
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREȘEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii 

de dezvoltare și aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului fondurilor externe 

nerambursabile a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2016 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă de îndată în luna ianuarie  2017; 

Luând în dezbatere : 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din 

excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare și aprobarea acoperirii definitive 

din excedentul bugetului fondurilor externe nerambursabile a deficitului secțiunii de dezvoltare 

pe anul 2016; 

- raportul de specialitate nr. 73/3 ianuarie 2017 al Direcţiei dezvoltare și bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. b și 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 şi completările 

ulterioare; 

- Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2016 aprobate 

prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2890/21 decembrie 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 acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului 

secţiunii de dezvoltare,  pe anul 2016 în sumă de 45.015.133,37 lei. 

Art. II. Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului fondurilor externe 

nerambursabile  a deficitului secţiunii de dezvoltare,  pe anul 2016 în sumă de 1.631.594,24 lei.  

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

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

prevederile prezentei hotărâri. 

Art. IV. 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; Direcţiei dezvoltare și 

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                           AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                    Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU   

 

  

     

 

Înregistrat cu nr. 1 

Alba Iulia, 3 ianuarie 2017  



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind validarea 

Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 601/27 decembrie 2016 

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă de îndată în luna ianuarie 2017; 

  Luând în dezbatere : 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind validarea Dispoziției Președintelui 

Consiliului Județean Alba nr. 601/27 decembrie 2016; 

   - raportul de specialitate nr. 82 din 4 ianuarie 2017 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 Luând în considerare 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; 

 - Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 601/27 decembrie 2016 cu 

privire la modificarea bugetului propriu al Județului Alba cu suma alocată din Fondul de 

intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016; 

 Având în vedere prevederile : 

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 82 alin. 2 coroborat cu art. 19 alin. 2 și art. 19 alin. 1 lit. a din Legea nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

- H.G. nr. 975/21 decembrie 2016 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție 

la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, pentru unele unități 

administrativ-teritoriale afectate de calamitați naturale produse de inundații; 

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 validarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 

601/27 decembrie 2016 cu privire la modificarea bugetului propriu al Județului Alba cu suma 

alocată din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 

2016; 

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

bugete din cadrul aparatului 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 Direcţiei dezvoltare şi 

bugete din cadrul aparatului  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.    

                             AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                    Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU    

     

 

Înregistrat cu nr. 2 

Alba Iulia, 4 ianuarie 2017  

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

  PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Acordului de Parteneriat încheiat între UAT Județul Alba și unitățile 

administrativ-teritoriale de pe traseul drumului județean 107 I în vederea promovării și 

implementării Proiectului „Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de 

Sus - Rîmeț - Brădești - Geogel - Măcărești - Bîrlești Cătun - Cojocani - Valea Barnii - Bîrlești 

- Mogoș - Valea Albă - Ciuculești - Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - DN 74 (Cerbu) ” 

în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 6: 

Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1. 

Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la 

infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, apel de proiecte nr. POR 

2016/6/6.1/2 

 

             Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă de îndată în luna ianuarie 2017; 

             Luând în dezbatere:  

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat 

încheiat între UAT Județul Alba și unitățile administrativ-teritoriale de pe traseul drumului 

județean 107 I în vederea promovării și implementării Proiectului „Modernizare drum județean 

DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești - Geogel - Măcărești - Bîrlești Cătun - 

Cojocani - Valea Barnii - Bîrlești - Mogoș - Valea Albă - Ciuculești - Bucium - Izbita - Coleșeni 

- Bucium Sat - DN 74 (Cerbu) ” în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, 

AXA PRIORITARĂ 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea 

de investiții 6.1. Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare 

la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, apel de proiecte nr. POR 

2016/6/6.1/2; 

- raportul de specialitate nr. 180/5 ianuarie 2017 comun, al Direcţiei dezvoltare şi 

bugete, Direcției juridică și relații publice și Direcției gestionarea patrimoniului din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Ținând cont de prevederile: 

 - Strategiei de dezvoltare a Judeţului Alba pe perioada 2014-2020; 

 - Ghidului solicitantului - condiţii generale pentru accesarea fondurilor, POR 2014-2020, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ghidului solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor, POR 2014-2020, 

Axa prioritară 6, Prioritatea de investiţii 6.1., aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării 

regionale și administrației publice nr. 3161/6 decembrie 2016; 

- adresei nr. 21746/22 noiembrie 2016 a Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru; 

             Având în vedere prevederile: 

- art. 14 și art. 91 alin. 1 lit. b şi lit. e, art. 91 alin. 3 lit. d și art. 91 alin. 6 lit. a din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare;       

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

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 Acordul de parteneriat care va fi încheiat între UAT Județul Alba - 

lider de proiect și UAT Municipiul Aiud – partenerul 2, UAT Comuna Bucium – partenerul 3, 

UAT Comuna Mogoș - partenerul 4, UAT Comuna Ponor – partenerul 5 și UAT Comuna Rîmeț 



- partenerul 6, în vederea promovării și implementării Proiectului „Modernizare drum județean 

DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești – Geogel – Măcărești - Bîrlești Cătun – 

Cojocani – Valea Barnii – Bîrlești – Mogoș - Valea Albă – Ciuculești – Bucium – Izbita – 

Coleșeni – Bucium Sat – DN 74 (Cerbu) ” în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 

2014-2020, AXA PRIORITARĂ 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, 

Prioritatea de investiții 6.1, Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare 

și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, apel de proiecte nr. POR 

2016/6/6.1/1/2, conform anexei – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art. 2. La data adoptării prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 252 

din 23 decembrie 2016 privind aprobarea Acordului de Parteneriat încheiat între UAT Județul 

Alba și unitățile administrativ-teritoriale de pe traseul drumului județean  107 I în vederea 

promovării și implementării Proiectului „Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - 

Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești – Geogel – Măcărești - Bîrlești Cătun – Cojocani – Valea 

Barnii – Bîrlești – Mogoș - Valea Albă – Ciuculești – Bucium – Izbita – Coleșeni – Bucium Sat – 

DN 74 (Cerbu) ” în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, AXA 

PRIORITARĂ 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de 

investiții 6.1., Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la 

infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, apel de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2, 

își încetează aplicabilitatea. 

Art. 3. Se împuternicește președintele Consiliului Județean Alba, domnul Ion Dumitrel, să 

semneze toate actele necesare promovării proiectului. 

Art. 4. Prin intermediul secretarului Județului Alba, 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, Președintelui Consiliului Județean Alba, Consiliului local 

al municipiului Aiud, Consiliului local al comunei Bucium, Consiliului local al comunei Mogoș, 

Consiliului local al comunei Ponor, Consiliului local al comunei Rîmeț,  Direcției juridică și 

relații publice, Direcției dezvoltare și bugete și Direcției gestiunea patrimoniului din aparatul  de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

                           AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                    Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 3 

Alba Iulia, 5 ianuarie 2017 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

  PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate și a  

indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud 

(DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești - Geogel - Măcărești - Bîrlești Cătun - Cojocani - 

Valea Barnii - Bârlești - Mogoș - Valea Albă - Ciuculești - Bucium - Izbita - Coleșeni - 

Bucium Sat - DN 74 (Cerbu) ” în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul  

Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020 

 

 

 

             Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă de îndată în luna ianuarie 2017; 

             Luând în dezbatere :  

              - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-

economice faza Studiu de fezabilitate și a  indicatorilor tehnico-economici ai investiției 

„Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești - Geogel - 

Măcărești - Bîrlești Cătun - Cojocani - Valea Barnii - Bârlești - Mogoș - Valea Albă - Ciuculești 

- Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - DN 74 (Cerbu) ” în vederea depunerii acestuia spre 

finanțare în cadrul  Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020; 

             - raportul de specialitate nr. 236 din 5 ianuarie 2017 comun, al Direcţiei dezvoltare şi 

bugete și Direcției gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba; 

Ținând cont de prevederile Programului Operational Regional POR 2014-2020: 

 - Ghidului solicitantului - condiţii generale pentru accesarea fondurilor, POR 2014-2020, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ghidului solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor, POR 2014-2020, 

Axa prioritară 6, Prioritatea de investiţii 6.1., aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării 

regionale și administrației publice nr. 3161/6 decembrie 2016;             

             Având în vedere prevederile: 

 - art. 14 și art. 91 alin. 1 lit. b, art. 91 alin. 1 lit. e, art. 91 alin. 3 lit. d, art. 91 alin.3 lit. 

f, art. 91 alin. 6 lit. a și art. 91 alin. 6 lit. c 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 şi 

completările ulterioare;     

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

completările ulterioare;   

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

completările ulterioare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

     - H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea continutului - cadru   al documentatiei tehnico-

economice  aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a 

devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii;   

   

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

 

HOTĂRÂRE 

 

 Art. 1. Se aprobă documentația  tehnico-economică   a investiției “Modernizare drum 

județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus -Rîmeț - Brădești – Geogel – Măcărești - 

Bîrlești Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrlești – Mogoș - Valea Albă – Ciuculești – 

Bucium – Izbita – Coleșeni – Bucium Sat – DN 74 (Cerbu) ”, conform descrierii din anexa nr. 

1 a prezentei hotărâri.  



 Art. 2. Se aprobă devizul general al investiției „Modernizare drum județean DJ 107 I: 

Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești - Geogel - Măcărești - Bîrlești Cătun - Cojocani 

- Valea Barnii - Bârlești - Mogoș - Valea Albă - Ciuculești - Bucium - Izbita - Coleșeni - 

Bucium Sat - DN 74 (Cerbu) ”, la valoarea totala de 188.150,36929 mii lei (inclusiv TVA) 

echivalent 41.651,99037 mii euro, din care C+M 163.548,75542 mii lei(inclusiv TVA), 

echivalent 36.205,78172 mii euro (la cursul lei/euro 1euro=4,5172 lei), prezentat în anexa nr. 2 - 

parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 3. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru proiectul „Modernizare drum 

județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești - Geogel - Măcărești - 

Bîrlești Cătun - Cojocani - Valea Barnii - Bârlești - Mogoș - Valea Albă - Ciuculești - Bucium 

- Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - DN 74 (Cerbu) ”  prezentați în anexa nr. 3 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

Art. 4. Se asumă faptul  că  la momentul recepției  lucrărilor implementate prin proiectul 

finanțat prin POR 2014-2020, întregul traseu va fi funcțional, în stare bună, în integralitatea sa, 

asigurându-se conectarea la rețeaua TEN-T.  

Art. 5. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcției dezvoltare și 

bugete și Direcției gestiunea patrimoniului din aparatul  de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 Art. 6. La data adoptării prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 253 

din 23 decembrie 2016 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de 

fezabilitate și a  indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Modernizare drum județean DJ 

107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești - Geogel - Măcărești - Bîrlești Cătun - 

Cojocani - Valea Barnii - Bârlești - Mogoș - Valea Albă - Ciuculești - Bucium - Izbita - 

Coleșeni - Bucium Sat - DN 74 (Cerbu) ” în vederea depunerii acestuia spre finanțare în 

cadrul  Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, își încetează aplicabilitatea. 

Art. 7. Prin intermediul secretarului Județului Alba, 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, Președintelui Consiliului Județean Alba, Consiliului local 

al municipiului Aiud, Consiliului local al comunei Bucium, Consiliului local al comunei Mogoș, 

Consiliului local al comunei Ponor, Consiliului local al comunei Rîmeț,  Direcției juridică și 

relații publice, Direcției dezvoltare și bugete și Direcției gestiunea patrimoniului din aparatul  de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                                   AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                    Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 4 

Alba Iulia,  5 ianuarie 2017 



Anexa  nr. 3 la Proiectul de hotărâre a  

Consiliului Județean Alba nr. 4 din 5 ianuarie 2017 

 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI PROIECTULUI 
„Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești - 

Geogel - Măcărești - Bîrlești Cătun - Cojocani - Valea Barnii - Bârlești - Mogoș - Valea Albă - 

Ciuculești - Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - DN 74 (Cerbu) ” 

 

1. Indicatori economici: 

     - valoarea totală a investiției (inclusiv TVA): 188.150.369,29 lei, echivalent 

41.651.990,37 euro 

            în care C+M (inclusiv TVA):   163.548.755,42 lei, echivalent 36.205.781,72 euro 

- durata de execuție estimată: 48 de luni 

 

2. Indicatori tehnici:  

      - lungimea totală a drumului modernizat: 78,42 km 

      - șanțuri de pământ: 16.255m 

      - șanțuri de beton: 73.885 m 

      - rigola ranforsată: 3.525 m 

      - parapet metalic: 27.545 m 

      - consolidări (ziduri de sprijin, zid de gabioane, fundații adâncite parapet): 23.356 m 

 

Sector I: km 0+000 – km 3+350: 

- lungime drum județean modernizat conectat la TEN-T: L = 3,350 km 

- piste de biciclete: 6.700 mp 

- suprafața trotuare modernizate/ realizate: 11.910 mp 

- stații transport public: 2 buc. 

