
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului propriu al Judeţului 

Alba și a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri  proprii  pe anul 2016  

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă extraordinară în luna noiembrie 2016; 

 Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al 

Judeţului Alba, bugetului propriu al Judeţului Alba și a bugetelor instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2016;  

- raportul de specialitate nr. 20162/14 noiembrie 2016 al Direcţiei dezvoltare şi bugete 

din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Ținând cont de prevederile: Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 20/28 ianuarie 

2016 privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului propriu al Judeţului 

Alba, bugetului creditelor interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor 

instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 

2016, cu modificările şi completările ulterioare,  

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. b şi art. 91 alin.3 lit. a  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Legii nr. 339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016; 

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. I. Se aprobă rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului propriu al 

Județului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri  proprii  pe anul 2016 și în consecinţă Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 20/28 

ianuarie 2016 privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului propriu al 

Judeţului Alba, bugetului creditelor interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a 

bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  

pe anul 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se rectifică, după cum urmează: 

 

1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 1 –  Bugetul general al Judeţului Alba, pe anul 2016, rectificat se stabileşte în sumă 

de 401,521,87  mii lei,  în structura prevăzută în anexa nr. 1 – parte integrantă a prezentei 

hotărâri”. 

2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 2 – (1) Se aprobă bugetul propriu al Judeţului Alba, rectificat pe anul 2016, în sumă 

de 285.433,22 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 2 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                  

 

 



 (2)  Bugetul propriu al Judeţului Alba - secţiunea de funcţionare pe anul 2016, se 

stabileşte în sumă de 178.707,34 mii lei. 

                   (3)  Bugetul propriu al Judeţului Alba - secţiunea de dezvoltare pe anul 2016, se 

stabileşte în sumă de 106.725,88 mii lei”. 

     3. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 5 – (1) Se aprobă bugetul instituţiilor publice  şi activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri  proprii, rectificat pe anul 2016,  în sumă de 127.145,13 mii lei, în structura 

prevăzută în anexa nr. 5 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                     (2) Bugetul instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri  proprii pe anul 2016 - secţiunea de funcţionare se stabileşte în sumă de 116.958,85 mii 

lei. 

                    (3) Bugetul instituţiilor publice  şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri  proprii pe anul 2016 - secţiunea de dezvoltare, se stabileşte în sumă de 10.186,28 mii 

lei”. 

 4. Alineatul 1 al articolului 6 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 „Art. 6 – (1) Cheltuielile, rectificate pentru „Autorităţi executive”  pe anul 2016 se 

stabilesc în sumă de 17.835,78  mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 6 – parte integrantă a 

prezentei hotărâri”. 

     5. Alineatul 1 al articolului 8 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 8 – (1) Cheltuielile, rectificate pentru Centrul Militar al judeţului Alba pe anul 2016 

se stabilesc în sumă de 426,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 8 – parte integrantă a 

prezentei hotărâri”. 

 6. Alineatele 1 și 2 ale articolului 10 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

           „Art. 10 – (1) Cheltuielile, rectificate pentru activitatea „Învăţământul preuniversitar de 

stat – învăţământul special”, pe anul 2016, se stabilesc în sumă de 13.004,66 mii lei în structura 

prevăzută în anexa nr. 10 – parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

                 (2)  Repartizarea sumei de 13.004,66 mii lei este următoarea: 

            - Centrul  Școlar de Educație Incluzivă Alba                                3.618,98 mii lei 

            - Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Alba     2.074,93 mii lei   

            - Învățământ special integrat în învățământul de masă                  7.310,75 mii lei 

    7. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 15 – Sprijinul financiar pentru acţiunile desfăşurate pentru activităţi educativ –

sportive, rectificat  pe anul 2016,  se stabileşte în sumă de 2.025,00  mii lei”. 

8. Alineatele 1  și 3 ale articolului 18 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

   „Art. 18 – (1) Sprijinul financiar pentru „Alte acţiuni în domeniul culturii, recreerii şi 

religiei”, rectificat pe anul 2016 se stabileşte în sumă de 1.180,00 mii lei, în structura prevăzută 

în anexa nr. 13 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                         (3) Se aprobă Programul activităţilor în domeniul culturii, recreerii şi religiei, 

rectificat,  pe anul 2016, potrivit anexei nr.13 „a” parte integranta a prezentei hotărâri. 

