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PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Documentație de avizare  

a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul „Modernizare drum județean  

DJ 142L: Ciumbrud - Sâncrai - Rădești - Leorinț - Meșcreac - Pețelca - Căpud - Zărieș - 

Gara Podu Mureș (DN 14 B)” și a indicatorilor tehnico-economici  

corespunzători tronsonului cuprins între km 16+850 – 21+222.24 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna noiembrie 2019; 

 Luând în dezbatere: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei 

tehnico-economice faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul 

„Modernizare drum județean DJ 142L: Ciumbrud - Sâncrai - Rădești - Leorinț - Meșcreac - 

Pețelca - Căpud - Zărieș - Gara Podu Mureș (DN 14B)” și a indicatorilor tehnico-economici 

corespunzători tronsonului cuprins între km 16+850 – 21+222.24 

- avizul nr. 3 din 8 noiembrie 2019 prin care Comisia tehnico-economică a Consiliului 

Județean Alba avizează favorabil documentația tehnico-economică înregistrată la registratura 

Consiliului Județean Alba cu nr. 17487 din 14 august 2019, nr. 18418 din 30 august 2019, nr. 

22772 din 21 octombrie 2019, nr. 23381 din 28 octombrie 2019. 

Având în vedere prevederile: 

- art. 173 alin. 1 lit. b; art. 173 alin. 3 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 

- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- art. 20, art. 44 și art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice și 

a normativelor specifice în vigoare. 

În temeiul  art. 182 şi art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă documentația tehnico-economică a investiției, faza Documentație de 

avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul „Modernizare drum județean DJ 142L: 

Ciumbrud - Sâncrai - Rădești - Leorinț - Meșcreac - Pețelca - Căpud - Zărieș - Gara Podu 

Mureș (DN 14 B)” și indicatorii tehnico-economici corespunzători tronsonului cuprins între km 

16+850 – 21+222.24, prevăzuți în anexă - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Se aprobă valoarea investiției „Modernizare drum județean DJ 142L: 

Ciumbrud - Sâncrai - Rădești - Leorinț - Meșcreac - Pețelca - Căpud - Zărieș - Gara Podu 

Mureș (DN 14 B)”, corespunzătoare tronsonului cuprins între km 16+850 – 21+222.24   în 

valoare  de  8.030.164,66 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 1.510.255,12 lei, cu un total 

de 9.540.419,78 lei (inclusiv TVA), din care C+M 7.404.863,33 lei, la care se adaugă TVA în 

valoare de 1.406.924,03 lei, cu un total de 8.811.787,36 lei (inclusiv TVA). 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 



Art. 4. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se 

publică în Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se 

înaintează și se comunică: Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, 

Direcției juridică și administrație publică, Direcției gestionarea patrimoniului și Direcției 

dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

 

                                    Avizat pentru legalitate 

     PREŞEDINTE,                         SECRETAR  GENERAL, 

                      Ion DUMITREL                                Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 226 

Alba Iulia, 12 noiembrie 2019 

Prezentul proiect de hotărâre: 

 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat 

cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu 

prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ:  

Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba  

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 

coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarele comisii de specialitate:  

Comisia de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii 

Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și 

gestionarea patrimoniului județului 

http://www.cjalba.ro/


Anexa la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr. 226/12 noiembrie 2019 
 

 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI 

„Modernizare drum județean DJ 142L: Ciumbrud - Sâncrai - Rădești - Leorinț  

- Meșcreac - Pețelca - Căpud - Zărieș - Gara Podu Mureș (DN 14 B)” corespunzători 

tronsonului cuprins între km 16+850 – 21+222,24  

  

 

 

Beneficiar: JUDEȚUL ALBA prin CONSILIUL JUDEȚEAN  ALBA 

Proiectant: S.C. E DESIGN OLIV S.R.L. 

 

1. Indicatori economici: 

- valoarea investiţiei corespunzătoare tronsonului cuprins între km 16+850 – 

21+222.24 de 8.030.164,66 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 1.510.255,12 lei, 

cu un total de 9.540.419,78 lei (inclusiv TVA): 

o din care C+M 7.404.863,33 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 

1.406.924,03 lei, cu un total de 8.811.787,36 lei (inclusiv TVA). 

- durata de execuție estimată: 12 luni. 