Sector II: km 3+350– km 24+540: 

- lungime drum modernizat conectat la TEN-T: L = 21,190 km 

- suprafața trotuare modernizate/ realizate: 530 mp 

- stații transport public: 5 buc. 

- podețe tubulare:37 buc. 

- pod nou (podeț dalat L=5m): 1buc. 

- poduri reabilitate: 1 buc. 

Sector III: km 24+540 – km 43+510: 

- lungime drum modernizat conectat la TEN-T: L = 18,970 km 

- suprafața trotuare modernizate/ realizate: 170 mp 

- stații transport public: 2 buc. 

- podețe tubulare: 60 buc. 

- podeț dalat L=5m: 2 buc. 

- poduri noi:1 buc. 

Sector IV: km 43+510 – km 56+310: 

- lungime drum modernizat conectat la TEN-T: L = 12,800 km 

- stații transport public : 2 buc.  

- podețe tubulare:27 buc. 

- podeț dalat L=5m: 2 buc. 

- poduri noi:3 buc. 

Sector V: km 56+310 – km 78+420: 

- lungime drum modernizat conectat la TEN-T: L = 22,110 km 

- stații transport public : 10 buc. 

- podețe tubulare: 60 buc. 

- poduri reabilitate: 1 buc. 

- podeț dalat L=2m: 9 buc. 

- podeț dalat L=3m: 3 buc. 

- podeț dalat L=5m:1 buc. 

-    poduri noi: 9 buc. 

 



Anexa  nr. 1 la Proiectul de hotărâre a  

Consiliului Județean Alba nr. 4 din 5 ianuarie 2017 

 

DESCRIEREA INVESTIȚIEI 

Extras din Studiul de Fezabilitate întocmit de SC EXPERT PROIECT 2002 SRL 

 

Concluziile expertizei tehnice privind situatia actuala, necesitatea si oportunitatea 

promovarii investitiei, precum si scenariul tehnic recomandat 
 1.Concluziile raportului de expertiza tehnica/audit energetic 
 Expertiza tehnica pentru lucrari de drum a fost elaborata in luna ianuarie 2016 de catre 

Dr. Ing. Florica PADURE, Expert Tehnic in domeniile Constructii rutiere, Drumuri (A4, B2, D), 

atestat MLPAT cu nr. 08783/2011. 

 Referitor la podurile existente pe DJ107I, Expertiza tehnica pentru acestea a fost 

elaborata de catre Ing. Alexandru TANASESCU, atestat MLPAT cu nr. 215/1992, inginer 

specialist poduri.  

 Situatia existenta a obiectivului de investitii este prezentata in cadrul subcapitolului 2.2.1. 

Starea tehnica, din punctul de vedere al asigurarii cerintelor esentiale de calitate in constructii, 

potrivit legii din prezenta documentatie. 

 In cadrul expertizei tehnice pentru lucrarile de drum, pentru modernizarea drumului 

judetean DJ107I, sunt propuse urmatoarele tipuri de lucrari: 

- lucrari la partea carosabila, inclusiv la acostamente; 

- lucrari la drumurile laterale; 

- lucrari de scurgere a apelor; 

- lucrari de consolidare; 

- lucrari de siguranta a circulatiei; 

- plantare de indicatoare rutiere de orientare – panouri verticale. 

In ceea ce priveste podurile amplasate pe traseul DJ 107I, in cadrul expertizei tehnice sunt 

propuse urmatoarele tipuri de lucrari de remediere a degradarilor si deficientelor: 

 Poduri km 3+505 si km 63+140  

Se vor executa lucrari de reparatii si consolidare a structurilor existente ce constau in : 

- lucrari la elementele principale si secundare de rezistenta; 

- lucrari lucrari la infrastructuri, aparate de reazem, dispozitive antiseismice, sferturi de 

con, aripi; 

- lucrari la calea podului, gurile de scurgere, trotuar, parapet pietonali si de siguranta, 

dispozitive pentru rosturi. 

- lucrari in albie, aparari de maluri, rampe de acces. 

-  

 Poduri km 44+878, km 50+025, km 50+505, km 57+420, km 62+685, km 67+670, km 

68+440, km 70+115, km 73+065, km 75+500, km 76+145, km 78+155 

Se vor executa lucrari de inlocuire a structurilor existente degradate cu poduri noi dimensionate 

conform normelor in vigoare. 

 Podet boltit de la km 40+030 cu L = 4.00 m, peste paraul Geogelului 

Se vor executa lucrari de inlocuire a structurii existente cu un pod nou dimensionat conform 

normelor in vigoare. 

 Podul de la km 10+410 peste scurgere 

Podul existent se va inlocui cu un podet dalat L = 5.00 m, date fiind configuratia vaii traversate 

si debitul scurs. 

Se considera ca prin realizarea lucrarilor propuse, sectoarele de drum vor fi aduse intr-o stare 

care sa corespunda cerintelor de calitate prevazute de Legea 10/1995 si anume rezistenta si 

stabilitatea la actiuni statice, dinamice si seismice, siguranta si exploatarea, igiena, sanatatea 

oamenilor, protectia si refacerea mediului. 

 



1.1. Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investitii pot fi 

atinse  

1.1.1.Scenarii propuse (minimum doua) 

In cadrul expertizei tehnice pentru lucrari de drumuri au fost studiate doua solutii de reabilitare a 

sectoarelor de drum studiate. 

Solutiile de modernizare au fost stabilite pe baza evaluarii starii tehnice si a calculului de 

dimensionare si se prezinta astfel: 

 Solutia 1 

 Sector I - km 0+000 – km 3+350: 

- demolare structura rutiera existenta; 

- executie structura rutiera noua cu urmatoarea alcatuire: 

- 4.00 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16 – AND 605/2014 (revizuire 

2013) 

- 6.00 cm strat de legatura din beton asfaltic tip BAD20 – AND 605/2014 

(revizuire 2013) 

- 15.00 cm  strat din piatra sparta amestec optimal – SR EN 13242+A1/2008 + 

STAS 6400 - 84 

- 35.00 cm balast – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 - 84 

- geotextil cu rol anticontaminant 

Trotuare: 

- 3.00 cm  beton asfaltic BA8 

- 10.00 cm beton de ciment C30/37 

- 10.00 cm balast – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 - 84 

Piste de ciclisti: 

- 4.00 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16 – AND 605/2014 (revizuire 

2013) 

- 6.00 cm strat de legatura din beton asfaltic tip BAD20 – AND 605/2014 (revizuire 

2013) 

- 15.00 cm  strat din piatra sparta amestec optimal – SR EN 13242+A1/2008 + 

STAS 6400 - 84 

- 35.00 cm balast – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 - 84 

- geotextil cu rol anticontaminant 

 Sector II - km 3+350 – km 24+540 

□ km 3+350 – km 11+440: 

- 3.00 cm grosime medie frezare imbracaminte bituminoasa existenta pe aproximativ 

50% din suprafata 

- egalizare 3.00 cm grosime medie BAD 20 – AND 605/2014 (revizuire 2013) 

- executie imbracaminte bituminoasa din doua straturi cu urmatoarea alcatuire: 

- 4.00 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16/BAR16* – AND 605/2014 

(revizuire 2013) 

- 6.00 cm strat de legatura din beton asfaltic tip BAD20 – AND 605/2014 (revizuire 

2013) 

Pe zonele unde sunt semnalate cedari de fundatie se va demola structura rutiera existenta si se va 

executa o structura rutiera noua. 

□ caseta km 3+350 – km 11+440: 

- 4.00 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16/BAR16*– AND 605/2014 

(revizuire 2013) 

- 6.00 cm strat de legatura din beton asfaltic tip BAD20 – AND 605/2014 (revizuire 

2013) 

- 15.00 cm  strat din piatra sparta amestec optimal – SR EN 13242+A1/2008 + 

STAS 6400 - 84 



- 30.00 cm balast – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 - 84 

- geotextil cu rol anticontaminant 

 

□ km 11+440 – km 24+540: 

- executie structura rutiera noua cu urmatoarea alcatuire: 

- 4.00 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16/BAR16* – AND 605/2014 

(revizuire 2013) 

- 6.00 cm strat de legatura din beton asfaltic tip BAD20 – AND 605/2014 

(revizuire 2013) 

- 12.00 cm piatra sparta amestec optimal – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 

6400 - 84 

- 35.00 cm balast – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 - 84 

- geotextil cu rol anticontaminant 

Acostamente consolidate: 

- 4.00 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16/BAR16* – AND 605/2014 

(revizuire 2013) 

 Sector III – km 24+540 – km 43+510: 

- executie structura rutiera noua cu urmatoarea alcatuire: 

- 4.00 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16/BAR16* – AND 605/2014 

(revizuire 2013) 

- 6.00 cm strat de legatura din beton asfaltic tip BAD20 – AND 605/2014 

(revizuire 2013) 

- 12.00 cm piatra sparta amestec optimal – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 - 

84 

- 35.00 cm balast – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 - 84 

- geotextil cu rol anticontaminant 

 Sector IV – km 43+510 – km 56+310: 

- executie structura rutiera noua cu urmatoarea alcatuire: 

- 4.00 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16/BAR16*  – AND 605/2014 

(revizuire 2013) 

- 6.00 cm strat de legatura din beton asfaltic tip BAD20 – AND 605/2014 

(revizuire 2013) 

- 12.00 cm piatra sparta amestec optimal – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 - 

84 

- 35.00 cm balast – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 - 84 

- geotextil cu rol anticontaminant 

 Sector V - km 56+310 – km 78+420 

□ km 56+310 – km 70+650: 

- frezare straturi bituminoase existente pe toata grosimea; 

- executie structura rutiera cu urmatoarea alcatuire: 

- 4.00 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16/BAR16*– AND 605/2014 

(revizuire 2013) 

- 6.00 cm strat de legatura din beton asfaltic tip BAD20 – AND 605/2014 

(revizuire 2013) 

- 12.00 cm piatra sparta amestec optimal – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 

6400 - 84 

- 35.00 cm balast (completare strat de fundatie existent pana la grosimea de 

35.00 cm) – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 - 84 

- geotextil cu rol anticontaminant 

□ km 70+650 – km 78+420: 

- executie imbracaminte bituminoasa in doua straturi cu urmatoarea alcatuire: 

- 4.00 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16/BAR16*– AND 605/2014 

(revizuire 2013) 



- 6.00 cm strat de legatura din beton asfaltic tip BAD20 – AND 605/2014 

(revizuire 2013) 

□ km 70+650 – km 78+420 caseta: 

- executie structura rutiera noua cu urmatoarea alcatuire: 

- 4.0 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16/BAR16* – AND 605/2014 

(revizuire 2013) 

- 6.0 cm strat de legatura din beton asfaltic tip BAD20 – AND 605/2014 

(revizuire 2013) 

- 12.0 cm piatra sparta amestec optimal – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 

6400 - 84 

- 35.0 cm balast – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 - 84 

- geotextil cu rol anticontaminant 

Acostamente consolidate: 

- 4.00 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16/BAR16*– AND 605/2014 

(revizuire 2013) 

 Solutia 2 

 Sector I - km 0+000 – km 3+350: 

- demolare structura rutiera existenta; 

- executie structura rutiera noua cu urmatoarea alcatuire: 

- 5.00 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16 – AND 605/2014 (revizuire 

2013) 

- 6.00 cm strat de legatura din beton asfaltic tip BAD20 – AND 605/2014 

(revizuire 2013) 

- 20.00 cm  strat din agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici – STAS 

10473/2-86, SR ENV 13282-1/2013 si STAS 6400-84 

- 35.00 cm balast – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 - 84 

- geotextil cu rol anticontaminant 

Trotuare: 

- 3.00 cm  beton asfaltic BA8 – AND 605/2014 (revizuire 2013) 

- 10.00 cm beton de ciment C30/37 

- 10.00 cm balast – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 – 84 

 

Piste de ciclisti: 

- 5.00 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16 – AND 605/2014 (revizuire 

2013) 

- 6.00 cm strat de legatura din beton asfaltic tip BAD20 – AND 605/2014 

(revizuire 2013) 

- 20.00 cm  strat din agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici – STAS 

10473/2-86, SR ENV 13282-1/2013 si STAS 6400-84 

- 35.00 cm balast – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 - 84 

- geotextil cu rol anticontaminant 

 Sector II  –  km 3+350  – km 24+540 

□ km 3+350 – km 11+440: 

- 3.00 cm grosime medie frezare imbracaminte bituminoasa existenta pe 

aproximativ 50% din suprafata 

- egalizare 3.00 cm BAD20 – AND 605/2014 (revizuire 2013) 

- executie imbracaminte bituminoasa din doua straturi cu urmatoarea alcatuire: 

- 4.00 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16/BAR16*– AND 605/2014 

(revizuire 2013) 

- 6.00 cm strat de legatura din beton asfaltic tip BAD20 – AND 605/2014 

(revizuire 2013) 

Pe zonele unde sunt semnalate cedari de fundatie se va demola structura rutiera existenta 

si se va executa o structura rutiera noua. 

