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ROMANIA   
JUDETUL ALBA 
CONSILIUL JUDETEAN 

 
 

HOTARARE 
privind aprobarea documentatiei tehnico – economica, 

faza Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie pentru obiectivul: " Pod pe  
DJ 762: lim. jud. Hunedoara - Dealul Crisului - Valea Maciului – Martesti – Vidra – 

Burzonesti - Mihoiesti (DN 75), loc. Vidrisoara, km 47+610 " 
 
 

Consiliul Judetean Alba, intrunit in sedinta ordinara in data de 27.02.2014; 
Luand in dezbatere: 
- Expunerea de motive la proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei 

tehnico – economica, faza Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie pentru 
obiectivul: " Pod pe DJ 762: lim. jud. Hunedoara - Dealul Crisului - Valea Maciului – Martesti – 
Vidra – Burzonesti - Mihoiesti (DN 75), loc. Vidrisoara, km 47+610 "; 

- Raportul de specialitate al Directiei Tehnice nr. 2563 / 02.2014, la proiectul de 
hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico – economica, faza Documentatie de 
Avizare a Lucrarilor de Interventie pentru obiectivul: " Pod pe DJ 762: lim. jud. Hunedoara - 
Dealul Crisului - Valea Maciului – Martesti – Vidra – Burzonesti - Mihoiesti (DN 75), loc. 
Vidrisoara, km 47+610 "; 

- Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.2, - Comisia amenajarea 
teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului: 

 
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 Interventie, pentru obiectivul : " Pod pe DJ 762: lim. jud. Hunedoara - Dealul 
Crisului - Valea Maciului – Martesti – Vidra – Burzonesti - Mihoiesti (DN 75), loc. Vidrisoara, 
km 47+610 ", avand indicatorii tehnico - economici prevazuti in Anexa, parte integranta a 
prezentei hotarari. 
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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 

 
 
 

                                                                                      Contrasemnează,                
                                                                                   Secretarul judetului 
                                                                                     Mariana Hurbean 

 
 
 
 
 
 
Data: 27.02.2013 
Nr. 37 



                                                                                                               
                                                                                             ANEXA                         

                                                                la Hotararea nr.37 din 27.02.2014. 
 
 
 
 
  
 

INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI AI OBIECTIVULUI 
 
" Pod pe DJ 762: lim. jud. Hunedoara - Dealul Crisului - Valea Maciului – Martesti – Vidra – 

Burzonesti - Mihoiesti (DN 75), loc. Vidrisoara, km 47+610 " 
 
 
 
 
 

1. Denumirea obiectivului de investitii :  " Pod pe DJ 762: lim. jud. Hunedoara - Dealul 
Crisului - Valea Maciului – Martesti – Vidra – Burzonesti - Mihoiesti (DN 75), loc. 
Vidrisoara, km 47+610 " 
 
2. Elaborator documentatie : S.C. CIVILPROIECT S.R.L. 
  
3. Beneficiarul obiectivului : JUDETUL ALBA (CONSILIUL JUDETEAN ALBA) 
  
4. Amplasamentul obiectivului : DJ 762, km 47+610, judetul Alba  
  
5. Indicatori tehnico - economici : 
 
- valoarea totala a investitiei este 1.788.779 lei (inclusiv TVA), reprezentând 402.711 euro, 
din care C+M, 1.501.879 lei (inclusiv TVA), reprezentând 337.160 euro. 
 
- durata de executie a obiectivului : 10 luni calendaristice 
-  capacitati fizice:     - lumina podului L = 16.56 m 

                       - latimea totala l = 6.00 m 
 
6. Finantarea investitiei :  Bugetul local  
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