
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

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 întrunit în şedinţă „extraordinarăˮ, în sistem vidoeoconferinţă, în 

data de 10 aprilie 2020; 

 Luând în dezbatere: 

 - 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)”; 

- 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)”; 

- raportul de specialitate nr. 8763/8 aprilie 2020 al Direcției gestionarea patrimoniului 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- 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. 

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, 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 
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(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. 

 

 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 83 

Alba Iulia, 10 aprilie 2020 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. d, 

art. 139 alin. 5 lit. a şi  art. 5 lit. cc din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 32 voturi 

„pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 32 

Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 

http://www.cjalba.ro/


Anexa la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 83/10 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 

 