□ km 3+350 – km 11+440 caseta:  



- 4.00 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16/BAR16* – AND 605/2014 

(revizuire 2013) 

-  6.00 cm strat de legatura din beton asfaltic tip BAD20 – AND 605/2014 

(revizuire 2013) 

- 15.00 cm  strat din piatra sparta amestec optimal – SR EN 13242+A1/2008 + 

STAS 6400 - 84 

- 30.00 cm balast – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 - 84 

- geotextil cu rol anticontaminant 

□ km 11+440 – km 24+540: 

- executie structura rutiera noua cu urmatoarea alcatuire: 

- 4.0 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16/BAR16* – AND 605/2014 

(revizuire 2013) 

- 6.0 cm strat de legatura din beton asfaltic tip BAD20 – AND 605/2014 

(revizuire 2013) 

- 20.0 cm strat din agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici – STAS 

10473/2-86, SR ENV 13282-1/2013 si STAS 6400-84 

- 35.0 cm balast – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 - 84 

- geotextil cu rol anticontaminant 

 Sector III –  km 24+540 – km 43+510 

□ km 24+540 – km 40+350: 

- executie structura rutiera noua cu urmatoarea alcatuire: 

- 4.0 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16/BAR16* – AND 605/2014 

(revizuire 2013) 

- 6.0 cm strat de legatura din beton asfaltic tip BAD20 – AND 605/2014 

(revizuire 2013) 

- 20.0 cm strat din agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici – STAS 

10473/2-86, SR ENV 13282-1/2013 si STAS 6400-84 

- 35.0 cm balast – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 - 84 

- geotextil cu rol anticontaminant 

□ km 40+350 – km 43+510: 

- executie structura rutiera noua cu urmatoarea alcatuire: 

- 5.00 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16/BAR16* – AND 605/2014 

(revizuire 2013) 

- 6.00 cm strat de legatura din beton asfaltic tip BAD20 – AND 605/2014 

(revizuire 2013) 

- 20.00 cm strat din agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici – STAS 

10473/2-86, SR ENV 13282-1/2013 si STAS 6400-84 

- 35.00 cm balast – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 - 84 

- geotextil cu rol anticontaminant 

 

Acostamente consolidate: 

- 4.00 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16/BAR16* – AND 605/2014 

(revizuire 2013) 

-  

 Sector IV –  km 43+510 – km 56+310: 

- executie structura rutiera noua cu urmatoarea alcatuire: 

- 5.00 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16/BAR16* – AND 605/2014 

(revizuire 2013) 

- 6.00 cm strat de legatura din beton asfaltic tip BAD20 – AND 605/2014 (revizuire 

2013) 

- 20.00 cm strat din agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici – STAS 

10473/2-86, SR ENV 13282-1/2013 si STAS 6400-84 

- 35.00 cm balast – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 - 84 

- geotextil cu rol anticontaminant 

-  

 Sector V –  km 56+310 – km 78+420 



□ km 56+310 – km 70+650: 

- frezare straturi bituminoase existente pe toata grosimea 

- executie structura rutiera cu urmatoarea alcatuire: 

- 5.00 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16/BAR16* – AND 605/2014 

(revizuire 2013) 

- 6.00 cm strat de legatura din beton asfaltic tip BAD20 – AND 605/2014 

(revizuire 2013) 

- 20.00 cm strat din agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici – STAS 

10473/2-86, SR ENV 13282-1/2013 si STAS 6400-84 

- 35.00 cm balast (completare strat de fundatie existent pana la grosimea de 

35.00 cm) – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 - 84 

- geotextil cu rol anticontaminant 

□ km 70+650 – km 78+420: 

- executie imbracaminte bituminoasa in doua straturi cu urmatoarea alcatuire: 

- 4.00 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16/BAR16* – AND 605/2014 

(revizuire 2013) 

- 6.00 cm strat de legatura din beton asfaltic tip BAD20 – AND 605/2014 

(revizuire 2013) 

- structura rutiera existent 

□ km 70+650 – km 78+420 caseta: 

- executie structura rutiera noua cu urmatoarea alcatuire: 

- 4.0 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16/BAR16* – AND 605/2014 

(revizuire 2013) 

- 6.0 cm strat de legatura din beton asfaltic tip BAD20 – AND 605/2014 

(revizuire 2013) 

- 12.0 cm piatra sparta amestec optimal – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 

6400 - 84 

- 35.0 cm balast – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 - 84 

- geotextil cu rol anticontaminant 

Acostamente consolidate: 

- 4.00 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16/BAR16* – AND 605/2014 

(revizuire 2013) 

(*) – Pe zonele cu panta longitudinala mai mare de 6%, stratul de uzura va fi din beton asfaltic 

tip BAR16. 

 

1.1.2.Scenariul recomandat de catre elaborator 

In functie de avantajele si dezavantajele celor doua solutii prezentate mai sus, solutia de 

modernizare a drumului judetean DJ107I recomandata de catre expert este Solutia 1 – structura 

rutiera supla. 
 

Avantajele scenariului recomandat 

Avantaje/dezavataje structuri rutiere suple/ structuri semirigide 

Ambele structuri rutiere rezista la solicitarile datorate traficului pentru perioada de perspectiva 

de 15 ani. 

 Structura rutiera semirigida prezinta dezavantaje fata de structura rutiera supla si anume: 

 amestecul de agregate naturale, ciment si apa se prepara in statii fixe; 

 este necesara protectia suprafetei stratului pentru mentinerea umiditatii; 

 executia stratului rutier superior se incepe dupa minim 7 zile, timp in care nu se 

poate circula; 

 pentru preintampinarea fenomenului de fisurare reflectiva este necesara 

prefisurarea stratului stabilizat;  

 straturile stabilizate sunt supuse la solicitari mari de intindere prin incovoiere; 

 straturile stabilizate prezinta contractii datorita prizei liantului si termice; 



 fisurile de contractii, sub actiunea traficului se dubleaza , care favorizeaza 

patrunderea apei in structura rutiera; 

 Dezavantaje structura supla: 

 agregatele naturale din alcatuirea fundatiei au o rigiditate scazuta care depinde de 

cea a pamantului de fundare si grosimea acestuia; 

 rigiditatea relativ redusa a acestor structuri rutiere determina o sensibilitate 

deosebita a capacitatii portante a acestor drumuri la variatia regimului hidrologic 

al terasamentelor; 

  Avantajele structurii rutiere semirigide:  

 stabilizarea cu lianti hidraulici a agregatelor naturale confera straturilor alcatuite 

din aceste materiale o rigiditate ridicata, care determina tensiuni reduse transmise 

la nivelul patului drumului;  

  Avantajele structurii rutiere suple: 

 straturile din piatra sparta amestec optimal se utilizeaza pentru drumurile cu clase 

de trafic greu si foarte greu; 

 modul de alcatuire pe principiul volumului minim de goluri, asigura o capacitate 

ridicata de preluare si de repartizare stratului suport a solicitarilor din trafic; 

 tehnologia mecanizata de executie constituie un alt argument pentru utilizarea 

acestui strat in alcatuirea drumurilor moderne. 

 

2.Date tehnice ale investitiei 

2.1.Zona si amplasamentul 

Amplasamentul este situat in Romania, regiunea de dezvoltare Centru, judetul Alba, municipiul 

Aiud si comunele: Rimet, Ponor, Mogos si Bucium, drumul judetean DJ107I, tronson km 0+000 

– km 78+420, sectoare: Sector I - km 0+000 – km 3+350, Sector II - km 3+350 – km 24+540, 

Sector III – km 24+540 – km 43+510, Sector IV – km 43+510 – km 56+310 si Sector V – km 

56+310 – km 78+420. 

 

2.2.Statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat 

Din certificatului de urbanism nr. 103/ 04.05.2016 emis de Consiliul Judetean Alba rezulta 

urmatoarele:  

• Dreptul de proprietate asupra imobilului: domeniul public al judetului Alba aflat in 

administrarea Consiliului Judetean Alba, domeniul public al municipiului Aiud si 

comunelor Rimet, Ponor, Mogos si Bucium, aflat in administrarea consiliilor locale   

• Folosinta actuala a terenului: drum judetean DJ 107I, drumuri de interes local si drumuri 

locale  

 

2.3.Situatia ocuparilor definitive de teren: suprafata totala, reprezentand terenuri din 

intravilan/ extravilan 

Conform certificatului de urbanism nr. 103/ 04.05.2016 emis de Consiliul Judetean Alba, terenul 

se afla partial in intravilanul si partial in extravilanul localitatilor Aiud, Rimet, Ponor, Mogos si 

Bucium, judetul Alba.  

Destinatia stabilita conform PUG si RLU aprobate ale municipiului Aiud si comunelor Rimet, 

Ponor, Mogos, Bucium: terenul este amplasat in intravilan si extravilan, in zona cai de 

comunicatie.  

Suprafata totala de teren afectata de lucrari este de 730.286 mp si nu se fac exproprieri.  

Detalierea suprafetelor afectate se regaseste in extrasele de carte funciara anexate prezentei 

documentatii. 



2.4.Studii de teren 

2.4.1.Studii topografice cuprinzand planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste 

cu repere in sistem de referinta national 

 Ridicarile topografice au fost efectuate de SC EXPERT PROIECT SRL CLUJ prin PFA 

Botos Alexandru Gabriel si au cuprins zona drumului si a podurilor aferente drumului, precum si 

albia paraurilor Aiud, Mogos si Abrud, in amonte si aval de poduri, pe o lungime suficienta 

pentru proiectarea lucrarilor. Acestea au permis evidentierea amplasamentului si a suprafetelor 

pe care se vor realiza lucrarile propuse.  

 Studiile topografice efectuate s-au realizat in sistemul national de coordonate STEREO 

70 si cote cu plan de referinta Marea Neagra si sunt avizate ANCPI Oficiul de Cadastru si 

Publicitate Imobiliara Alba. 

 

2.4.2.Studiu geotehnic cuprinzand planuri cu amplasamentul forajelor, fiselor complexe 

cu rezultatele determinarilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu 

recomandarile pentru fundare si consolidari 

 Studiul Geotehnic a fost realizat de catre specialisti ai firmei S.C. Geo-Serv S.R.L. 

Bucuresti,  pe baza datelor geologice si geotehnice obtinute prin investigatii directe de teren si de 

laborator, efectuate in terenul de fundare investigat, conform normativului NP 074/2007. 