 

2. Indicatori tehnici:  

- Categoria funcțională a drumului pe care se află podul: Drum județean; 

- Categoria de importanță: C-lucrări de importanță normală; 

- Clasa tehnică: V ; 

- Lungimea tronsonului de drum: 4.372 m 

- Lățimea părții carosabile: 5,50 m; 

- Lățime acostamente: 0,50 – 0,75 m; 

- Lungimea șanțurilor de pământ: 6.055,00 m 

- Lungimea șanțurilor de beton: 50,00 m 

- Lungime consolidări: 320,00 m 

- Structura rutieră adoptată: 

o Tronson de drum pietruit: 

 strat uzură BA16 de 4 cm 

 strat de binder BAD22,4 de 6cm 

 strat superior fundație din piatră spartă de 20cm 

 strat inferior fundație din balast de 20cm 

 strat de forma pietruire existentă de 15cm  

 

 

                                    Avizat pentru legalitate 

     PREŞEDINTE,                         SECRETAR  GENERAL, 

                      Ion DUMITREL                                Vasile BUMBU 
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REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza 

Documentație de avizare  a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul „Modernizare drum 

județean DJ 142L: Ciumbrud - Sâncrai - Rădești - Leorinț - Meșcreac - Pețelca - Căpud - 

Zărieș - Gara Podu Mureș (DN 14 B)” și a indicatorilor tehnico-economici  

corespunzători tronsonului cuprins între km 16+850 – 21+222.24 

 

 

 

I. Expunere de motive 

Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea documentației tehnico-economice, faza 

Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul „Modernizare drum 

județean DJ 142L: Ciumbrud – Sâncrai – Rădești – Leorinț – Meșcreac – Pețelca – Căpud – 

Zărieș – Gara Podu Mureș (DN 14B)” și a indicatorilor tehnico-economici corespunzători 

tronsonului cuprins între km 16+850 – 21+222.24. 

 

II. Descrierea situaţiei actuale 
Drumul judeţean DJ 142L: Ciumbrud – Sâncrai – Rădești – Leorinț – Meșcreac – Pețelca 

– Căpud – Zărieș – Gara Podu Mureș (DN 14 B) este cuprins în Inventarul bunurilor care 

aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1, la 

poziţia cu nr. 64.  

Starea tehnică a sectorului de drum care face obiectul prezentei documentații este „rea”. 

Din punct de vedere al defecțiunilor identificate predomina cele specifice drumurilor pietruite, 

respectiv: gropi, făgașe și denivelări, care împiedică desfășurarea normală a circulației. Sistemul 

de captare și evacuare a apelor este realizat din șanțuri de pământ cu secțiune neprotejată, aflate 

în stadiu avansat de colmatare și invadate de vegetație. Acostamentele existente prezintă 

denivelări, nu sunt amenajate corespunzător, iar pantele acestora nu asigura evacuarea apelor de 

pe carosabil. 

În scopul asigurării condițiilor optime de siguranță și confort a circulației auto, se propun 

lucrări care: 

- să aducă structura rutieră la parametrii tehnici corespunzători categoriei drumului; 

- să asigure realizarea unui profil transversal cu elemente geometrice conform 

legislației în vigoare; 

- să asigure scurgerea apelor pluviale de pe platforma drumului. 

 

III. Reglementări anterioare 

Nu există 

 

 IV. Baza legală 

-  art. 173 alin. 1 lit. b; art. 173 alin. 3 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 

- O.G. nr.  43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- art. 20, art. 44 și art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice și 

a normativelor specifice în vigoare. 

 



V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene 

 Nu este cazul 

 

 VI. Avize necesare 

Aviz nr. 03 din 08.11.2019 prin care Comisia tehnico-economică a Consiliului Județean 

Alba avizează favorabil documentația depusă.  

 

VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului 

Nu este cazul 

 

VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 

Nu este cazul 

 

IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 

Nu este cazul 

 

X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 

În vederea elaborării proiectului a fost realizată în prealabil expertiza tehnică a drumului, 

la finalul anului 2018, de către SC CONSULTANȚĂ PENTRU INFRASTRUCTURI 

TERESTRE CONSIT SA .  

Studiul geotehnic a fost realizat de SC Zamolxis Impex SRL. 

Pe baza recomandărilor din expertiza tehnică a fost întocmit caietul de sarcini pentru 

întocmirea documentației - faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții.  

SC E DESIGN OLIV SRL Iași a întocmit documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pe 

drumul județean DJ 142L, documentație depusă și înregistrată la registratura Consiliului 

Județean Alba cu numerele 17487 din 14.08.2019, 18418 din 30.08.2019, 22772 din 21.10.2019, 

23381 din 28.10.2019. 

Documentația a fost verificată de către specialiști atestați ca verificatori de proiect, în 

conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 925 din 20 noiembrie 1995 pentru 

aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a 

execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor. Verificarea tehnică de calitate a fost asigurată de SC VIA 

PROCONS SRL Alba Iulia. 

