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HOTARARE 
privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii : Consolidare 

corp drumul judetean DJ107H : Coslariu Nou - Galda de Jos - Cricau - Ighiu - Sard - Gara 

Sard Ighiu (DN74), km. 2+374 - km.18+210, judetul Alba 

 

 

Consiliul judetean Alba, intrunit in sedinta extraordinara in data de 16 februarie 2006; 

Luand in dezbatere: 

- Proiectul de hotarare inregistrat sub nr. 30 din 2 februarie 2006; 

- Expunerea de motive la proiectul de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate 

pentru obiectivul de investitii: : Consolidare corp drumul judetean DJ107H : Coslariu Nou - 

Galda de Jos - Cricau - Ighiu - Sard - Gara Sard Ighiu (DN74), km. 2+374 - km.18+210,, 

judetul Alba 

- Raportul de specialitate al Directiei tehnice nr. 1153/02.02.2006 la proiectul  de 

hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii: Consolidare 

corp drumul judetean DJ107H: Coslariu Nou - Galda de Jos - Cricau - Ighiu - Sard - Gara 
Sard Ighiu (DN74), km. 2+374 - km.18+210, judetul Alba 

- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.2 - "Comisia de amenajare a teritoriului, 

urbanism, infrastructura si mediu; 

Avand in vedere prevederile: 

Art. 40 din Ordonanta de urgenta nr.45/2003 privind finantele publice locale, republicata 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

Art. 104-(1), lit."l" si art.128 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul prevederilor art. 109 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 cu 

modificarile si completarile ulterioare, adopta prezenta: 

 

HOTARARE 
 

Art.1. Se aproba Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitii : Consolidare corp 

drumul judetean DJ107H: Coslariu Nou - Galda de Jos - Cricau - Ighiu - Sard - Gara Sard 
Ighiu (DN74), km. 2+374 - km.18+210, judetul Alba, in valoare totala de 11.669.028,35 lei din 

care constructii montaj 10.848.842,75 lei. 

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 
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