
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Documentaţie de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenţii și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

„Consolidare pod peste Râul Mureș, pe DJ 107E: Aiud (DN1) - Ciumbrud - Băgău - 

Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ107D)” 

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „extraordinară” în luna aprilie 2020; 

 Luând în dezbatere: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei 

tehnico-economice faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii și a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul „Consolidare pod peste Râul Mureș, pe DJ 107E: Aiud 

(DN1) - Ciumbrud - Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ107D)”; 

- avizul nr. 1 din 7 aprilie 2020 prin care Comisia tehnico-economică a Consiliului 

Județean Alba avizează favorabil documentația tehnico-economică înregistrată la registratura 

Consiliului Județean Alba cu nr. 28086 din 12 decembrie 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, cu completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 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, cu completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

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

Avizare a Lucrărilor de Intervenţii  pentru obiectivul „Consolidare pod peste Râul Mureș, pe 

DJ 107E: Aiud (DN1) - Ciumbrud - Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă 

(DJ107D)” și indicatorii tehnico-economici prevăzuți în anexă - parte integrantă a prezentei 

hotărâri.  

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a investiției „Consolidare pod peste Râul Mureș, pe DJ 

107E: Aiud (DN1) - Ciumbrud - Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă 

(DJ107D)”, în valoare  de 3.807.330,19 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 718.125,34 lei, 

cu un total de 4.525.455,53 lei (inclusiv TVA), din care C+M 3.160.710,03 lei, la care se adaugă 

TVA în valoare de 600.534,91 lei, cu un total de 3.761.244,93 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. 81 

Alba Iulia, 7 aprilie 2020 

http://www.cjalba.ro/


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  

 

 

 

 



Anexa la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr. 81/7 aprilie 2020 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI 

„Consolidare pod peste Râul Mureș, pe DJ 107E: Aiud (DN1) - Ciumbrud - Băgău - 

Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ107D)” 

 

Beneficiar:  UAT JUDEŢUL ALBA 

Proiectant: S.C.CONSTRUCT CDP S.R.L. 

 

1. Indicatori economici: 

Valoarea totală a investiţiei 3.807.330,19 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 

718.125,34 lei, cu un total de 4.525.455,53  lei (inclusiv TVA): 

din care C+M 3.160.710,03 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 600.534,91 lei, cu 

un total de 3.761.244,93 lei (inclusiv TVA). 

Durata de execuție estimată: 10 luni de la momentul ordinului de începere a lucrărilor. 

2. Indicatori tehnici:  

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

- Clasa tehnică a drumului: IV 

- Clasa podului: II (poduri de șosea amplasate pe căi de comunicație de importanță 

medie); 

- Suprafața totală construită: 1400 mp; 

- Schema statică: grinzi simplu rezemate; 

- Lungimea și tipul grinzilor: 6 grinzi de beton armat precomprimat cu armătură 

postîntinsă, L=32,50m, H=1,70m; 

- Număr deschideri: 3 x 32,50m; 

- Lățimea părții carosabile: 6,50m; 

- Lățimea trotuarului:  2x1,00m; 

- Lățimea totală între parapeți: 8,50m; 

- Lățimea totală a podului: 9,00m; 

- Lungimea totală podului: 108,20m; 

-  Intervenții suprastructură  

o relocarea conductelor de utilităţi în afara zonelor circulabile (auto şi pietonale); 

o reparaţii cu betoane speciale la elementele suprastructurii; 

o realizarea unei plăci de suprabetonare din beton armat; 

o montare guri de scurgere;  

o refacere cale pe pod cu stratificația: 

- hidroizolaţie performantă continuă poduri de 1cm 

- îmbrăcămintea pe carosabil din 2x4cm BAP16 

o montare dispozitive de acoperire a rosturilor de dilataţie; 

o refacere trotuare; montare parapeţi metalici pietonali şi direcţionali; 

