documentatiei tehnico- economice aferente investitiilor publice, precum si metodologiei de 
elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii 

-Ordinul nr.863/02.06.2008 de aplicare a unor prevederi din Hotararea Guvernului 
nr.28/2008 privind aprobarea continutului –cadru al documentatiei tehnico- economice 
aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului 
general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii 

In temeiul art. 97 si art.115-(1), lit c) din Legea administratiei publice locale nr. 
215/2001,  republicata, adopta prezenta: 

HOTARARE 
 
 Art.1. Se aproba documentatia tehnico-economica, faza Studiu de fezabilitate, pentru 
obiectivul : “Reabilitare sistem rutier pe DJ 704: DN7 (Sibot)- Vinerea-Cugir-Sureanu-
Prigoana-Valea Mare-DN67C, km 17+600 – km 75+950- sector II km 46+700- km 
60+300”avand indicatorii tehnico-economici  prevazuti in Anexa, parte integranta a prezentei 
hotarari. 

Art.2 Directia tehnica din cadrul Consiliului judetean Alba va duce la indeplinire 
prevederile prezentei hotarari. 

Prezenta hotarare de publica in Monitorul Oficial al judetului Alba si se comunica: 
- Institutiei prefectului - judetul Alba; 



- Directiei Tehnice din cadrul Consiliului judetean Alba; 
- Directiei de Dezvoltare si Buget din cadrul Consiliului judetean Alba. 

 
  PRESEDINTE, 
Ion DUMITREL 
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