 

XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre 

Nu este cazul 

 

XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi 

funcţionale preconizate 

Nu este cazul 

 

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de 

preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în 

condiţiile legii, a fost iniţiat  proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 226 din 12 noiembrie 2019. 

Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea 

supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba. 

La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

 PREŞEDINTE, 

ION DUMITREL 

 



ROMÂNIA             APROB 

JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 

SECRETAR  GENERAL                                                                                     

Nr.  24839/12 noiembrie 2019 

 

 

 

 

Către 

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI   

Domnului director executiv Ioan BODEA 

 

 

 

  

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese 

în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,  

 

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Documentație de avizare a 

lucrărilor de intervenție pentru obiectivul „Modernizare drum județean DJ 142L: 

Ciumbrud – Sâncrai – Rădești – Leorinț – Meșcreac – Pețelca – Căpud – Zărieș – Gara 

Podu Mureș (DN 14B)” și a indicatorilor tehnico-economici corespunzători tronsonului 

cuprins între km 16+850 – 21+222.24 

 

 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului judeţului Alba până în 

data de 12 noiembrie 2019, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 

estimată a avea loc în data de 19 noiembrie 2019. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. .../.. noiembrie 2019 şi are ataşate 

următoarele documente: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei 

tehnico-economice faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul 

„Modernizare drum județean DJ 142L: Ciumbrud - Sâncrai - Rădești - Leorinț - Meșcreac - 

Pețelca - Căpud - Zărieș - Gara Podu Mureș (DN 14B)” și a indicatorilor tehnico-economici 

corespunzători tronsonului cuprins între km 16+850 – 21+222.24 

- avizul nr. 3 din 8 noiembrie 2019 prin care Comisia tehnico-economică a Consiliului 

Județean Alba avizează favorabil documentația tehnico-economică înregistrată la registratura 

Consiliului Județean Alba cu nr. 17487 din 14 august 2019, nr. 18418 din 30 august 2019, nr. 

22772 din 21 octombrie 2019, nr. 23381 din 28 octombrie 2019. 

 

 

  Cu deosebită consideraţiune, 

 

SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

Nr. ……./12 noiembrie 2019 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza 

Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul „Modernizare drum 

județean DJ 142L: Ciumbrud – Sâncrai – Rădești – Leorinț – Meșcreac – Pețelca – Căpud 

– Zărieș – Gara Podu Mureș (DN 14 B)” și a indicatorilor tehnico-economici 

corespunzători tronsonului cuprins între km 16+850 – 21+222.24 

 

 

 

Conform art. 173 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul 

Judeţean asigură potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru 

furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind inclusiv infrastructura alcătuită din 

podurile şi drumurile publice. Aceste atribuţii ale Consiliului Judeţean intră în sfera privind 

dezvoltarea economico-socială a judeţului. 

Potrivit OUG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, drumurile de interes judeţean fac parte din proprietatea publică a 

judeţului, iar administrarea lor este asigurată de către consiliile județene. 

Drumul judeţean DJ 142L: Ciumbrud – Sâncrai – Rădești – Leorinț – Meșcreac – Pețelca 

– Căpud – Zărieș – Gara Podu Mureș (DN 14B) este cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin 

domeniului public al Judeţului Alba, aprobat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1, la poziţia cu 

nr. 64 şi în administrarea Consiliului Judeţean Alba, conform Hotărârii Guvernului nr. 540/2000, 

privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de 

utilitate privată deschise circulației publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

Regimul tehnic: drumul județean DJ 142L este situat în partea central-estică a județului 

Alba. Drumul se desprinde din DJ 107E în localitatea Ciumbrud și are ca punct de sfârșit 

intersecția cu DN 14 B. 

Sectorul de drum care face obiectul documentației are o lungime de 6,122 km. Din punct 

de vedere al structurii rutiere se identifică două tronsoane: tronsonul I, între km 15+100 și km 

16+850, cu structura rutieră suplă cu îmbrăcăminte asfaltică și tronsonul II, între km 16+850 și 

km 21+222, de drum pietruit. 

Starea tehnica a porțiunii de drum care face obiectul prezentei documentații este „rea”. 

Din punct de vedere al defecțiunilor identificate predomina cele specifice drumurilor pietruite, 

respectiv: gropi, făgașe și denivelări, care împiedică desfășurarea normală a circulației. 

Tronsonul asfaltat prezintă defecțiuni de suprafață și local defecțiuni de structură. Sistemul de 

captare și evacuare a apelor este realizat din șanțuri de pământ cu secțiune neprotejată, aflate în 

stadiu avansat de colmatare și invadate de vegetație. Acostamentele existente prezintă denivelări, 

nu sunt amenajate corespunzător, iar pantele acestora nu asigura evacuarea apelor de pe 

carosabil. 

