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ROMANIA   

JUDETUL ALBA 

CONSILIUL JUDETEAN 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

  privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de 

intervenţii, pentru obiectivul : “Consolidare terasamente şi asigurarea stabilităţii versanţilor pe 

drumul judeţean DJ 705 : limită jud. Hunedoara-Almaşu de Mijloc-Almaşu Mare-Zlatna(DN74), 

de la km 43+228-km 43+263 si de la km 44+428- km 44+463’’ 

 

Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29 ianuarie 2015; 

Luând în dezbatere: 

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

economice, faza Documentatie de avizare a lucrărilor de intervenţii, pentru obiectivul : 

“Consolidare terasamente si asigurarea stabilitatii versanţilor pe drumul judeţean DJ 705 : limita 

jud. Hunedoara-Almaşu de Mijloc-Almaşu Mare-Zlatna(DN74), de la km 43+228-km 43+263 şi 

de la km 44+428- km 44+463’’.” 

           - Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice nr.630 din 14 ianuarie 2015, la proiectul de 

hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Documentaţie de avizare a 

lucrărilor de intervenţii,  pentru obiectivul :,,Consolidare terasamente şi asigurarea stabilităţii 

versanţilor pe drumul judetean DJ 705 : limită jud. Hunedoara-Almaşu de Mijloc-Almaşu Mare-

Zlatna(DN74), de la km 43+228-km 43+263 si de la km 44+428- km 44+463’’ 
-Văzând: Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.2-Comisia de amenajare a 

teritoriului, investiţii, turism, mediu şi gestiunea patrimoniului judetului; 

Având în vedere prevederile: 

- Art. 44  din Legea nr.273/2006  privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare 

-  Art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările 

ulterioare 

- Hotărârii Guvernului nr. 28/09.01.2008 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. 

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

modificările şi completările ulterioare 

-  Ordinului nr.863/02.07.2008 pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi 

din Hotarârea 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 administratiei publice locale nr. 215/2001,  

republicata cu modificarile si completarile ulterioare, adopta prezenta: 

 

HOTĂRÂRE 

 

 Art.1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică, faza Documentaţie de avizare a lucrărilor 

de intervenţii pentru obiectivul : ,, Consolidare terasamente şi asigurarea stabilităţii versanţilor pe 

drumul judeţean DJ 705 : limită jud. Hunedoara-Almaşu de Mijloc-Almaşu Mare-Zlatna(DN74), 
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de la km 43+228-km 43+263 si de la km 44+428-km 44+463’’, având indicatorii tehnico-economici  

prevăzuţi în Anexă, 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; 

- Directiei Tehnice ; 

- Direcţiei Dezvoltare şi Bugete.  

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

ION DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 

                                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                                   SECRETARUL JUDEŢULUI 

                                                                                                             DANA POTOPEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALBA IULIA, 29.01.2015 

Nr. 7 
 



                                                                                                              ANEXA                         
                                                                                         la  hotararea   nr. 7 din 29.01.2015 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI 

 

,, Consolidare terasamente si asigurarea stabilitatii versantilor pe drumul judetean DJ 705 : 

limita jud. Hunedoara-Almasu de Mijloc-Almasu Mare-Zlatna(DN74), de la km 43+228-     

km 43+263 si de la km 44+428- km 44+463’’ 

 

 

 

1. Denumirea obiectivului de investitii : ,,Consolidare terasamente si asigurarea stabilitatii 

versantilor pe drumul judetean DJ 705 : limita jud. Hunedoara-Almasu de Mijloc-Almasu 

Mare-Zlatna(DN74), de la km 43+228-km 43+263 si de la km 44+428- km 44+463’’  
2. Elaborator documentatie : S.C. PROCONS XXI S.R.L., Bucuresti  

3. Beneficiarul obiectivului : CONSILIUL JUDETEAN ALBA  

4. Amplasamentul obiectivului: DJ 705, km 43+228-km 43+263; km 44+428- km 44+463 

5. Indicatori tehnico-economici : 

- valoarea totala a investitiei : - 4.096.090 lei (incl. TVA), reprezentand  

                                                 - 917.480 Euro (incl. TVA) 

din care, C+M:                         -3.454.910 lei ( incl TVA) reprezentand  

                                                  -773.860 Euro (incl. TVA)                                        

 - durata de executie a obiectivului : 4 luni calendaristice 

-  capacitati fizice:-lungime  structuri de sprijin din piloti forati din beton  armat L=80 (m) 

 - refacere structura rutiera-80 (m) 

 - prag de colmatare-1 buc. 

 - podet din cadre tip C2- 1 buc 

- dren longitudinal -150 (m) 

 - rigola betonata-250 (m) 

6. Finantarea investitiei :  Bugetul  local                                                 