 

2.4.3.Alte studii de specialitate necesare, dupa caz 

 Studiul hidrologic privind debitele maxime cu probabilitatea de depasire 2% si 5% 

 Studiul Hidrologic pentru cele 16 cursuri de apa din bazinul hidrografic Mures traversate 

de drumul judetean 107 I Aiud – Abrud a fost intocmit de „INSTITUTUL NATIONAL DE 

HIDROLOGIE SI GOSPODARIRE A APELOR ” la comanda S.C. EXPERT PROIECT 2002 

S.R.L., nr. 78/ 27.01.2016, inregistrata la I.N.H.G.A cu nr. 485 din 27.01.2016 si face obiectul 

confirmarii de comanda nr. 110/2016. 

 Debitele cu asigurarea de 5% au fost calculate prin utilizarea unui coeficient de 

echivalare egal cu 0.565. 

 Din punct de vedere hidrografic, zona este tributara raurilor Aiud si Aries si local 

paraului Abrudel, acestea fiind principalii colectori din zona, intreaga retea fiind tributara acestor 

rauri. 

 

3.Descrierea lucrarilor de baza si a celor rezultate ca necesare de efectuat in urma 

realizarii lucrarilor de baza 

 Proiectul de modernizare a drumului judetean DJ 107I implica atat lucrari de interventii, 

cat si lucrari de investitii. In cadrul acestui capitol sunt descrise lucrarile de interventii, in functie 

de structura devizului. 

  Capitolul 4. Investitia de baza 

 Lucrari de drum-lucrari de interventii 

□ Profilul transversal tip:   

 In concordanta cu Ordinul nr. 45/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 

proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor, pentru drumuri judetene, vor fi asigurate: 

 



• Sector I: km 0+000 – km 3+350 

o km 0+000 – km 0+430 

- latime platforma     - 11.00 m 

- latime parte carosabila    - 3 x 3.00 m 

- latime pista ciclisti stg +dr   - 2 x 1.00 m        

- latime medie trotuare    - 2 x  2.20 m  

- panta transversala parte carosabila  - 2.5% unica 

- panta transversala trotuare   - 2.0% 

o km 0+430 – km 3+350 

- latime platforma     - 8.00 m 

- latime parte carosabila    - 2 x 3.00 m 

- latime pista ciclisti stg +dr   - 2 x 1.00 m        

- latime medie trotuare    - 2 x 1.50 m  

- panta transversala parte carosabila  - 2.5% acoperis 

- panta transversala trotuare   - 2.0% 

 

• Sector II: km 3+350 – km 24+540 

o km 3+350 – km 11+440 

- latime platforma     - 7.00 m 

- latime parte carosabila    - 2 x 2.75 m 

- latime acostamente consolidate              - 2 x 0.75 m  

- latime trotuare     - 2 x 1.00 m 

- elemente de scurgere a apelor pluviale 

- panta transversala parte carosabila  - 2.5% acoperis 

- panta transversala acostamente              - 4.0% 

- panta transversala trotuare   - 2.0% 

o km 11+440 – km 22+330, km 22+540 – km 24+540 

- latime platforma:                -  5.00 m 

- latime parte carosabila      -  4.00 m 

- latime acostamente consolidate    - 2 x 0.50 m 

- panta transversala carosabil               - 2.5% unica 

- panta transversala acostamente            - 2.5% si 4.0% 

o km 22+330 – km 22+540 

- latime parte carosabila     -  2 x 3.00 m 

- latime trotuare     - 2 x 1.00 m 

- panta transversala carosabil              -  2.5% acoperis 

- panta transversala trotuare   - 2.0% 

• Sector III: km 24+540 – km 43+510 

o km 24+540 – km 30+200, km 30+280 – km 33+580 si km 34+320 – km 

43+510 

- latime platforma:                -  5.00 m 

- latime parte carosabila      -  4.00 m 

- latime acostamente consolidate    - 2 x 0.50 m 

- panta transversala carosabil              -  2.5% unica 

- panta transversala acostamente               - 2.5% si 4.0% 

o km 30+200 - km 30+280  

- latime platforma     - 8.00 m 

- latime parte carosabila        - 2 x 3.00 m 

- latime trotuare stg + dr    - 2 x 1.00 m 

- panta transversala parte carosabila   - 2.5% acoperis 

- panta transversala trotuare                       - 2.0% 

o   km 33+580 - km 34+320  

- latime platforma     - 7.00 m 

- latime parte carosabila        - 2 x 2.75 m 

- latime acostamente consolidate  - 2 x 0.75 m 



- panta transversala parte carosabila   - 2.5% acoperis 

- panta transversala acostamente               - 4.0% 

• Sector IV: km 43+510 – km 56+310 

- latime platforma                 -  5.00 m 

- latime parte carosabila      -  4.00 m 

- latime acostamente consolidate     - 2 x 0.50 m 

- panta transversala carosabil              -  2.5% unica 

- panta transversala acostamente                - 2.5% si 4.0% 

• Sector V: km 56+310 – km 78+420 

- latime platforma                                        - 7.00 m 

- latime parte carosabila                          - 2 x 2.75 m 

- latime acostament                                      - 2 x 0.75 m  

- panta transversala carosabil               - 2.5% acoperis 

- panta transversala acostamente                - 4.0% 

 Pe sectoarele de drum cu o banda de circulatie, s-a optat pentru eliminarea 

totala de exproprieri (prin renuntarea la realizarea de supralargiri in curbe), si ocupari de 

terenuri din fondul forestier/privat. 

 In vederea asigurarii circulatiei in ambele sensuri, au fost prevazute 

platforme de incrucisare.  

 Calea pe podurile existente in lungul traseului se va executa cu doua benzi de 

circulatie. 

□ Alcatuire structura rutiera: 

• Sector I - km 0+000 – km 3+350 

         -demolare structura rutiera existenta; 

             -   executie structura rutiera noua cu urmatoarea alcatuire: 

  -4.00 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16 – AND 605/2014 

(revizuire 2013) 

-6.00 cm strat de legatura din beton asfaltic tip BAD20 – AND 605/2014 

(revizuire 2013) 

- 15.00 cm strat din piatra sparta amestec optimal – SR EN 13242+A1/2008 

+ STAS 6400 - 84 

- 35.00 cm balast – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 - 84 

- geotextil cu rol anticontaminant 

Trotuare 

- 3.00 cm  beton asfaltic BA8 – AND 605/2014 (revizuire 2013) 

- 10.00 cm beton de ciment C30/37 

- 10.00 cm balast – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 - 84 

Trotuarele vor fi prevazute cu rampe speciale pentru persoanele cu dizabilitati. 

Se vor respecta prevederile Legii nr. 448/2006 -  privind protectia si promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

• Sector II - km 3+350 – km 24+540 

o km 3+350 – km 11+440 

- 3.00 cm grosime medie frezare imbracaminte bituminoasa existenta pe 

aproximativ 50% din suprafata 

- egalizare 3.00 cm BAD 20 – AND 605/2014 (revizuire 2013) 

- executie imbracaminte bituminoasa din doua straturi cu urmatoarea 

alcatuire: 

- 4.00 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16/BAR16* – AND 

605/2014 (revizuire 2013) 

- 6.00 cm strat de legatura din beton asfaltic tip BAD20 – AND 

605/2014 (revizuire 2013) 



Pe zonele unde sunt semnalate cedari de fundatie se va demola structura rutiera 

existenta si se va executa o structura rutiera noua. 

o caseta largire km 3+350 – km 11+440: 

- 4.00 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16/BAR16*– AND 

605/2014 (revizuire 2013) 

- 6.00 cm strat de legatura din beton asfaltic tip BAD20 – AND 605/2014 

(revizuire 2013) 

- 15.00 cm  strat din piatra sparta amestec optimal – SR EN 13242+A1/2008 

+ STAS 6400 - 84 

- 30.00 cm balast – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 - 84 

- geotextil cu rol anticontaminant 

o km 11+440 – km 24+540: 

- executie structura rutiera noua cu urmatoarea alcatuire: 

- 4.00 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16/BAR16*– AND 

605/2014 (revizuire 2013) 

- 6.00 cm strat de legatura din beton asfaltic tip BAD20 – AND 

605/2014 (revizuire 2013) 

- 12.00 cm piatra sparta amestec optimal – SR EN 13242+A1/2008 + 

STAS 6400 - 84 

- 35.00 cm balast – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 - 84 

- geotextil cu rol anticontaminant 

Acostamente: 

- 4.00 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16/BAR16* – AND 

605/2014 (revizuire 2013) 

• Sector III – km 24+540 – km 43+510 

- executie structura rutiera noua cu urmatoarea alcatuire: 

- 4.00 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16/BAR16* – AND 

605/2014 (revizuire 2013) 

- 6.00 cm strat de legatura din beton asfaltic tip BAD20 – AND 605/2014 

(revizuire 2013) 

- 12.00 cm piatra sparta amestec optimal – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 

6400 - 84 

- 35.00 cm balast – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 - 84 

- geotextil cu rol anticontaminant 

• Sector IV – km 43+510 – km 56+310 

- executie structura rutiera noua cu urmatoarea alcatuire: 

- 4.00 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16/BAR16* – AND 

605/2014 (revizuire 2013) 

- 6.00 cm strat de legatura din beton asfaltic tip BAD20 – AND 605/2014 

(revizuire 2013) 

- 12.00 cm piatra sparta amestec optimal – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 

6400 - 84 

- 35.00 cm balast – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 - 84 

- geotextil cu rol anticontaminant 

• Sector V - km 56+310 – km 78+420 

o km 56+310 – km 70+650: 

- frezare straturi bituminoase existente pe toata grosimea; 

- executie structura rutiera cu urmatoarea alcatuire: 

- 4.00 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16/BAR16* – AND 

605/2014 (revizuire 2013) 

- 6.00 cm strat de legatura din beton asfaltic tip BAD20 – AND 

605/2014 (revizuire 2013) 

- 12.00 cm piatra sparta amestec optimal – SR EN 13242+A1/2008 + 

STAS 6400 - 84 



- 35.00 cm balast (completare strat de fundatie existent pana la grosimea 

de 35.00 cm) – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 - 84 

o km 70+650 – km 78+420: 

- executie imbracaminte bituminoasa in doua straturi cu urmatoarea 

alcatuire: 

- 4.00 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16/BAR16* – AND 

605/2014 (revizuire 2013) 

- 6.00 cm strat de legatura din beton asfaltic tip BAD20 – AND 

605/2014 (revizuire 2013) 

Acostamente: 

- 4.00 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16/BAR16* – AND 

605/2014 (revizuire 2013) 

(*) – Pe zonele cu panta longitudinala mai mare de 6%, stratul de uzura va fi din 

beton asfaltic tip BAR16. 

 

• Platforme de incrucisare 

Pe tronsonul de drum DJ107I au fost prevazute platforme de incrucisare, astfel:  

- Sector II (km 3+350– km 24+540): 22 buc. 

- Sectorul III (km 24+540 – km 43+510): 30 buc. 

- Sectorul IV (km 43+510 – km 56+310): 23 buc. 

Platforma de incrucisare are 2.75 m latime parte carosabila + 0.50 m acostament consolidat, 

lungime de 20 m, cu pene de racordare de cate 10 m (inainte si dupa platforma).  

 

• Amenajare intersectie DJ107I (km 78+420) cu DN74 (km 43+668) 

 La km 43+668 al drumului national DN74 se termina traseul drumului judetean DJ107I. 

Drumul national DN74 are 2 benzi de circulatie (1 banda pe fiecare sens a cate 3.00 m/banda) si 

2 acostamente de 1.00 m (din care 2x0.25 banda de incadrare). Numarul de benzi, cat si latimile 

acestora, se mentin. 

Amenajarea intersectiei se va face prin lucrari minimale de racordare a drumului judetean pe 

domeniul public al UAT Alba prin aplicarea de marcaje si amplasarea de indicatoare rutiere. 