    9. Alineatul 1 al articolului 19 se modifică și va avea următorul cuprins: 

  „Art. 19 – (1) Cheltuielile, rectificate pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia  Copilului Alba, pe anul 2016 se stabilesc în sumă de 103.147,00 mii lei, în structura 

prevăzută în anexa nr.14 – parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

    10. Articolul 20 se elimină. 

    11. Alineatul 1 al articolului 21 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 21 – (1) Cheltuielile, rectificate pentru activitatea „Protecţia mediului” pe anul 

2016, se stabilesc în sumă de 77.579,14 mii lei”. 

12. Alineatele 1 și 2 ale articolului 23 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„Art. 23 – (1) Cheltuielile, rectificate pentru activitatea „Transporturi” pe anul 2016, se 

stabilesc în sumă de 22.307,70 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 15– parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

                        (2) Se aprobă programul lucrărilor în domeniul transporturilor pe anul 2016 

prin rectificarea anexei 15c - parte integrantă a prezentei hotărâri, celelalte anexe rămân 

nemodificate”. 

13. Alineatele 1 și 2 ale articolului 24 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„Art. 24 – (1) Cheltuielile pentru activitatea „Turism” pe anul 2016,  se stabilesc în sumă 

de 450,00  mii lei, în structura prevăzută în anexa nr.16 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 



                       (2) Se aprobă Programul activităţilor în domeniul dezvoltării turismului pe anul 

2016, rectificat  potrivit   anexei  nr.16 „a”- parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

     14. Alineatul 1 al articolului 30 se modifică și va avea următorul cuprins: 

   „Art. 30 – (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, rectificat pe anul 2016, pentru 

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, în sumă de 6.752 mii lei   în structura prevăzută în anexa nr. 

22 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

   15. Alineatul 1 al articolului 31 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 31 - (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, rectificat pe anul 2016 pentru 

Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, în sumă de 4.341,31 mii lei  în structura prevăzută în anexa 

nr. 23 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

    16. Alineatele 1  și 3 ale articolului 33 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

 „Art. 33 - (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, rectificat pe anul 2016, pentru 

Centrul de cultură „Augustin Bena” Alba Iulia, în sumă de 3.548,00 mii lei în structura prevăzută 

în anexa nr. 25 – parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

                     (3) Se aprobă Programul activităţilor pe anul 2016, rectificat  potrivit anexei nr. 

25 „a”- parte integrantă a prezentei hotărâri. 

           17. Articolul 37 se modifică și va avea următorul cuprins: 

          „Art. 37 – Se aprobă Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de 

finanțare și a creditelor de angajament, rectificat  pe anul 2016 în structura prevăzută în anexa 

nr. 29 – parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

Art. II. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 

bugete din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba va aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

Art. III. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Administrației 

Județene a Finanţelor Publice Alba, Trezoreriei Municipiului Alba Iulia; Ordonatorilor terţiari de 

credite în extras; Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

  

 

 

          AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU                                         

                                                                                           

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

Înregistrat cu nr. 240 

Alba Iulia,  14 noiembrie 2016  

 































































































































































































































































































ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE  

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

pentru modificarea articolului 1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 21/28 ianuarie 

2016 privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local, a bugetului fondurilor 

externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri proprii, în anul 2016, cu modificările și completările ulterioare 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă extraordinară în luna noiembrie 2016; 

Luând in dezbatere : 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru modificarea articolului 1 al 

Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 21/28 ianuarie 2016 privind constituirea şi utilizarea 

excedentului bugetului local, a bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor 

instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 

2016, cu modificările și completările ulterioare; 

- raportul de specialitate nr. 20110/14 noiembrie 2016 al Direcţiei dezvoltare şi bugete 

din aparatul de specialitate al Consiliului județean Alba; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. b, alin. 3 lit. a şi d din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si 

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. I Articolul 1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 21/28 ianuarie 2016 privind 

constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local, a bugetului fondurilor externe 

nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial 

din venituri proprii, în anul 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică, 

urmând a avea următorul cuprins: 

„Art. 1. Se aprobă constituirea şi utilizarea în anul 2016 a excedentului bugetului local, 

rezultat la 31 decembrie 2015 în sumă de 52.746,71 mii lei, ca sursă de finanţare a cheltuielilor 

secţiunii de dezvoltare, în anul 2016, conform anexei la prezenta hotărâre”. 

Art. II Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 

bugete din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

Art. III Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Administrației 

Județene a Finanţelor Publice Alba, Trezoreriei municipiului Alba Iulia şi Direcţiilor din aparatul  

de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

                                                            

                                                                                                               AVIZAT 

             PREŞEDINTE,                                           SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

            Ion  DUMITREL                                                                Vasile BUMBU  
 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr.241  

Alba Iulia, 14 noiembrie 2016 



Anexa la Proiectul de hotărâre a  

Consiliului Județean Alba nr. 241/14 noiembrie 2016 

 

 

Programul obiectivelor de investiţii de interes judeţean  

finanţate din excedentul bugetului local, pe anul 2016 

  
 

  
mii lei 

Nr. 

