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ROMANIA   

JUDETUL ALBA 

CONSILIUL JUDETEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate, pentru obiectivul : 

Pod pe DJ107H: Coşlariu Nou-Galda de Jos- Cricău-Ighiu- Şard- Gara Şard (DN74), 

km.12+751.28 , localitatea Bucerdea Vinoasă, jud. Alba 

 

 

Consiliul judeţean Alba, întrunit in sedinta ordinara in data de 27 iunie 2013; 

Luând in dezbatere: 

 - Expunerea de motive la proiectul de hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-

economice, faza Studiu de fezabilitate, pentru obiectivul : Pod pe DJ107H: Coşlariu Nou-Galda de 

Jos- Cricău-Ighiu- Şard- Gara Şard (DN74), km.12+751.28 , localitatea Bucerdea Vinoasă, jud. 

Alba; 

           - Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice nr. 9125 din 17 iunie 2013 la proiectul de 

hotarare  privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate, pentru 

obiectivul : Pod pe DJ107H: Coşlariu Nou-Galda de Jos- Cricău-Ighiu- Şard- Gara Şard (DN74), 

km.12+751.28 , localitatea Bucerdea Vinoasă, jud. Alba; 

Vazand ; 

 -Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 – Comisia de dezvoltare urbanistica, 

organizarea 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 

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

modificarile si complectarile ulterioare 

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 
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-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 

- Hotarararea Guvernului nr.1.865/21.12.2006 pentru modificarea limitelor valorice  privind 

competentele de aprobare a documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investitii; 

In temeiul prevederilor art. 97 si art.115-(1), lit c) din Legea administratiei publice locale nr. 

215/2001,  republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, adopta prezenta: 

 

HOTĂRÂRE 

 Art.1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică, faza Studiu de fezabilitate, pentru 

obiectivul : Pod pe DJ107H: Coşlariu Nou-Galda de Jos- Cricău-Ighiu- Şard- Gara Şard 

(DN74), km.12+751.28 , localitatea Bucerdea Vinoasă, jud. Alba, având indicatorii tehnico-

economici  prevazuţi in Anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art.2 Direcţia tehnică din cadrul Consiliului judeţean Alba va duce la indeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

Prezenta hotărâre se publică in 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 judetean Alba. 

 

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 

 

 

                                                                                                                Contrasemneaza, 

                                                                                                              Secretarul judeţului 

                                                                                                            Mariana HURBEAN 

 

ALBA IULIA, 27.06.2013 

Nr. 121 

 

 

 



                                                                                                                 ANEXĂ                         
                                                                             la Hotărârea nr.121 din 27.06.2013 

 
  
 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI  

 

1. Denumirea obiectivului de investitii : Pod pe DJ107H: Coşlariu Nou-Galda de Jos- 

Cricău-Ighiu- Şard- Gara Şard (DN74), km.12+751.28 , localitatea Bucerdea 

Vinoasă, jud. Alba 

2. Elaborator documentatie : P.F.A. Lupea G. Cornel 

1. Beneficiar : CONSILIUL JUDETEAN ALBA 

2. Amplasament : România, judeţul Alba, localitatea Bucerdea Vinoasă, pe traseul 

drumului judeţean DJ107H, km.12+751.28;   

3. Faza de proiectare: Studiu de fezabilitate  

4. Indicatori tehnico-economici : 

a.valoarea totală a investiţiei 845,363 mii lei reprezentand 187,612 mii Euro, din care 

C+M, 697,837  mii lei, reprezentând 154,872 mii Euro; 

b.durata de executie a obiectivului : 7 luni calendaristice 

 

c. capacităţi fizice: Pod nou 

                               -lăţime parte carosabilă:  c=7,00 m  

                               -lăţime trotuare  t =2x1,50 m 

                               -lăţime totală l=10,50 m 

                               -lungime rampe   L= 144,00 m 

                             Pod serviciu 

                                -lăţime parte carosabilă:  c=5,00 m 

                                -lăţime totală l=5,50 m 

                                -lungime rampe   L= 124,85 m 

                           Regularizare albie: 

                               -lungime: 150,00 m 

 