- Intervenții infrastructură  

o refacere parte superioară ziduri de gardă şi zidurile întoarse până la nivelul impus de 

placa de suprabetonare; 

o cămășuire elevaţii şi fundaţii infrastructuri (culei şi pile) vor fi cămăşuite cu beton armat; 

o curaţare rosturi de dilataţie; curățare și ungere a aparatelor de reazem metalice; 

o refacere sferturi de con și pereere cu beton; refacere rampe de acces la pod, montare plăci 

de racordare la capetele podului. 

o scări de acces în albie amonte mal stâng şi aval mal drept şi casiuri la capetele podului; 

o decolmatarea şi reprofilarea acesteia pe o distanţă de 30.00m în amonte şi aval de pod. 

 

   DIRECTOR EXECUTIV,      Şef serviciu, 

            Ioan BODEA              Floare PERȚA        

 

 

 

 

Întocmit, Anca OANA 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr. 8654 /7 aprilie 2020 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza 

Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii și a indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul „Consolidare pod peste Râul Mureș, pe DJ 107E: Aiud (DN1) - 

Ciumbrud - Băgău - Lopadea Nouă - Hopîrta - Vama Seacă (DJ107D)” 

 

I. Expunere de motive 

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

faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Consolidare pod peste Râul 

Mureș, pe DJ 107E: Aiud (DN1) - Ciumbrud - Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta - Vama 

Seacă (DJ107D)”. 

 

II. Descrierea situaţiei actuale 
Drumul judeţean  DJ 107E: Aiud (DN1) - Ciumbrud - Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta - 

Vama Seacă (DJ107D)”, pe care este amplasat podul, 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. 60.  

Podul face legătura între Municipiul Aiud și localitățile Ciumbrud, Lopadea Nouă, 

Hopârta, Vama Seacă. Acest pod a fost construit în anul 1957 și are o lungime totală de 110 m, 

cu trei deschideri a câte 29,5 m fiecare. Lățimea părții carosabile a podului este de 6,5 m, cu 

trotuare de 2 x 1,25 m lățime mărginite de parapeți de protecție din beton și structura acestuia 

fiind din beton și beton armat. 

Suprastructura podului este alcătuită din 6 grinzi principale din beton armat post 

tensionat pe șantier, cu lungimi de 32,5 m fiecare. Grinzile conlucrează între ele prin șapte 

antretoaze de câmp și două de capăt, pe fiecare deschidere. Între tălpile superioare ale grinzilor 

este turnată placă din beton armat. Aparatele de reazem sunt din neopren. Infrastructura podului 

este executată din beton armat. Culeele și pilele sunt fundate pe chesoane deschise. Parapetul 

este executat din elemente prefabricate din beton. 

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; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

- O.G. nr.  43/1997 privind regimul drumurilor, 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 

Avizul nr. 1 din 7 aprilie 2020 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 podului în 

anul 2019, de către SC CONSULTANŢĂ PENTRU INFRASTRUCTURI RUTIERE SA 

BUCUREŞTI.  

Studiul geotehnic a fost realizat de SC GEO EXPERT PLUS S.R.L ALBA IULIA. 

Documentația topografică a fost realizată de BURCU CONSTANTIN - TOP EXPERT. 

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

întocmirea documentației - faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie.  

SC CONSTRUCT CDP SRL Cluj Napoca a întocmit DALI pentru podul pe DJ 107E 

peste Râul Mureş, km 3+895, județul Alba, documentație depusă și înregistrată la registratura 

Consiliului Județean Alba cu numărul 28.086 din 17 decembrie 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. 81/7 aprilie 2020. 