Crt. 
Denumirea obiectivului Buget 2016 

0 A   

TOTAL, din care: 52.746,71 

  Capitolul 51.02  Autorităţi publice şi acţiuni externe 2.959,90 

I Obiective de investiţii: 2.959,90 

1 
Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Judeţean Alba cu 

extindere 356,90 

2 
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii Alba Iulia - Sala 

Unirii  0,00 

3 Reabilitare Palat Cultural Blaj 897,00 

4 Amenajare bază de agrement în municipiul Blaj 1.611,00 

5 Reabilitare şi refuncţionalizare CT6 în Depozit de ceramică veche 0,00 

6 
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii Alba Iulia - Sala 

Unirii  - DALI, expertize, avize, acorduri 40,00 

7 
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii Alba Iulia - 

Muzeul Național - DALI, expertize, avize, acorduri 20,00 

8 
Refuncţionalizare, reabilitare pentru clădire corp C2, în Biblioteca Judeţeană cu 

mansardare - expertize, avize, acorduri  10,00 

9 
Reabilitare şi refuncţionalizare CT6 în Depozit de ceramică veche - DALI, expertize, 

avize, acorduri 25,00 

10 Sistem informatic integrat pentru gestionarea obiectivelor de investiţii  0,00 

  Capitolul 54.02   Alte servicii publice generale                                                                                             4,63 

I Obiective de investiţii: 4,63 

1 
Reabilitare, refuncționalizare clădire centrala termică pentru Sediu Salvamont Alba - cu 

extindere 0,00 

2 Snowmobil dotat cu accesorii 4,63 

  Capitolul 66.02 Sănătate 3.069,61 

I Obiective de investiţii: 103,31 

1  Secţia de Psihiatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia (Proiect tehnic) 103,31 

II Dotări independente Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 1.089,30 

1 Analizator automat de bacteriologie  161,50 

2 Licența antivirus 400 stații 23,00 

3 Masa instrumentar  8,50 

4 Ecograf  131,00 

5 Ecodoppler 131,00 

6 Hota dizolvare citostatice cu 2 posturi de lucru și flux laminar 62,00 

7 Sistem de calcul cu licența soft 0,00 

8 Ecograf multidisciplinar Pediatrie 158,00 

9 Sistem de neuromonitorizare electrofiziologică cerebrală și spinală 310,00 

10 Unitate electrochirurgie cu radiofrecvență 52,00 

11 Uscător cu abur 45,00 

12 Pensa biobsica Ureterala 7,30 

III 
Cheltuieli pentru proiectare şi elaborarea studiilor de prefezabilitate şi fezabilitate 

aferente obiectivului 
78,00 

1 Reabilitare termică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia - Studiu de fezabilitate 78,00 

IV Reparaţii capitale 1.799,00 

1 RK instalaţii sanitare, termice, fluide medicale corpuri clădire A+B 46,00 

2 RK secţiile Chirurgie Generală, Urologie 298,00 

3 RK secţia Gastroenterologie 1.091,00 



4 RK căi de acces şi subsol 256,00 

5 RK secţia Recuperare, medicină fizică şi balneologie 102,00 

6 RK centru multifuncţional Ocna Mureş 6,00 

  Capitolul 67.02 Cultura, recreere şi religie 170,00 

I Obiective de investiţii: 115,00 

1 Amenajare şi împrejmuire curte Castel Sîncrai 15,00 

2 Valorificarea vestigiilor arheologice descoperite la Museikon 100,00 

II Alte cheltuieli de investiţii: 55,00 

1 Sistem de supraveghere şi alarmă Castel Sîncrai 50,00 

2 Expertiză tehnică privind securitatea la incendiu Castel Sîncrai 5,00 

  Capitolul 68.02   Asigurări şi asistenţă socială                                                                                           200,00 

I Alte cheltuieli de investiţii: 200,00 

1 Reparaţie capitală sediu nou DGASPC Alba 200,00 

  Capitolul 74.02 Protecţia Mediului 33.677,57 

1 
Elaborare studiu pentru întocmirea Planului de menţinere a calităţii aerului în judeţul 

Alba 50,00 

2 Proiect "Sistem de management integrat al deşeurilor în Judeţul Alba" 33.580,57 

3 
Proiect "Managementul integrat al siturilor ROSCI0085 Frumoasa şi ROSPA0043 

Frumoasa" 47,00 

  Capitolul 84.02  Transporturi 12.665,00 

I Obiective de investiţii: 12.665,00 

  Lucrări de drumuri şi poduri propuse pe anul 2016, în continuare: 7.263,06 

1 

“Modernizare drum judeţean  DJ107: Alba Iulia – Teleac – Hăpria – Straja – Berghin –