 Structura rutiera proiectata 

• pe drumul judetean DJ107I – pana la intersectia cu DN74: 

o pe existent: 

- 4 cm mixtura asfaltica BA 16 – Normativ AND 605/2014 (revizuire 2013) 

- 6 cm beton asfaltic deschis BAD20 – Normativ AND 605/2014 (revizuire 2013) 

- frezare asfalt existent 

o pe zonele de largire (casete): 

- 4 cm mixtura asfaltica BA 16 – Normativ AND 605/2014 (revizuire 2013) 

- 6 cm beton asfaltic deschis BAD20 – Normativ AND 605/2014 (revizuire 2013) 

- 12 cm strat de piatra sparta amestec optimal - SREN 13242+A1/2008 si STAS      

6400-84 

- 35 cm strat de balast - SREN 13242+A1/2008 si STAS 6400-84 

 Preluarea apelor pluviale de pe drumul judetean DJ107I, din zona intersectiei cu DN74, 

se va face prin rigole carosabile cu capac armat. 

Transversal drumului judetean, a fost prevazut un podet tubular ø 1000 mm. 

  

• Scurgerea apelor 

• Sector II: km 3+350 – km 24+540, Sector III: km 24+540 – km 43+510, Sector IV:      

km 43+510 – km 56+310, Sector V: km 56+310 – km 78+420; 

 In vederea asigurarii scurgerii apelor au fost prevazute: 

 santuri de pamant (pe partea stanga Ltotal = 7,935 m, iar pe partea 

dreapta Ltotal = 8,320 m); 

 santuri din beton (pe partea stanga Ltotal = 24,670 m, iar pe partea 

dreapta Ltotal = 49,215 m); 



 rigole ranforsate h = 1 m (pe partea stanga Ltotal = 1,245 m si pe partea 

dreapta Ltotal = 2,280 m); 

 rigola carosabila cu capac armat Ltotal = 120 m 

 

 

 

S-au proiectat podete noi tubulare ø1000 mm in numar total de 184 buc., podete noi dalate L = 2 

m in numar total de 9 buc., podete noi dalate L = 3 m in numar total de 3 buc. si podete noi 

dalate  L = 5 m in numar total de 5 buc., astfel: 

- Sector I - km 0+000 – km 3+350 – nu sunt proiectate  podete noi 

- Sector II: km 3+350 – km 24+540 -37 buc. podete tubulare ø1000 mm, podet dalat 

L=5m:1buc.;  

- Sector III: km 24+540 – km 43+510 -60 buc. podete noi tubulare ø1000 mm si 2 podete 

noi dalate  L = 5 m; 

- Sector IV: km 43+510 – km 56+310 -27 buc. podete noi tubulare ø1000 mm si 2 podete 

noi dalate  L = 5 m;: 

- Sector V: km 56+310 – km 78+420 -60 buc. podete noi tubulare ø1000 mm, 9 podete noi 

dalate  L = 2 m, 3 podete noi dalate L = 3 m si 1 podet nou dalat  L = 5 m. 

De asemenea, sunt prevazute podete pentru accesul la proprietati – aflate in domeniul public. 

  

 Pentru epurarea apelor pluviale care spala poluantii depusi pe platforma drumului sunt 

prevazute separatoare de hidrocarburi, astfel: 

- -Sector I: km.0+000-km.3+350 -– separatoare hidrocarburi 180 l/s – 4 buc. 

- Sector II: km 3+350 – km 24+540 – separatoare hidrocarburi 180 l/s – 20 buc. 

- Sector III: km 24+540 – km 43+510 – separatoare hidrocarburi 180 l/s – 26 buc. 

- Sector IV: km 43+510 – km 56+310 – separatoare hidrocarburi 180 l/s – 18 buc. 

- Sector V: km 56+310 – km 78+420 – separatoare hidrocarburi 180 l/s – 26 buc. 

 

• Drumuri laterale 

 Drumurile laterale, respectiv drumurile comunale clasate, vor fi amenajate pe o lungime 

de 25.00 m din drumul judetean, prin executia unei structuri rutiere identice cu cea a drumului  

judetean. 

Situatia privind interserctiile dintre drumul judetean DJ 107I cu drumurile comunale clasate ce se 

amenajeaza, este urmatoarea:  

 

Nr. 

crt. 

Denumire drum 

comunal 
Intersectie cu DJ 107I – pozitie km UAT 

1 DC 230 km 19+875, dreapta Ramet 

2 DC 128 km 23+200, stanga Ramet 

3 DC 233 km 24+300, dreapta Ramet 

4 DC 103 km 25+120, dreapta Ramet 

5 DC 228 km 29+055, dreapta Ramet 

6 DC 229 km 30+265, stanga Ramet 

7 DC 62 km 39+880, stanga Ponor 

8 DC 106 km 40+010, dreapta Ponor 

9 DC 164 km 45+035, stanga Mogos 



10 DC 153 km 48+960, dreapta Mogos 

11 DC 152 km 50+010, dreapta Mogos 

12 DC 154 km 56+370, stanga Mogos 

13 DC 124 km 57+390, dreapta Mogos 

14 DC 225 km 57+480, stanga Mogos 

15 DC 155 km 57+600, dreapta Mogos 

16 DC 225 km 58+400, stanga Mogos 

17 DC 155 km 61+360, dreapta Mogos 

18 DC 88 km 67+910, stanga Bucium 

19 DC 150 km 69+920, dreapta Bucium 

20 DC 117 km 70+050, dreapta Bucium 

21 DC 149 km 76+190, stanga Bucium 

 

 Lucrari de siguranta circulatiei 

Reglementarea circulatiei va fi intocmita conform standardelor si normativelor in vigoare, 

avandu-se in vedere fluidizarea circulatiei printr-o presemnalizare corespunzatoare. O atentie 

deosebita va fi acordata sigurantei circulatiei, atat pietonale, cat si auto, astfel: 

Se va proceda la realizarea marcajului orizontal si plantarea de indicatoare rutiere. 

 

Pentru siguranta circulatiei auto si pietonale se prevede, de asemenea, parapet metalic zincat, cu 

o lungime totala de 27.545 ml. 

 

Plantare de indicatoare rutiere de orientare – panouri verticale 

  

 Lucrari de arta – reabilitare poduri existente - 2 bucati 

Podurile identificate la urmatoarele pozitii km vor fi reabilitate: 

 Sector I (km 0+000 – km 3+350): nu exista poduri reabilitate pe acest sector;  

 Sector II (km 3+350 – km 24+540):  1 pod ce va fi reabilitat (km 3+505); 

 Sector III (km 24+540 – km 43+510): nu exista poduri reabilitate pe acest sector;   

 Sector IV (km 43+510 – km 56+310): nu exista poduri reabilitate pe acest sector; 

 Sector V (km 56+310 – km 78+420): 1 pod ce va fi reabilitat (km 63+140). 

Solutii constructive de remediere a degradarilor si deficientelor pentru podurile care vor fi 

reabilitate: 

 1.Pod la km 3+505 peste paraul Aiudului la Aiudul de Sus 

Se impune executarea urmatoarelor lucrari care urmaresc mentinerea clasei initiale de incarcare 

si functionalitate a podului: 

 Elemente principale si secundare de rezistenta  

 Placa de suprabetonare pe tabliere tabliere pentru gabaritul de 1.50 + 7.80 + 1.50 m, cu 

grosime de placa de suprabetonare de minim 12 cm. 

 Infrastructuri, aparate de reazem, dispozitive antiseismice, sferturi de con, aripi 

 Spituiri grosiere la armaturile neacoperite, realizarea uniformizarii culorii betonului. 

 Sferturi de con cu geometrie corecta si pereate, scari, casiuri, rampe de acces la trotuare.  

 Albie, aparari de maluri, rampe de acces  

 Se vor executa rampe noi cu latime corespunzatoare latimii podului si rampe de acces la 

trotuare.  

 Lucrari de curatare si reprofilare albie. 

 Cale pod, guri de scurgere, trotuar, parapeti pietonali si de siguranta, dispozitive pentru 

rosturi 

 Se reconstruieste calea pe pod. De jos in sus se va asterne hidroizolatia din membrane 

speciale pentru poduri, sapa de protectie a hidroizolatiei, straturi asfaltice 2 x 4.00 cm. 

 Se vor executa trotuare denivelate cu parapet de siguranta H4b zincat si parapet pietonal 

metalic. 

 Se vor monta dispozitive de dilatatie etanse, noi. 

 

 2.Pod la km 63+140, peste Valea Breaza la Mogos 



Se impune executarea urmatoarelor lucrari care urmaresc mentinerea clasei initiale de incarcare 

si functionalitate a podului: 

 Elemente principale si secundare de rezistenta  

 Placa de suprabetonare pe tablier cu amenajarea deverului + supralargire in curba fara 

trotuare pietonale.  

 Infrastructuri, aparate de reazem, dispozitive antiseismice, sferturi de con, aripi 

 Lucrari de protectie la culeea cu degradari la rostul elevatie – fundatie.  

 Racordarile cu terasamentele se vor realiza cu ziduri de sprijin din beton armat. 

 Albie, aparari de maluri, rampe de acces  

 Se vor executa rampe noi cu latime corespunzatoare latimii podului.  

 In albie se va executa un pereu din beton de 25cm grosime, armat cu plase sudate si  

prevazut la capete cu pinteni din beton si blocaje de anrocamente.  

 Lucrari de curatare si reprofilare albie. 

 Cale pod, guri de scurgere, trotuar, parapeti pietonali si de siguranta, dispozitive pentru 

rosturi 

 Se reconstruieste calea pe pod. De jos in sus se va asterne hidroizolatia din membrana 

speciala pentru poduri, sapa de protectie a hidroizolatiei, straturi asfaltice 2 x 4.00 cm. 

 Se vor executa trotuare denivelate cu parapeti de protectie de tip foarte greu. 

 Se vor monta dispozitive de dilatatie etanse, noi. 

 

 Caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitii, 

specifice domeniului de activitate, si variantele constructive de realizare a investitiei, cu 

recomandarea variantei optime pentru aprobare 

 Variantele constructive de realizare a investitiei sunt descrise in cadrul capitolului 2.2.4.1. 

Scenarii propuse (minim doua). In continuare, sunt detaliate caracteristicile principale ale 

constructiilor din cadrul obiectivului de investitii pentru recomandata de catre elaborator, 

respectiv Solutia 1. 

Avand in vedere ca proiectul de modernizare a drumului judetean DJ 107I implica atat lucrari de 

interventii, cat si lucrari de investitii, in cadrul acestui capitol sunt prezentate lucrarile de 

investitii aferente investitiei de baza (Capitolul 4 din devizul general). 

 Capitolul 4. Investitia de baza 

  

Lucrari de drum-investitii 

Alcatuire structura rutiera piste de ciclisti: 

Sector I: km 0+000 – km 3+350 

 4.00 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16 – AND 605/2014 (revizuire 2013) 

 6.00 cm strat de legatura din beton asfaltic tip BAD20 – AND 605/2014 (revizuire 2013) 

 15.00 cm  strat din piatra sparta amestec optimal – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 

- 84 

 35.00 cm balast – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 - 84 

 geotextil cu rol anticontaminant 

Alcatuire structura rutiera trotuare: 

Sector II: km 3+350 – km 24+540 si Sector III – km 24+540 – km 43+510 

 3.00 cm  beton asfaltic BA8 – AND 605/2014 (revizuire 2013) 

 10.00 cm beton de ciment C30/37 

 10.00 cm balast – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 - 84 

 Trotuarele vor fi prevazute cu rampe speciale pentru persoanele cu dizabilitati. 

 Se vor respecta prevederile Legii nr. 448/2006 -  privind protectia si promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 Scurgerea apelor 

Sector I - km 0+000 – km 3+350 

Preluarea apelor pluviale va fi asigurata printr-o retea de canalizare proiectata, alcatuita din 

conducta cu diametrul D = 500 mm si guri de scurgere cu sifon si depozit. 

Descarcarea apelor pluviale se va face in raul Aiud pe strazile: Popa Sapca, Placintuta si 

Gorunului. 

Pentru epurarea apelor pluviale care spala poluantii depusi pe platforma drumului sunt prevazute 

separatoare de hidrocarburi, astfel: 



Sector I - km 0+000 – km 3+350 – separatoare hidrocarburi 200 l/s – 4 buc. 

 Semnalistica verticala pentru treceri de pietoni cu alimentare fotovoltaica 

Pentru sporirea sigurantei pietonilor, la traversarea drumului judetean  vor fi prevazute la 

trecerile de pietoni indicatoare rutiere cu semnalistica de avertizare luminoasa verticala, cu 

alimentare fotovoltaica. 

