
 
 
 
 
    
 
 

 
 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate  

și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  
„Pod pe DJ 141C peste Valea Cenade km 2 + 600, județul Alba” 

 
 

     Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 19 noiembrie 
2019; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Studiu 
de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Pod pe DJ 141C peste 
Valea Cenade km 2 + 600, județul Alba” 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei 
tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul „Pod pe DJ 141C peste Valea Cenade km 2 + 600, județul Alba” 

- raportul de specialitate nr. 24982/13 noiembrie 2019 al Direcţiei gestionarea 
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- avizul nr. 4 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. 23952 din 4 noiembrie 2019. 
 Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare 
economică, bugete, strategii și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 
Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 
- art. 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 Studiu de 
fezabilitate pentru obiectivul „Pod pe DJ 141C peste Valea Cenade km 2 + 600, județul 
Alba” și indicatorii tehnico-economici prevăzuți în anexă - parte integrantă a prezentei 
hotărâri.  

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a investiției „Pod pe DJ 141C peste Valea Cenade 
km 2 + 600, județul Alba”, în valoare  de  1.375.398,10 lei, la care se adaugă TVA în valoare 
de 258.820,37 lei, cu un total de 1.634.218,47 lei (inclusiv TVA), din care C+M 1.198.692,11 
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lei, la care se adaugă TVA în valoare de 227.751,50 lei, cu un total de 1.426.443,61 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.  

 
 
 

                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 242 
Alba Iulia, 19 noiembrie 2019 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. d 
şi  art. 5 lit. cc din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 30 voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 30 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 



Anexa la Hotărârea 
Consiliului Județean Alba nr. 242/19 noiembrie 2019 

 
 
 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI 
„Pod pe DJ 141C peste Valea Cenade km 2 + 600, județul Alba” 

  
 
 

Beneficiar: UAT - JUDEȚUL ALBA prin CONSILIUL JUDEȚEAN  ALBA 
Proiectant: S.C. E DESIGN OLIV S.R.L. 

 
1. Indicatori economici: 
- valoarea totală a investiţiei 1.375.398,10 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 
258.820,37 lei, cu un total de 1.634.218,47  lei (inclusiv TVA): 

o din care C+M 1.198.692,11 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 
227.751,50 lei, cu un total de 1.426.443,61 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 de încărcare: E 
- Lungime totală pod: 17,30 m 
- Lungime suprastructură: 16,00 m 
- Număr deschideri: 1 
- Număr grinzi pe deschidere: 9 buc 
- Tip grinzi: prefabricate, precomprimate 
- Lățimea totală a podului: 10,50 m  
- Lățimea părții carosabile: 7,00 m; 
- Lungimea trotuarelor:1,00 m 
- Infrastructuri: beton armat, fundare directă 
- Racordări cu terasamentele: aripi din beton 
- Echipamente pod: parapet pietonal metalic, borduri de beton, dispozitive acoperire 
rosturi de dilatație 

-  Structura rutieră adoptată: 
o strat MAS16 de 4cm 
o strat  MAP16 de 4cm 
o strat șapă de protecție din beton C25/30 
o hidroizolație tip membrană din două straturi 
o 2 cm șapă suport hidroizolații din mortar de ciment 
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