Colibi – Secăşel - Cergăul Mare – Veza - Blaj – Sîncel - Lunca Tîrnavei – Şona – Jidvei 

– Sântămărie - Cetatea de Baltă - limita județul Mureș, km 19+600-km. 30+035, 

tronsonul II  de la km. 19+600 la km. 26+600, judeţul Alba 3.974,67 

2 Consolidare corp drum judeţean DJ 750: Gîrda de Sus (DN 75) - Ordîncuşa - Gheţar 100,00 

3 

Consolidare terasamente şi asigurarea stabilităţii versanţilor pe  drumul judeţean DJ705: 

limita județul 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, județul Alba 3.188,39 

  Lucrări noi 4.224,94 

1 
Consolidare corp drum judeţean DJ107K: Galda de Jos (DJ107H) - Mesentea - Benic – 

Întregalde - Mogoş (DJ107I), tronson III,  km. 17+7000 - km. 23+700,  județul Alba 2.180,34 

2 
Consolidare Pod pe DJ107C,  km. 9+223 peste pârâul Dumbrăviţa, în localitatea Limba, 

județul Alba  657,20 

3 Pod pe DJ107, km. 22+850,  localitatea  Colibi, județul Alba 1.087,40 

4 

Modernizare drum judeţean DJ 107I: Aiud(DN1) - Aiudul de Sus – Rîmeţ – Brădeşti –

Geogel – Măcărești - Bîrlești Cătun – Cojocani - Valea Barnii – Bîrlești – Mogoş -

Valea Albă – Ciuculeşti – Bucium – Izbita – Coleșeni - Bucium Sat - DN74(Cerbu)     150,00 

5 

Conectarea domeniului schiabil Şureanu la reţeaua TEN-T prin reabilitarea drumului 

judeţean DJ 704, de la Poarta Raiului (km. 60+300) la barajul Oaşa (km. 75+950) – 

Transalpina - DN67C- A1  75,00 

6 
Consolidare pod pe DJ705B peste râul Mureş, km. 3+949, localitatea Vinţu de Jos, 

județul Alba 75,00 

  

Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a 

documentaţiei de avizare a lucrărilor de investiţii, studii de fezabilitate, aferente 

obiectivului: 1.177,00 

1 
Strategia de dezvoltare , modernizare şi întreţinere a reţelei de drumuri judeţene 2015-

2020 50,00 

2 
Studiu privind managementul stării tehnice a drumurilor judeţene din judeţul Alba -

Baza de date privind gestionarea reţelei de drumuri judeţene din judeţul Alba 100,00 

3 

Actualizare studiu privind "Conectarea Domeniului Schiabil Şureanu la reţeaua TEN-T 

prin reabilitarea drumului judeţean  DJ704, de la Poarta Raiului (km. 60+30)  la barajul 

Oaşa (km. 75+950) – Transalpina - DN67C-A1" 45,00 

4 

Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie, Studiu de fezabilitate pentru 

intregul proiect complex de investitii si Studiu privind auditul de siguranta rutiera pe 

drumul judeţean DJ 107I: Aiud(DN1) - Aiudul de Sus – Rîmeţ – Brădeşti –Geogel – 

Măcărești - Bîrlești Cătun – Cojocani - Valea Barnii – Bîrlești – Mogoş -Valea Albă – 

Ciuculeşti – Bucium – Izbita – Coleșeni - Bucium Sat - DN74(Cerbu)     852,00 

5 
Asigurarea  conectivităţii oraşului Cugir la reţeaua TEN-T prin construirea nodului 

rutier în zona de legătură a drumului judeţean  DJ704 cu DN7 85,00 



6 
Expertiză tehnică şi D.A.L.I. "Pod pe DJ106E, peste râul Sebeș, pe drumul județean 

DJ106E, km.  52+150, localitatea Șugag, județul Alba 15,00 

7 
Expertiză tehnică şi D.A.L.I. "Pod pe DJ107E, peste râul Mureş, km. 3+895, localitatea 

Ciumbrud, județul Alba 15,00 

8 
Expertiză tehnică şi DALI pentru "Consolidare pod pe DJ705B peste râul Mureş, km. 

3+949,  localitatea Vinţu de Jos, județul Alba" 15,00 

 

 

                                                            

                                                                                                               AVIZAT 

             PREŞEDINTE,                                           SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

            Ion  DUMITREL                                                                Vasile BUMBU 
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