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HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea actualizării indicatorilor tehnico - economici și a cotei de cofinanțare din 

bugetul Consiliului Județean Alba, pentru obiectivul “Modernizare drum județean DJ 107: 

Alba Iulia – Teleac – Hăpria – Straja – Berghin – Colibi – Secășel – Cergăul Mare – Veza – 

Blaj – Sîncel – Lunca Tîrnavei – Șona – Jidvei – Sîntămărie – Cetatea de Balta – lim. jud. 

Mureș, km 19 + 600 – km 30 + 035, TRONSON II de la  

km 19 + 600 la km 26 + 600, judetul Alba” 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28 ianuarie 2016; 

  Luând în dezbatere : 

- proiectul de hotărâre pentru aprobarea actualizării indicatorilor tehnico - economici și a 

cotei de cofinanțare din bugetul Consiliului Județean Alba, pentru obiectivul “Modernizare drum 

județean DJ 107: Alba Iulia – Teleac – Hăpria – Straja – Berghin – Colibi – Secășel – Cergăul 

Mare – Veza – Blaj – Sîncel – Lunca Tîrnavei – Șona – Jidvei – Sîntămărie – Cetatea de Balta – 

lim. jud. Mureș, km 19 + 600 – km 30 + 035, TRONSON II de la  

km 19 + 600 la km 26 + 600, judetul Alba”; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru aprobarea actualizării indicatorilor 

tehnico - economici și a cotei de cofinanțare din bugetul Consiliului Județean Alba, pentru 

obiectivul “Modernizare drum județean DJ 107: Alba Iulia – Teleac – Hăpria – Straja – Berghin – 

Colibi – Secășel – Cergăul Mare – Veza – Blaj – Sîncel – Lunca Tîrnavei – Șona – Jidvei – 

Sîntămărie – Cetatea de Balta – lim. jud. Mureș, km 19 + 600 – km 30 + 035, TRONSON II de la  

km 19 + 600 la km 26 + 600, judetul Alba”; 

 - raportul de specialitate nr. 636 din 15.01.2016 al Direcţiei tehnice; 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 

bugete, strategii și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, 

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. art. 91 alin. 3 lit. f și 91 alin. 5 lit. a pnct. 12 din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- art. 291 alin. 1 lit. a din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- H.G. nr. 28/09.01.2008 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 investiții si lucrari de interventii; 

- Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor nr. 863/2008 pentru 

aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea 

conținutului cadru al documentației tehnico - economice aferente investițiilor publice, precum și a 

structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții si lucrări 

de intervenții"; 

 - anexa nr. 2 Rețeaua de drumuri județene din H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea 

încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată 

deschise circulaţiei publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea: 

 

 



 

HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico - economici, pentru obiectivul 

“Modernizare drum județean DJ 107: Alba Iulia – Teleac – Hăpria – Straja – Berghin – Colibi – 

Secășel – Cergăul Mare – Veza – Blaj – Sîncel – Lunca Tîrnavei – Șona – Jidvei – Sîntămărie – 

Cetatea de Balta – lim. jud. Mureș, km 19 + 600 – km 30 + 035, TRONSON II de la km 19 + 600 

la km 26 + 600, judetul Alba”, conform anexei - parte integranta a prezentei hotarari. 

Art. 2. Se aprobă cota de cofinanțare din bugetul Consiliului Judetean Alba, pentru 

obiectivul “Modernizare drum județean DJ 107: Alba Iulia – Teleac – Hăpria – Straja – Berghin – 

Colibi – Secășel – Cergăul Mare – Veza – Blaj – Sîncel – Lunca Tîrnavei – Șona – Jidvei – 

Sîntămărie – Cetatea de Balta – lim. jud. Mureș, km 19 + 600 – km 30 + 035, TRONSON II de la 

km 19 + 600 la km 26 + 600, judetul Alba”, în valoare de 30.393,44 lei (inclusiv TVA), aferenta 

restului de executat. 

Art. 3. Președintele Consiliului județean Alba prin Direcția Tehnică și Direcția de 

Dezvoltare și Buget din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba, vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotarari.  

 

 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului judeţului Alba și Direcţiei Tehnice din 

aparatul  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

   PREŞEDINTE, 

 Ion DUMITREL 

                  Contrasemnează, 

                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  

                                                                  Vasile BUMBU    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 4 

Alba Iulia, 28 ianuarie 2016 



Anexa la Hotărârea  Consiliului Județean  

Alba nr. 4/28  ianuarie 2016 

 

 

 

 

 

INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI AI OBIECTIVULUI 

 “Modernizare drum județean DJ 107: Alba Iulia – Teleac – Hăpria – Straja – Berghin – 

Colibi – Secășel – Cergăul Mare – Veza – Blaj – Sîncel – Lunca Tîrnavei – Șona – Jidvei – 

Sîntămărie – Cetatea de Balta – lim. jud. Mureș, km 19 + 600 – km 30 + 035, TRONSON II 

de la km 19 + 600 la km 26 + 600, judetul Alba” 

 

 

 

1. Denumirea obiectivului de investitii : “Modernizare drum județean DJ 107: Alba Iulia – 

Teleac – Hăpria – Straja – Berghin – Colibi – Secășel – Cergăul Mare – Veza – Blaj – Sîncel – 

Lunca Tîrnavei – Șona – Jidvei – Sîntămărie – Cetatea de Balta – lim. jud. Mureș, km 19 + 600 – 

km 30 + 035, TRONSON II de la km 19 + 600 la km 26 + 600, judetul Alba” 

 

2. Elaborator documentație : S.C. VIA PROCONS S.R.L. 

  

3. Beneficiarul obiectivului : JUDEȚUL ALBA (CONSILIUL JUDEȚEAN ALBA) 

  

4. Amplasamentul obiectivului : DJ 107, km 19+600 – km 26+600,  județul Alba  

  

5. Indicatori tehnico - economici : 

 

- valoarea totală a investitiei este 4.426.160 lei (inclusiv TVA), din care C+M este 

3.952.510 lei (inclusiv TVA) 

 

- durata de execuție a obiectivului : 8 luni calendaristice 

- capacități fizice:      - lungimea L = 7,000 km 

                        - lățimea l = 6,00 ml + 1,00 ml acost + 1,00 ml acost 

 

6. Finanțarea investiției :  Bugetul local și sume alocate prin Programul Național de 

Dezvoltare Locală în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 28 / 2013 

                                                

 

 

   PREŞEDINTE, 

 Ion DUMITREL 

                  Contrasemnează, 

                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  

                                                                  Vasile BUMBU    

 

 

 

 