Astfel, DJ 107I va beneficia de 3 categorii de elemente imbunatatite sau suplimentare pentru 

siguranta circulatiei fata de situatia existenta, respectiv: 

 parapeti de protectie; 

 semnalistica orizontala si verticala; 

 semnalistica cu avertizare luminoasa pentru treceri de pietoni. 

 Statii de autobuz 

Pe tronsonul de drum DJ107I au fost prevazute 21 statii noi de autobuz, astfel: 

 Sector I: km 0+000 – km 3+350: 2 buc. (la km 0+280 pe partea dreapta si la km 0+300 pe 

partea stanga) 

 Sector II: km 3+350– km 24+540: 5 buc. (la km 21+050 pe partea stanga, la km 22+440 

pe partea dreapta, la km 22+660 pe partea stanga, la km 23+500 pe partea stanga si la km 

24+140 pe partea dreapta) 

 Sector III: km 24+540 – km 43+510: 2 buc. (la km 35+505 pe partea dreapta si la km 

39+955 pe partea stanga) 

 Sector IV: km 43+510 – km 56+310: 2 buc. (la km 45+340 pe partea dreapta si la km 

48+240 pe partea stanga) 

 Sector V: km 56+310 – km 78+420: 10 buc. (la km 56+620 pe partea dreapta, la km 

58+590 pe partea stanga, la km 68+610 pe partea dreapta, la km 68+740 pe partea stanga, 

la km 70+165 pe partea dreapta, la km 70+315 pe partea stanga, la km 76+220 pe partea 

stanga, la km 76+320 pe partea dreapta, la km 77+320 pe partea stanga si la km 77+720 

pe partea dreapta. 

 Lucrari de consolidari 

Pe traseul de drum studiat sunt necesare lucrari de sprijinire, consolidare sau protectie in functie 

de geomorfologia terenului si formatiunile geologice intalnite in amplasamentul lucrarilor, ale 

caror principale obiective sunt: 

 -asigurarea elementelor geometrice ale platformei drumului si a stabilitatii acesteia; 

 -executia terasamentelor inalte in zonele rambleelor de pe traseu, la rampele podurilor si 

in zonele adiacente drumului; 

 -sustinerea piciorului taluzelor de debleu alcatuite din pamanturi deluviale;  

 -protectia taluzelor la debleele inalte stancoase. 

De asemenea, se recomanda lucrari de amenajare in vederea extinderii platformei drumului si a 

unor lucrari de sprijinire (structuri de sprijin de rambleu). 

 Pentru asigurarea gabaritului drumului, conform cerintelor pentru un drum judetean si 

pentru sustinerea unor instabilitati ale terenului, lucrarile de consolidare prevazute sunt: 

 -Structuri de sprijin de rambleu, din beton simplu si/sau beton armat; 

 -Structuri de sprijin din beton armat, cu console; 

 -Structuri de sprijin de captusire debleu, din zidarie de piatra naturala sau din beton placat 

cu piatra naturala rezultata din excavatiile din zona; 

 -Fundatii adancite de parapet din beton armat; 

 -Aparari de maluri din gabioane. 

Lucrarile proiectate nu introduc efecte negative suplimentare fata de situatia existenta asupra 

solului, microclimatului, vegetatiei, faunei, zgomotului sau peisajului. 

Pe acest drum se vor executa lucrari de consolidari astfel:  

 Zid de rambleu h=2.5m, L=875ml; 

 Zid de debleu h=1.0m, L=26 ml; 

 Zid de debleu h=1.5m, L=2190ml; 

 Zid de debleu h=2.0m, L=25 ml; 

 Zid de rambleu in consola pe coloane, L=135 ml; 

 Zid de rambleu in consola, L=440 ml; 

 Zid de captusire de debleu h=1.50 m, L=2795 ml; 

 Zid de gabioane, L=1190ml; 

 Fundatie adancita de parapet h=1m, L=13335 ml; 



 Fundatie adancita de parapet h=1.5m, L=2345 ml. 

 

 

 Lucrari de arta – poduri noi - 14 bucati 

Podurile identificate la urmatoarele pozitii km vor fi demolate si inlocuite cu poduri noi: 

 Sector I (km 0+000 – km 3+350): nu exista poduri noi pe acest sector;  

 Sector II (km 3+350 – km 24+540): 1 pod nou (km 10+410, podet dalat L=5m); 

 Sector III (km 24+540 – km 43+510) : 1 pod nou (podetul de la km 40+030 va fi 

demolat si in locul lui se va construi un pod); 

 Sector IV (km 43+510 – km 56+310): 3 poduri noi (km 44+878, km 50+025 si km 

50+505); 

 Sector V (km 56+310 – km 78+420): 9 poduri noi (km 57+420, km 62+685, km 

67+670, km 68+440, km 70+115, km 73+065, km 75+500, km 76+145 si km 78+155). 

 

 

1.Pod la km 10+410, peste scurgere la Ramet 

Se va demola podul existent si se va inlocui cu un podet dalat nou L=5.00m, inecat in rambleu, 

care sa indeplineasca cerintele normelor actuale din punct de vedere al structurii de rezistenta, al 

sigurantei in exploatare si al circulatiei rutiere. 

Elemente principale si secundare de rezistenta  

 Tablierul podetului va fi alcatuit din 26 dale prefabricate tip D5 peste care se va executa 

rambleul drumului. 

Infrastructuri, aparate de reazem, dispozitive antiseismice, sferturi de con, aripi 

 Infrastructurile vor fi realizate din elemente prefabricate din beton armat tip L2 asezate 

pe blocurile de fundare din beton simplu, executate in trepte. 

 Rezemarea elementelor prefabricate L2 pe blocurile de fundare si rezemarea dalelor tip 

D5 pe infrastructuri se va face prin intermediul unu pat de mortar . 

 Racordarea cu terasamentele se va face cu aripi prefabricate tip A3. 

Albie, aparari de maluri, rampe de acces  

 In albie, pe toata lungimea podetului, se va executa un pereu din beton de 25cm grosime, 

armat cu plase sudate si  prevazut la capete cu pinteni din beton si blocaje de 

anrocamente. 

Cale pod, guri de scurgere, trotuar, parapeti pietonali si de siguranta, dispozitive pentru 

rosturi 

 Structura rutiera pe podet se va executa in aceeasi alcatuire ca pe sectorul de drum pe 

care este amplasat podetul. 

 Se vor monta parapeti de protectie  tip H2 zincat la limita platformei. 

 

 2.Pod la km 40+030 

Se impune demolarea podetului boltit existent si realizarea unui pod nou care sa indeplineasca 

cerintele normelor actuale din punct de vedere al structurii de rezistenta, al sigurantei in 

exploatare si al circulatiei rutiere. 

Podul proiectat va avea o singura deschidere simplu rezemata, L=8.00m si lungimea totala de 

10.90m. 

 

Elemente principale si secundare de rezistenta 

 Tablier din grinzi prefabricate tip ʺT intorsʺ cu L=8.00m si h=0.42m, care sa asigure 

parte carosabila de 7.80 m + supralargire, fara trotuare pietonale. 

 Podul va fi amplasat in curba si va avea latimea totala cuprinsa intre 12.92m si 13.10m. 

Infrastructuri, aparate de reazem, dispozitive antiseismice, sferturi de con, aripi 

 Infrastructuri din beton armat fundate indirect pe cate 5 piloti forati de diametru 880mm 

si lungimea de 15.00m (lungimea forajului 17.10m). Radierele au inaltimea de 1.20m, 

elevatiile sunt masive,  prevazute cu banchete de rezemare, zid de garda si ziduri intoarse 

din beton armat. 

 Rezemarea tablierului pe infrastructuri se face cu mortar de poza. 

 Racordarile cu terasamentele se vor realiza cu aripi monolite. Pe taluze vor fi prevazute 

scari si casiuri. 



Albie, aparari de maluri, rampe de acces  

 Se vor executa rampe noi cu latime corespunzatoare latimii podului.  

 Lucrari de curatare si reprofilare albie. 

Cale pod, guri de scurgere, trotuar, parapeti pietonali si de siguranta, dispozitive pentru 

rosturi 

 De jos in sus, calea va avea urmatoarea alcatuire : se va asterne hidroizolatia din 

membrana speciala pentru poduri, sapa de protectie a hidroizolatiei, straturi asfaltice 2 x 

4.00 cm. 

 La marginea partii carosabile se vor monta parapeti de siguranta de tip H4b zincati. 

 Se vor monta dispozitive de dilatatie etanse. 

 

 3.Pod la km 44+878, peste Valea Runcului la Mogos 

Se impune demolarea podului existent si realizarea unui pod nou care sa indeplineasca cerintele 

normelor actuale din punct de vedere al structurii de rezistenta, al sigurantei in exploatare si al 

circulatiei rutiere. 

Podul proiectat va avea o singura deschidere simplu rezemata, L=8.00m si lungimea totala de 

10.90m. 

Elemente principale si secundare de rezistenta  

 Tablier din grinzi prefabricate tip ʺT intorsʺ cu L=8.00m si h=0.42m, care sa asigure 

parte carosabila de 7.80 m + supralargire si 2 trotuare pietonale denivelate cu latimea de  

1.00m. 

 Podul va fi amplasat in curba si va avea latimea totala de 13.00m. 

Infrastructuri, aparate de reazem, dispozitive antiseismice, sferturi de con, aripi 

 Infrastructuri din beton armat fundate indirect pe cate 5 piloti forati de diametru 880mm 

si lungimea de 10.00m (lungimea forajului 13.50m). Radierele au inaltimea de 1.20m, 

elevatiile sunt masive,  prevazute cu banchete de rezemare, zid de garda si ziduri intoarse 

din beton armat. 

 Rezemarea tablierului pe infrastructuri se face cu mortar de poza. 

 Racordarile cu terasamentele se vor realiza cu aripi monolite. Pe taluze vor fi prevazute 

scari si casiuri. 

Albie, aparari de maluri, rampe de acces  

 Se vor executa rampe noi cu latime corespunzatoare latimii podului si rampe de acces la 

trotuare.  

 Lucrari de curatare si reprofilare albie. 

Cale pod, guri de scurgere, trotuar, parapeti pietonali si de siguranta, dispozitive pentru 

rosturi 

 De jos in sus, calea va avea urmatoarea alcatuire : se va asterne hidroizolatia din 

membrana speciala pentru poduri, sapa de protectie a hidroizolatiei, straturi asfaltice 2 x 

4.00 cm. 

 La marginea partii carosabile se vor monta parapeti de siguranta de tip H4b zincati, iar la 

marginea trotuarului, parapeti pietonali metalici. 

 Se vor monta dispozitive de dilatatie etanse. 

 

 4.Pod la km 50+025, peste scurgere la Mogos 

Se impune demolarea podului existent si realizarea unui pod nou care sa indeplineasca cerintele 

normelor actuale din punct de vedere al structurii de rezistenta, al sigurantei in exploatare si al 

circulatiei rutiere. 

Podul proiectat va avea o singura deschidere simplu rezemata, L=8.00m si lungimea totala de 

10.90m. 

Elemente principale si secundare de rezistenta  

 Tablier din grinzi prefabricate tip ʺT intorsʺ cu L=8.00m si h=0.42m, care sa asigure 

parte carosabila de 7.80 m si 2 trotuare pietonale denivelate cu latimea de  1.50m. 

 Podul va fi amplasat in aliniament si va avea latimea totala de 11.30m. 

 

Infrastructuri, aparate de reazem, dispozitive antiseismice, sferturi de con, aripi 

 Infrastructuri din beton armat fundate indirect pe cate 5 piloti forati de diametru 880mm 

si lungimea de 15.00m (lungimea forajului 17.10m). Radierele au inaltimea de 1.20m, 



elevatiile sunt masive,  prevazute cu banchete de rezemare, zid de garda si ziduri intoarse 

din beton armat. 

 Rezemarea tablierului pe infrastructuri se face cu mortar de poza. 

 Racordarile cu terasamentele se vor realiza cu aripi monolite. Pe taluze vor fi prevazute 

scari si casiuri. 