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

supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă 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. 8655/7 aprilie 2020 

 

 

 

 

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  Documentaţie de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenţii și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

„Consolidare pod peste Râul Mureș, pe DJ 107E: Aiud (DN1) - Ciumbrud - Băgău - 

Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ107D)” 

 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 

până în data de 8 aprilie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei 

„extraordinară” care va avea loc în data de 10 aprilie 2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 81/7 aprilie 2020 şi are ataşate următoarele 

documente: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei 

tehnico-economice faza Documentașie de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul „Consolidare pod peste Râul Mureș, pe DJ 107E: Aiud 

(DN1) - Ciumbrud - Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ107D)” 

- avizul nr. 1 din 7 aprilie 2020 prin care Comisia tehnico-economică a Consiliului 

Județean Alba avizează favorabil documentația tehnico-economică înregistrată la registratura 

Consiliului Județean Alba cu nr. 28.086 din 12 decembrie 2019. 

Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

Nr. 8763/8 aprilie 2020 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza 

Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii și a indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul “Consolidare pod peste Râul Mureș, pe DJ 107E: Aiud (DN1) - 

Ciumbrud - Băgău - Lopadea Nouă - Hopîrta - Vama Seacă (DJ107D)” 

 

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 județene. 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. 

Podul este amplasat pe drumul judeţean DJ 107E: Aiud (DN1) - Ciumbrud - Băgău - 

Lopadea Nouă - Hopîrta - Vama Seacă (DJ107D) 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. 60 şi este 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: Podul a fost construit în anul 1957 și are o lungime totală de 110 m, cu 

trei deschideri, a câte 29,5 m fiecare. Lățimea părții carosabile a podului este de 6,5 m, cu 

trotuare de 2 x 1,25 m lățime mărginite de parapeți de protecție din beton și structura acestuia 

fiind din beton și beton armat. 

Suprastructura podului este alcătuită din 6 grinzi principale din beton armat 

precomprimat, cu armătură postîntinsă,  cu lungimi de 32,5 m și înălțime de 1,70 m fiecare. Pe 

fiecare deschidere grinzile conlucrează între ele prin 9 antretoaze de câmp și 2 de capăt. Între 

tălpile superioare ale grinzilor este turnată placă din beton armat. Grinzile reazemă pe 

infrastructuri prin aparate de reazem metalice. Calea pe pod este din îmbrăcăminte asfaltică și 

este încadrată de borduri de beton și parapet direcșional metalic. 

Infrastructura podului este alcătuită din două culei masive și două pile cu elevație 

lamelară din beton armat, fundate pe chesoane deschise.  

Racordarea cu terasamentele este realizată prin sferturi de con pereate cu piatră brută 

rostuită cu mortar de ciment. Albia râului Mureș nu este amenajată în zona podului. 

Pe trotuarul aval al podului este poziționată o conductă de gaz; în lungul podului sunt 

poziționate două conducte de utilități, una aval și cealaltă amonte de pod. 

Având în vedere că pe perioada scursă de la construcția acestui pod și până în prezent au 

fost executate doar lucrări de întreținere curentă și periodică, podul prezintă următoarele 

deficiențe: 

- infiltrații de apă prin rosturile de dilatație și pe capetele grinzilor; infiltrații la 

intradosul grinzilor și pe fețele laterale, precum și la intradosul consolelor; 

- strat de acoperire sau tencuială deteriorate la exteriorul grinzilor marginale, la 

intradosul grinzilor și plăcilor dintre grinzi și la intradosul consolelor de trotuar; 

- aparate de reazem metalice ruginite; 

- calea pe pod și pe trotuare deteriorate, cu denivelări, fisuri, crăpături; 

- lisa de parapet, parapet pietonal din beton, paramet direcțional metalic, borduri 

deteriorate sau degradate; 

- guri de scurgere fără grătare și fără tuburi prelungitoare; 

- rosturi de dilatație neacoperite; 



- pereul sferturilor de con deteriorat și invadat de vegetație; lipsă scări și casiuri; 

- albia râului este neamenajată, cu depuneri de aluviuni, crengi resturi vegetale. 

Degradările existestente vor afecta în timp structura de rezistență a podului, astfel traficul 

auto și pietonal nedesfășurându-se în condiții optime de rezistență, stabilitate și siguranță. 

