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HOTĂRÂRE 

 
  privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii, 

pentru obiectivul : “Reabilitare drum judetean DJ106F: DN1(Camping Cut)-Câlnic-Reciu-Gârbova-lim.jud.Sibiu, 
km 0+0.000-km 16+675.00’’ 

 
Consiliul judetean Alba, intrunit in sedinta ordinara in data de 29 aprilie 2010; 
Luand in dezbatere: 

 - Expunerea de motive la proiectul de hotarare  privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza 
Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii,  pentru obiectivul : ,,Reabilitare drum judetean DJ106F: 
DN1(Camping Cut)-Câlnic-Reciu-Gârbova-lim.jud.Sibiu, km 0+0.000-km 16+675.00 .” 
           - Raportul de specialitate al Directiei Tehnice nr.4799  din  aprilie 2010 la proiectul de hotarare privind 
aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii,  pentru 
obiectivul :,, Reabilitare drum judetean DJ106F: DN1(Camping Cut)-Câlnic-Reciu-Gârbova-lim.jud.Sibiu, km 
0+0.000-km 16+675.00.’’ 

-Vazand: Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.2-Comisia de dezvoltare urbanistica, organizare si 
amenajarea teritoriului, investitii, turism, mediu si gestionarea patrimoniului judetului; 

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

ulterioare; 
-Hotărârii 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; 

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

-Ordinului nr.863/02.06.2008 de aplicare a unor prevederi din Hotărârea 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 cu 
modificarile si completarile ulterioare, adopta prezenta: 

 
HOTARARE 

 
 Art.1. Se aproba documentatia tehnico-economica, faza Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii, 
pentru obiectivul : Reabilitare drum judetean DJ106F:DN1(Camping Cut)-Câlnic-Reciu-Gârbova-lim.jud.Sibiu, km 
0+0.000-km 16+675.00’’, 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 ; 
- Directiei Dezvoltare si Bugete.  

 
 

PRESEDINTE, 
ION DUMITREL 
                                                                                                                                 
                                                                                                       CONTRASEMNEAZA, 
                                                                                                   SECRETARUL JUDETULUI 
                                                                                                         MARIANA HURBEAN 

ALBA IULIA, 29.04.2010 
Nr. 79 
 
Nota: Anexa poate fi consultata pe site-ul Consiliului judetean Alba www.cjalba.ro  
 

http://www.cjalba.ro/texte1/An2010/hotarari-2010/Anexa%201%20H79.pdf