Albie, aparari de maluri, rampe de acces  

 Se vor executa rampe noi cu latime corespunzatoare latimii podului si rampe de acces la 

trotuare.  

 In albie, se va executa un pereu din beton de 25cm grosime,  prevazut la capete cu pinteni 

din beton si blocaje de anrocamente. 

 Lucrari de curatare si reprofilare albie. 

Cale pod, guri de scurgere, trotuar, parapeti pietonali si de siguranta, dispozitive pentru 

rosturi 

 De jos in sus, calea va avea urmatoarea alcatuire : se va asterne hidroizolatia din 

membrana speciala pentru poduri, sapa de protectie a hidroizolatiei, straturi asfaltice 2 x 

4.00 cm. 

 La marginea partii carosabile se vor monta parapeti de siguranta de tip H4b zincati, iar la 

marginea trotuarului, parapeti pietonali metalici. 

 Se vor monta dispozitive de dilatatie etanse. 

 

 5.Pod la km 50+505, peste Valea Barnii la Mogos 

Se impune demolarea podului existent si realizarea unui pod nou care sa indeplineasca cerintele 

normelor actuale din punct de vedere al structurii de rezistenta, al sigurantei in exploatare si al 

circulatiei rutiere. 

Podul proiectat va avea o singura deschidere simplu rezemata, L=8.00m si lungimea totala de 

10.90m. 

Elemente principale si secundare de rezistenta  

 Tablier din grinzi prefabricate tip ʺT intorsʺ cu L=8.00m si h=0.42m, care sa asigure 

parte carosabila de 7.80 m si 2 trotuare pietonale denivelate cu latimea de  1.50m. 

 Podul va fi amplasat in aliniament si va avea latimea totala de 11.30m. 

 

Infrastructuri, aparate de reazem, dispozitive antiseismice, sferturi de con, aripi 

 Infrastructuri din beton armat fundate indirect pe cate 5 piloti forati de diametru 880mm 

si lungimea de 15.00m (lungimea forajului 17.10m). Radierele au inaltimea de 1.20m, 

elevatiile sunt masive,  prevazute cu banchete de rezemare, zid de garda si ziduri intoarse 

din beton armat. 

 Rezemarea tablierului pe infrastructuri se face cu mortar de poza. 

 Racordarile cu terasamentele se vor realiza cu aripi monolite. Pe taluze vor fi prevazute 

scari si casiuri. 

Albie, aparari de maluri, rampe de acces  

 Se vor executa rampe noi cu latime corespunzatoare latimii podului si rampe de acces la 

trotuare.  

 In albie, se va executa un pereu din beton de 25cm grosime,  prevazut la capete cu pinteni 

din beton si blocaje de anrocamente. 

 Lucrari de curatare si reprofilare albie. 

Cale pod, guri de scurgere, trotuar, parapeti pietonali si de siguranta, dispozitive pentru 

rosturi 

 De jos in sus, calea va avea urmatoarea alcatuire : se va asterne hidroizolatia din 

membrana speciala pentru poduri, sapa de protectie a hidroizolatiei, straturi asfaltice 2 x 

4.00 cm. 

 La marginea partii carosabile se vor monta parapeti de siguranta de tip H4b zincati, iar la 

marginea trotuarului, parapeti pietonali metalici. 

 Se vor monta dispozitive de dilatatie etanse. 

 

 6.Pod la km 57+420, peste Paraul Mogos la Mogos 



Se impune demolarea podului existent si realizarea unui pod nou care sa indeplineasca cerintele 

normelor actuale din punct de vedere al structurii de rezistenta, al sigurantei in exploatare si al 

circulatiei rutiere. 

Podul proiectat va avea o singura deschidere simplu rezemata, L=24.00m si lungimea totala de 

28.10m. 

Elemente principale si secundare de rezistenta  

 Tablier din grinzi prefabricate tip ʺTʺ cu L=24.00m si h=0.93m, care sa asigure parte 

carosabila de 7.80 m si 2 trotuare pietonale denivelate cu latimea de  1.50m. 

 Podul va fi amplasat in aliniament si va avea latimea totala de 11.30m. 

 

Infrastructuri, aparate de reazem, dispozitive antiseismice, sferturi de con, aripi 

 Infrastructuri din beton armat fundate indirect pe cate 5 piloti forati de diametru 880mm 

si lungimea de 15.00m (lungimea forajului 19.00m). Radierele au inaltimea de 1.20m, 

elevatiile sunt masive,  prevazute cu banchete de rezemare, zid de garda si ziduri intoarse 

din beton armat. 

 Aparatele de reazem vor fi din neopren armat. 

 Racordarile cu terasamentele se vor realiza cu aripi monolite. Pe taluze vor fi prevazute 

scari si casiuri. 

Albie, aparari de maluri, rampe de acces  

 Se vor executa rampe noi cu latime corespunzatoare latimii podului.  

 Lucrari de curatare si reprofilare albie. 

Cale pod, guri de scurgere, trotuar, parapeti pietonali si de siguranta, dispozitive pentru 

rosturi 

 De jos in sus, calea va avea urmatoarea alcatuire : se va asterne hidroizolatia din 

membrana speciala pentru poduri, sapa de protectie a hidroizolatiei, straturi asfaltice 2 x 

4.00 cm. 

 La marginea partii carosabile se vor monta parapeti de siguranta de tip H4b zincati, iar la 

marginea trotuarului, parapeti pietonali metalici. 

 Se vor monta dispozitive de dilatatie etanse. 

 

 7.Pod la km 62+685, peste scurgere la Mogos 

Se impune demolarea podului existent si realizarea unui pod nou care sa indeplineasca cerintele 

normelor actuale din punct de vedere al structurii de rezistenta, al sigurantei in exploatare si al 

circulatiei rutiere. 

Podul proiectat va avea o singura deschidere simplu rezemata, L=8.00m si lungimea totala de 

10.90m. 

Elemente principale si secundare de rezistenta  

 Tablier din grinzi prefabricate tip ʺT intorsʺ cu L=8.00m si h=0.42m, care sa asigure 

parte carosabila de 7.80 m + supralargire, fara trotuare pietonale. 

 Podul va fi amplasat in curba si va avea latimea totala de 13.00m. 

Infrastructuri, aparate de reazem, dispozitive antiseismice, sferturi de con, aripi 

 Infrastructuri din beton armat fundate direct. Fundatiile sunt alcatuite in doua trepte si au 

inaltimea totala de 2.00m, elevatiile sunt masive,  prevazute cu banchete de rezemare, zid 

de garda si ziduri intoarse din beton armat. 

 Rezemarea tablierului pe infrastructuri se face cu mortar de poza. 

 Racordarile cu terasamentele se vor realiza cu aripi monolite. Pe taluze vor fi prevazute 

scari si casiuri. 

Albie, aparari de maluri, rampe de acces  

 Se vor executa rampe noi cu latime corespunzatoare latimii podului.  

 Lucrari de curatare si reprofilare albie. 

Cale pod, guri de scurgere, trotuar, parapeti pietonali si de siguranta, dispozitive pentru 

rosturi 

 De jos in sus, calea va avea urmatoarea alcatuire : se va asterne hidroizolatia din 

membrana speciala pentru poduri, sapa de protectie a hidroizolatiei, straturi asfaltice 2 x 

4.00 cm. 

 La marginea partii carosabile se vor monta parapeti de siguranta de tip H4b zincati. 

 Se vor monta dispozitive de dilatatie etanse. 



 

 8.Pod la km 67+670 peste Valea Alba la Bucium 

Se impune demolarea podului existent si realizarea unui pod nou care sa indeplineasca cerintele 

normelor actuale din punct de vedere al structurii de rezistenta, al sigurantei in exploatare si al 

circulatiei rutiere. 

Podul proiectat va avea o singura deschidere simplu rezemata, L=12.00m si lungimea totala de 

14.70m. 

Elemente principale si secundare de rezistenta  

 Tablier din grinzi prefabricate tip ʺT intorsʺ cu L=12.00m si h=0.52m, care sa asigure 

parte carosabila de 7.80 m si 2 trotuare pietonale denivelate cu latimea de 1.50m. 

 Podul va fi amplasat in aliniament si va avea latimea totala de 11.30m. 

Infrastructuri, aparate de reazem, dispozitive antiseismice, sferturi de con, aripi 

 Infrastructuri din beton armat fundate indirect pe cate 5 piloti forati de diametru 880mm 

si lungimea de 10.00m (lungimea forajului 16.00m). Radierele au inaltimea de 1.20m, 

elevatiile sunt masive,  prevazute cu banchete de rezemare, zid de garda si ziduri intoarse 

din beton armat. 

 Aparatele de reazem vor fi din neopren armat. 

 Racordarile cu terasamentele se vor realiza cu aripi monolite, iar in amonte mal drept cu 

un zid de sprijin de platforma cu lungimea de 10.00m si inaltimea de 4.00m. Pe taluze 

vor fi prevazute scari si casiuri. 

 

Albie, aparari de maluri, rampe de acces  

 Se vor executa rampe noi cu latime corespunzatoare latimii podului si rampe de acces la 

trotuare.  

 Lucrari de curatare si reprofilare albie. 

Cale pod, guri de scurgere, trotuar, parapeti pietonali si de siguranta, dispozitive pentru 

rosturi 

 De jos in sus, calea va avea urmatoarea alcatuire : se va asterne hidroizolatia din 

membrana speciala pentru poduri, sapa de protectie a hidroizolatiei, straturi asfaltice 2 x 

4.00 cm. 

 La marginea partii carosabile se vor monta parapeti de siguranta de tip H4b zincati, iar la 

marginea trotuarului, parapeti pietonali metalici. 

 Se vor monta dispozitive de dilatatie etanse. 

 

 9.Pod la km 68+440, peste Valea Alba la Bucium 

Se impune demolarea podului existent si realizarea unui pod nou care sa indeplineasca cerintele 

normelor actuale din punct de vedere al structurii de rezistenta, al sigurantei in exploatare si al 

circulatiei rutiere. 

Podul proiectat va avea o singura deschidere simplu rezemata, L=15.00m si lungimea totala de 

18.64m. 

Elemente principale si secundare de rezistenta  

 Tablier din grinzi prefabricate tip ʺTʺ cu L=15.00m si h=0.93m, care sa asigure parte 

carosabila de 7.80 m si 2 trotuare pietonale denivelate cu latimea de  1.50m. 

 Podul va fi amplasat in aliniament si va avea latimea totala de 11.30m. 

Infrastructuri, aparate de reazem, dispozitive antiseismice, sferturi de con, aripi 

 Infrastructuri din beton armat fundate indirect pe cate 5 piloti forati de diametru 880mm 

si lungimea de 10.00m (lungimea forajului 15.50m). Radierele au inaltimea de 1.20m, 

elevatiile sunt masive,  prevazute cu banchete de rezemare, zid de garda si ziduri intoarse 

din beton armat. 

 Aparatele de reazem vor fi din neopren armat. 

 In aval, racordarile cu terasamentele se vor realiza cu aripi monolite, iar in amonte vor fi 

executate ziduri de sprijin cu L=25.00m si h=4.00m pe malul stang si L=35.00m si 

h=3.00m pe malul drept. Pe taluze vor fi prevazute scari si casiuri. 

 

Albie, aparari de maluri, rampe de acces  

 Se vor executa rampe noi cu latime corespunzatoare latimii podului si rampe de acces la 

trotuare.  



 Lucrari de curatare si reprofilare albie. 

Cale pod, guri de scurgere, trotuar, parapeti pietonali si de siguranta, dispozitive pentru 

rosturi 

 De jos in sus, calea va avea urmatoarea alcatuire : se va asterne hidroizolatia din 

membrana speciala pentru poduri, sapa de protectie a hidroizolatiei, straturi asfaltice 2 x 

4.00 cm. 

 La marginea partii carosabile se vor monta parapeti de siguranta de tip H4b zincati, iar la 

marginea trotuarului, parapeti pietonali metalici. 

 Se vor monta dispozitive de dilatatie etanse. 

 

 10.Pod la km 70+115, peste Valea Sesii la Bucium 

Se impune demolarea podului existent si realizarea unui pod nou care sa indeplineasca cerintele 

normelor actuale din punct de vedere al structurii de rezistenta, al sigurantei in exploatare si al 

circulatiei rutiere. 