Pentru menţinerea stării de viabilitate a drumului judeţean DJ 107E, drum de clasă 

tehnică IV, se impune consolidarea podului. 

În urma procedurii de achiziție a serviciilor de elaborare a documentației tehnico-

economice faza DALI, s-a încheiat contractul cu societatea S.C. CONSTRUCT CDP S.R.L., 

care a elaborat Documentaţia de Avizare a Lucrărulor de Intervenţii. 

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

beneficiarul a optat pentru soluția 1 care constă în următoarele: 

Suprastructură 

- Se vor reloca conductele de gaz şi de apa sub consola trotuarului; 

- Se vor face reparații cu betoane speciale la elementele suprastructurii (grinzi, placa între 

grinzi, antretoaze); 

- Se va demola parapetul pietonal din beton; 

- Se vor demola trotuarele (calea pe trotuare, beton de umplutură, borduri, parapet metalic de 

siguranţă); 

- Se va desface calea de pe pod, inclusiv hidroizolaţia dacă există; 

- Se va realiza o placă de suprabetonare din beton armat în conlucrare cu grinzile existente; 

- Se vor monta guri de scurgere; 

- Se va monta hidroizolaţia şi calea pe pod; 

- Se vor realiza trotuarele; 

- Se vor monta dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie; 

- Se vor monta papapeti metalici pietonali şi direcţionali; 

- Se va aplica protecţie anticorozivă pe toate suprafeţele expuse 

- Se vor reloca conductele de utilităţi în afara zonelor circulabile (auto şi pietonale) 

- Partea carosabilă va fi delimitată de trotuare cu ajutorul bordurilor înalte; 

- În betonul din trotuare vor fi prevăzute câte 4 ţevi din pvc pentru amplasarea utilităţilor 

(curent, telefonie, fibră optică, etc.). Peste beton se va asterne un strat de 3cm BA8; 

- Calea pe pod va avea urmatoarea stratificaţie: hidroizolaţie performantă continuă de 1cm 

pentru poduri și îmbrăcăminte pe carosabil din 2x4cm BAP16. 

Infrastructura 

- Se va reface partea superioară a zidurilor de gardă şi consolele zidurilor întoarse ale culeelor; 

- Se vor curăţa rosturile de dilataţie; 

- Se vor completa zidurile de gardă şi zidurile întoarse pâna la nivelul impus de placa de 

suprabetonare; 

- Aparatele de reazem metalice se vor curăţa şi se vor unge; 

- Elevaţiile şi fundaţiile infrastructurilor (culei şi pile) vor fi cămășuite cu beton armat; 

- Toate suprafeţele expuse se vor proteja anticoroziv. 

Racordarea cu terasamentele 

- Se vor reface sferturile de con care se vor perea cu beton; 

- Se vor prevedea scări de acces în albie amonte mal stâng şi aval mal drept şi se vor realiza 4 

casiuri la capetele podului; 

- Se vor reface rampele de acces la pod, se vor monta plăci de racordare la capetele podului. În 

caz că aceste există şi sunt degradate se vor înlocui; 

Amenajarea albiei râului 

- Se va decolmata şi reprofila albia pe o distantă de 30.00 m în amonte şi aval de pod; 

- Se vor tăia arbuştii şi arbori din albia majoră a râului. 

 

 

În urma analizei documentației tehnico-economice faza DALI 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 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. 

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. 1 din 7 aprilie 2020 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 “Consolidare pod peste Râul Mureș, pe 

DJ 107E: Aiud (DN1) - Ciumbrud - Băgău - Lopadea Nouă - Hopîrta - Vama Seacă (DJ107D)” 

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

Durata de execuție a investiției este estimată la 10 luni, având indicatorii tehnico-

economici prezentați în anexă. 

În conformitate cu partea financiară a documentației DALI și a devizului general, 

valoarea totală a investiției este de 4.525.455,53 lei (inclusiv TVA), din care C+M 3.761.244,93 

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, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată.  
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