În scopul asigurării condițiilor optime de siguranță și confort a circulației auto, se propun 

lucrări care să aducă structura rutieră la parametrii tehnici corespunzători categoriei drumului, să 

asigure realizarea unui profil transversal cu elemente geometrice conform legislației în vigoare și 

să asigure scurgerea apelor pluviale de pe platforma drumului. În acest sens se recomandă 

realizarea unei nivelete a drumului care să asigure scoaterea acestuia de sub influența apei și 

evitarea degradărilor datorate fenomenului de îngheț – dezgheț.  

În urma procedurii de achiziție privind încheierea contractului de servicii pentru 

elaborarea documentației tehnico-economice faza DALI, societatea S.C. E DESIGN OLIV 

S.R.L. a elaborat  Documentația  de avizare a lucrărilor de intervenție. 

Prin documentația elaborată, proiectantul a propus 2 (două) soluții de intervenție, 

recomandând ca și soluție optimă cea prin care se propune modernizarea tronsonului de drum 



asfaltat prin ranforsarea cu două straturi asfaltice și realizarea a unei structuri rutiere suple cu 

îmbrăcăminte bituminoasă pe tronsonul de drum pietruit. Soluția aleasă implică realizarea 

următoarelor lucrări de intervenție: 

 

 

- Tronson de drum asfaltat: 

o strat uzură BA16 de 4 cm 

o strat de binder BAD22,4 de 6cm 

o strat de mixtură asfaltică de 8cm 

o fundație pietruire existentă (balast) 25-30cm  

 

 

- Tronson de drum pietruit: 

o strat uzură BA16 de 4 cm 

o strat de binder BAD22,4 de 6cm 

o strat superior fundație din piatră spartă de 20cm 

o strat inferior fundație din balast de 20cm 

o strat de forma pietruire existentă de 20cm  

 

 

- Pe toată lungimea drumului: 

o Acostamente din piatră spartă 

o Benzi de încadrare de 0,25 m cu aceeași structură ca și partea carosabilă 

 

 

În urma analizei documentației tehnico-economice faza D.A.L.I,  s-a constatat că aceasta 

este întocmită în conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare 

și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 

investiții finanțate din fonduri publice, a normativelor specifice în vigoare și a concluziilor din 

expertiza tehnică. 

Documentația a fost verificată conform Hotărârea Guvernului nr. 925 din 20 noiembrie 

1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a 

proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor. 

Conform art. 9, alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de 

elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ 

proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice ”Documentația de avizare a lucrărilor de 

intervenții se aprobă potrivit competenţelor stabilite prin Legea nr. 500/2002, cu modificările şi 

completările ulterioare, și prin Legea nr. 273/2006 modificările şi completările ulterioare.  

Art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările 

şi completările ulterioare prevede că ”Documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de 

investiţii noi, a căror finanţare se asigura integral sau în completare din bugetele locale, precum 

şi ale celor finanţate din împrumuturi interne şi externe, contractate direct sau garantate de 

autorităţile administraţiei publice locale, se aprobă de către autorităţile deliberative”. 

Documentaţia are avizul favorabil nr. 03/08.11.2019 al Comisiei de avizare a 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi şi/sau lucrărilor de 

intervenţii la construcţii existente, aflate în competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Alba 

sau a preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, numită prin dispoziția președintelui Consiliului 

Județean Alba nr. 196/2017. 

Indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare drum județean DJ 142L: 

Ciumbrud – Sâncrai – Rădești – Leorinț – Meșcreac – Pețelca – Căpud – Zărieș – Gara 

Podu Mureș (DN 14B)” corespunzători tronsonului cuprins între km 16+850 – 21+222.24 

sunt cuprinși în Anexa la Proiectul de hotărâre, parte integrantă a prezentului proiect de hotărâre. 

Durata de realizare a investiției este estimată la 12 luni, având indicatorii tehnico-

economici prezentați în anexă. 

În conformitate cu parte financiara a documentației D.A.L.I. și a devizului general, 

valoarea investiției corespunzătoare tronsonului cuprins între km 16+850 – 21+222.24 este de 

9.540.419,78 lei (inclusiv TVA), din care C+M 8.811.787,36 lei (inclusiv TVA).  



Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) lit. c), art. 182 alin.(1), 

alin. (4), art. 196 alin.(1) lit. a), art. 286 alin.(3) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, prin proiectul de hotărâre inițiat de președintele Consiliului Județean Alba 

se va modifica și completa  poziția având nr. crt. de la 114 din Inventarul bunurilor care aparţin 

domeniului public al Județului Alba. 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Ioan BODEA 
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