
ROMÂNIA   
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Documentatie de Avizare a Lucrarilor de 
Interventii - pentru obiectivul de investitii « Consolidare corp drum judetean DJ 107K: Galda de 

Jos(DJ107H) – Mesentea – Benic – Intregalde – Mogos(DJ 107I), km.17+700 – km.23+700, judetul 
Alba » 

 
Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 ianuarie 2012; 
Luând în dezbatere: 

 - Expunerea de motive la proiectul de hotărâre  privind aprobarea documentaţiei tehnico-
economice, faza Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii - pentru obiectivul de investitii 
« Consolidare corp drum judetean DJ 107K: Galda de Jos(DJ107H) – Mesentea – Benic – Intregalde 
– Mogos(DJ 107I), km.17+700 – km.23+700, judetul Alba » ; 
           - Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice nr. 505 din 17 ianuarie 2012 la proiectul 
hotărâre  privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Documentatie de Avizare a 
Lucrarilor de Interventii - pentru obiectivul de investitii « Consolidare corp drum judetean DJ 107K: 
Galda de Jos(DJ107H) – Mesentea – Benic – Intregalde – Mogos(DJ 107I), km.17+700 – 
km.23+700, judetul Alba » ; 
 - Văzând : Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.2 – Comisia dezvoltare urbanistică, 
organizarea şi amenajarea teritoriului, investiţii, turism, mediu şi gestionarea patrimoniului 
judeţului ;  

Având în vedere prevederile: 
- Art. 44  din Legea nr.273/2006  privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- Art.91-(3), lit.f) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,  republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
In conformitate cu : 
-Hotărârea Guvernului nr.28/09.01.2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al 

documentaţiei tehnico- economice aferente investiţiilor publice, precum şi metodologiei de 
elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; 

-Ordinul nr.863/02.06.2008 de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului 
nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului –cadru al documentaţiei tehnico- economice aferente 
investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru 
obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii 

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

 
HOTĂRÂRE 

 
 Art.1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică, faza Documentatie de Avizare a 
Lucrarilor de Interventii - pentru obiectivul de investitii « Consolidare corp drum judetean DJ 107K: 
Galda de Jos(DJ107H) – Mesentea – Benic – Intregalde – Mogos(DJ107I), km.17+700 – 
km.23+700, judetul Alba », având indicatorii tehnico-economici  prevăzuţi în Anexa I, parte 
integrantă a prezentei hotărâri. 



Art.2 Direcţia tehnică din cadrul Consiliului judeţean Alba va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 
- Instituţiei prefectului - judeţul Alba; 
- Direcţiei Tehnice din cadrul Consiliului judeţean Alba; 
- Direcţiei de Dezvoltare şi Buget din cadrul Consiliului judeţean Alba. 

 
PREŞEDINTE, 
Ion DUMITREL 

 
 

                                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                    SECRETARUL JUDEŢULUI 
                                                                                                         Mariana HURBEAN 

 
 
ALBA IULIA, 26 ianuarie 2012 
Nr. 16 



                                                                                                                    ANEXA I                         
                                                                                                     la hotărârea nr.16/26.01.2012 

  
 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI 

“ Consolidare corp drum judetean DJ 107K: Galda de Jos(DJ107H) – Mesentea – Benic – 

Intregalde – Mogos(DJ 107I), km.17+700 – km.23+700, judetul Alba” 

 

  

1. Denumirea obiectivului de investiţii: “ Consolidare corp drum judetean DJ 107K: Galda de 

Jos(DJ107H) – Mesentea – Benic – Intregalde – Mogos(DJ 107I), km.17+700 – km.23+700, 

judetul Alba”  

2. Elaborator documentaţie : S.C. Manconstruct S.R.L.  

3. Beneficiarul obiectivului : CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

4. Amplasamentul obiectivului :Traseul drumului DJ 107K,  km.17+700 – km.23+700, 

judeţul Alba  

5. Indicatori tehnico-economici : 

- valoarea totala a investitiei : 20.849.694 lei, reprezentând 4.896.593 Euro din care, 

                                    C+M: 19.523.680 lei reprezentând 4.585.176 Euro 

- durata de execuţie a obiectivului : 10 luni  

-capacităţi fizice:           - lungime traseu L = 6.000 m 

                           - suprafata carosabil = 40.400 mp 

     - suprafata acostamente = 9.000 mp 

     - podete tubulare D=1000 mm = 3 buc 

     - podete dalate D2 = 26 buc 

     - podete dalate D1 = 1 buc 

     - podete dalate D3 = 1 buc 

     - podete dalate D5 = 1 buc 

     - rigole pereate cu beton = 4.290 m 

     - rigole carosabile = 2.430 m 

 

6. Finanţarea investiţiei:  Bugetul judeţului 
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