Podul proiectat va avea o singura deschidere simplu rezemata, L=12.00m si lungimea totala de 

16.53m. 

Elemente principale si secundare de rezistenta  

 Tablier din grinzi prefabricate tip ʺT intorsʺ cu L=12.00m si h=0.52m, care sa asigure 

parte carosabila de 7.80 m si 2 trotuare pietonale denivelate cu latimea de  1.50m. 

 Podul va fi amplasat in aliniament si va avea latimea totala de 11.30m. 

Infrastructuri, aparate de reazem, dispozitive antiseismice, sferturi de con, aripi 

 Infrastructuri din beton armat fundate indirect pe cate 5 piloti forati de diametru 880mm 

si lungimea de 15.00m (lungimea forajului 20.50m). Radierele au inaltimea de 1.20m, 

elevatiile sunt masive,  prevazute cu banchete de rezemare, zid de garda si ziduri intoarse 

din beton armat. 

 Aparatele de reazem vor fi din neopren armat. 

 Racordarile cu terasamentele se vor realiza cu ziduri de sprijin din beton armat.  

Albie, aparari de maluri, rampe de acces  

 Se vor executa rampe noi cu latime corespunzatoare latimii podului si rampe de acces la 

trotuare.  

 Lucrari de curatare si reprofilare albie. 

Cale pod, guri de scurgere, trotuar, parapeti pietonali si de siguranta, dispozitive pentru 

rosturi 

 De jos in sus, calea va avea urmatoarea alcatuire : se va asterne hidroizolatia din 

membrana speciala pentru poduri, sapa de protectie a hidroizolatiei, straturi asfaltice 2 x 

4.00 cm. 

 La marginea partii carosabile se vor monta parapeti de siguranta de tip H4b zincati, iar la 

marginea trotuarului, parapeti pietonali metalici. 

 Se vor monta dispozitive de dilatatie etanse. 

 

 11.Pod la km 73+065, peste Valea Buciumanilor la Bucium 

Se impune demolarea podului existent si realizarea unui pod nou care sa indeplineasca cerintele 

normelor actuale din punct de vedere al structurii de rezistenta, al sigurantei in exploatare si al 

circulatiei rutiere. 

Podul proiectat va avea o singura deschidere simplu rezemata, L=15.00m si lungimea totala de 

19.14m. 

Elemente principale si secundare de rezistenta  

 Tablier din grinzi prefabricate tip ʺTʺ cu L=15.00m si h=0.93m, care sa asigure parte 

carosabila de 7.80 m si 2 trotuare pietonale denivelate cu latimea de  1.50m. 

 Podul va fi amplasat in aliniament si va avea latimea totala de 11.30m. 

Infrastructuri, aparate de reazem, dispozitive antiseismice, sferturi de con, aripi 

 Infrastructuri din beton armat fundate indirect pe cate 5 piloti forati de diametru 880mm 

si lungimea de 10.00m (lungimea forajului 15.60m). Radierele au inaltimea de 1.20m, 

elevatiile sunt masive,  prevazute cu banchete de rezemare, zid de garda si ziduri intoarse 

din beton armat. 

 Aparatele de reazem vor fi din neopren armat. 



 Racordarile cu terasamentele se vor realiza cu aripi monolite. Pe taluze vor fi prevazute 

scari si casiuri. 

Albie, aparari de maluri, rampe de acces  

Se vor executa rampe noi cu latime corespunzatoare latimii podului si rampe de acces la trotuare.  

Lucrari de curatare si reprofilare albie. 

 

 

Cale pod, guri de scurgere, trotuar, parapeti pietonali si de siguranta, dispozitive pentru 

rosturi 

 De jos in sus, calea va avea urmatoarea alcatuire : se va asterne hidroizolatia din 

membrana speciala pentru poduri, sapa de protectie a hidroizolatiei, straturi asfaltice 2 x 

4.00 cm. 

 La marginea partii carosabile se vor monta parapeti de siguranta de tip H4b zincati, iar la 

marginea trotuarului, parapeti pietonali metalici. 

 Se vor monta dispozitive de dilatatie etanse. 

 

 12.Pod la km 75+500, peste Valea Buciumanilor la Bucium 

Se impune demolarea podului existent si realizarea unui pod nou care sa indeplineasca cerintele 

normelor actuale din punct de vedere al structurii de rezistenta, al sigurantei in exploatare si al 

circulatiei rutiere. 

Podul proiectat va avea o singura deschidere simplu rezemata, L=15.00m si lungimea totala de 

18.64m. 

Elemente principale si secundare de rezistenta  

 Tablier din grinzi prefabricate tip ʺTʺ cu L=15.00m si h=0.93m, care sa asigure parte 

carosabila de 7.80 m si 2 trotuare pietonale denivelate cu latimea de  1.50m. 

 Podul va fi amplasat in aliniament si va avea latimea totala de 11.30m. 

Infrastructuri, aparate de reazem, dispozitive antiseismice, sferturi de con, aripi 

 Infrastructuri din beton armat fundate indirect pe cate 5 piloti forati de diametru 880mm 

si lungimea de 15.00m (lungimea forajului 15.60m). Radierele au inaltimea de 1.20m, 

elevatiile sunt masive,  prevazute cu banchete de rezemare, zid de garda si ziduri intoarse 

din beton armat. 

 Aparatele de reazem vor fi din neopren armat. 

 Racordarile cu terasamentele se vor realiza cu ziduri de sprijin din beton armat.  

Albie, aparari de maluri, rampe de acces  

 Se vor executa rampe noi cu latime corespunzatoare latimii podului si rampe de acces la 

trotuare.  

 Lucrari de curatare si reprofilare albie. 

 

Cale pod, guri de scurgere, trotuar, parapeti pietonali si de siguranta, dispozitive pentru 

rosturi 

 De jos in sus, calea va avea urmatoarea alcatuire : se va asterne hidroizolatia din 

membrana speciala pentru poduri, sapa de protectie a hidroizolatiei, straturi asfaltice 2 x 

4.00 cm. 

 La marginea partii carosabile se vor monta parapeti de siguranta de tip H4b zincati, iar la 

marginea trotuarului, parapeti pietonali metalici. 

 Se vor monta dispozitive de dilatatie etanse. 

 

 13.Pod la km 76+145, peste Valea Abruzelului la Bucium Sat 

Se impune demolarea podului existent si realizarea unui pod nou care sa indeplineasca cerintele 

normelor actuale din punct de vedere al structurii de rezistenta, al sigurantei in exploatare si al 

circulatiei rutiere. 

Podul proiectat va avea o singura deschidere simplu rezemata, L=12.00m si lungimea totala de 

14.63m. 

Elemente principale si secundare de rezistenta  

 Tablier din grinzi prefabricate tip ʺT intorsʺ cu L=12.00m si h=0.52m, care sa asigure 

parte carosabila de 7.80 m + supralargire si un trotuar pietonal denivelat cu latimea de 

1.50m. 



 Podul va fi amplasat in curba si va avea latimea totala de 11.80m. 

Infrastructuri, aparate de reazem, dispozitive antiseismice, sferturi de con, aripi 

 Infrastructuri din beton armat fundate indirect pe cate 5 piloti forati de diametru 880mm 

si lungimea de 15.00m (lungimea forajului 15.60m). Radierele au inaltimea de 1.20m, 

elevatiile sunt masive,  prevazute cu banchete de rezemare, zid de garda si ziduri intoarse 

din beton armat. 

 Aparatele de reazem vor fi din neopren armat. 

 Racordarile cu terasamentele se vor realiza cu ziduri de sprijin din beton armat.  

Albie, aparari de maluri, rampe de acces  

 Se vor executa rampe noi cu latime corespunzatoare latimii podului si rampe de acces la 

trotuar.  

 In albie se va executa un pereu in trepte, din beton de 25cm grosime, armat cu plase 

sudate si  prevazut la capete cu pinteni din beton si blocaje de anrocamente.  

 Lucrari de curatare si reprofilare albie. 

 

Cale pod, guri de scurgere, trotuar, parapeti pietonali si de siguranta, dispozitive pentru 

rosturi 

 De jos in sus, calea va avea urmatoarea alcatuire : se va asterne hidroizolatia din 

membrana speciala pentru poduri, sapa de protectie a hidroizolatiei, straturi asfaltice 2 x 

4.00 cm. 

 La marginea partii carosabile se vor monta parapeti de siguranta de tip H4b zincati, iar la 

marginea trotuarului, parapeti pietonali metalici. 

 Se vor monta dispozitive de dilatatie etanse. 

 

 14.Pod la km 78+155, peste Paraul Abrud la Bucium Sat 

Se impune demolarea podului existent si realizarea unui pod nou care sa indeplineasca cerintele 

normelor actuale din punct de vedere al structurii de rezistenta, al sigurantei in exploatare si al 

circulatiei rutiere. 

Podul proiectat va avea o singura deschidere simplu rezemata, L=27.00m si lungimea totala de 

32.54m. 

Elemente principale si secundare de rezistenta  

 Tablier din grinzi prefabricate tip ʺTʺ cu L=27.00m si h=1.03m, care sa asigure parte 

carosabila de 7.80 m si 2 trotuare pietonale denivelate cu latimea de  1.50m. 

 Podul va fi amplasat in aliniament si va avea latimea totala de 11.30m. 

Infrastructuri, aparate de reazem, dispozitive antiseismice, sferturi de con, aripi 

 Infrastructuri din beton armat fundate indirect pe cate 8 piloti forati de diametru 880mm 

si lungimea de 10.00m (lungimea forajului 14.00m). Radierele au inaltimea de 1.20m, 

elevatiile sunt masive,  prevazute cu banchete de rezemare, zid de garda si ziduri intoarse 

din beton armat. 

 Aparatele de reazem vor fi din neopren armat. 

 Racordarile cu terasamentele se vor realiza cu aripi monolite. Pe taluze vor fi prevazute 

scari si casiuri. 

Albie, aparari de maluri, rampe de acces  

 Se vor executa rampe noi cu latime corespunzatoare latimii podului si rampe de acces la 

trotuar.  

 Lucrari de curatare si reprofilare albie. 

 

Cale pod, guri de scurgere, trotuar, parapeti pietonali si de siguranta, dispozitive pentru 

rosturi 

 De jos in sus, calea va avea urmatoarea alcatuire : se va asterne hidroizolatia din 

membrana speciala pentru poduri, sapa de protectie a hidroizolatiei, straturi asfaltice 2 x 

4.00 cm. 

 La marginea partii carosabile se vor monta parapeti de siguranta de tip H4b zincati, iar la 

marginea trotuarului, parapeti pietonali metalici. 

 Se vor monta dispozitive de dilatatie etanse. 

 

 





ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind promovarea căii de atac a recursului împotriva Sentinței civile nr. 3492/2016  

pronunțată de Tribunalul Cluj în ședința publică din data de 18 noiembrie 2016, 

 în dosarul nr. 10815/117/2013 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă de îndată în luna ianuarie  2017; 

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind promovarea căii de atac a recursului 

împotriva Sentinței civile nr. 3492/2016 pronunțată de Tribunalul Cluj în ședința publică din 18 

noiembrie 2016, în dosarul nr.10815/117/2013; 

-  raportul de specialitate nr. 195/05.01.2017 al Direcţiei juridică şi relaţii publice;  

Luând în considerare motivarea Sentinței civile  nr. 3492/2016  pronunțată de Tribunalul 

Cluj în ședința publică din data de 18 noiembrie 2016, în dosarul nr. 10815/117/2013; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 21 și art. 91 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 483 și urm. din Legea nr. 134/2010  privind Codul de procedură civilă, republicată, 

cu modificările și 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 promovarea căii de atac a recursului împotriva Sentinței civile nr. 

3492/2016 pronunțată de Tribunalul Cluj în ședința publică din data de 18 noiembrie 2016, în 

dosarul nr. 10815/117/2013. 

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei juridică și relații 

publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3. 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, Direcţiei juridică și relații 

publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                           AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                    Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU   

 

  

 

     

Înregistrat cu nr. 5 

Alba Iulia, 5 ianuarie 2017  
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