
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

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

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare drum județean DJ 705: 

limită Județul Hunedoara - Almașu de Mijloc - Almașu Mare - Zlatna (DN 74)”  

 

 

 

        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 Studiu 

de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare drum județean 

DJ 705: limită Județul Hunedoara - Almașu de Mijloc - Almașu Mare - Zlatna (DN 74)”; 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei 

tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul „Reabilitare drum județean DJ 705: limită Județul Hunedoara - Almașu de Mijloc - 

Almașu Mare - Zlatna (DN 74)”; 

- raportul de specialitate nr. 8808/8 aprilie 2020 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- avizul nr. 2  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 numărul 21720 din 7 octombrie 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 Studiu de 

fezabilitate, pentru obiectivul „Reabilitare drum județean DJ 705: limită Județul Hunedoara 

- Almașu de Mijloc - Almașu Mare - Zlatna (DN 74)” și indicatorii tehnico-economici 

prevăzuți în anexă - parte integrantă a prezentei hotărâri.  
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Art. 2. Se aprobă valoarea totală a investiției „Reabilitare drum județean DJ 705: 

limită Județul Hunedoara - Almașu de Mijloc - Almașu Mare - Zlatna (DN 74)”, în valoare  

de  21.442.676,38 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 4.035.363,69 lei, cu un total de 

25.478.040,07 lei (inclusiv TVA), din care C+M 18.538.192,53 lei, la care se adaugă TVA în 

valoare de 3.522.256,58 lei, cu un total de 22.060.449,11 lei (inclusiv TVA), valoarea pe 

tronsoane fiind:  

- tronsonului 1 al investiţiei 3.265.948,61 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 

614.511,93 lei, cu un total de 3.880.460,55 lei (inclusiv TVA), din care: 

C+M 2.879.571,68 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 547.118,62 lei, cu un 

total de 3.426.690,30 lei (inclusiv TVA). 

- valoarea aferentă tronsonului 2.1 al investiţiei 9.844.235,69 lei, la care se adaugă TVA 

în valoare de 1.852.619,59 lei, cu un total de 11.696.855,28 lei (inclusiv TVA), din care: 

C+M 8.509.663,09 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 1.616.835,99 lei, cu 

un total de 10.126.499,08 lei (inclusiv TVA). 

- valoarea aferentă tronsonului 2.2 al investiţiei 8.332.492,07 lei, la care se adaugă TVA 

în valoare de 1.568.232,17 lei, cu un total de 9.900.724,24 lei (inclusiv TVA), din care: 

C+M 7.148.957,76 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 1.358.301,97 lei, cu 

un total de 8.507.259,73 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. 85 

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. 85/10 aprilie 2020 

 

 

 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI 

„Reabilitare drum județean DJ 705: limită Județul Hunedoara  

- Almașu de Mijloc - Almașu Mare – Zlatna (DN 74)” 

 

 

  

Beneficiar: UAT JUDEȚUL ALBA 

Proiectant: S.C. GG TEHNIC PROIECT S.R.L. 

 

1. Indicatori economici: 

Valoarea totală a investiţiei 21.442.676,38 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 

4.035.363,69 lei, cu un total de 25.478.040,07 lei (inclusiv TVA): 

din care C+M 18.538.192,53 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 

3.522.256,58 lei, cu un total de 22.060.449,11 lei (inclusiv TVA). 

Valoarea aferentă tronsonului 1 al investiţiei 3.265.948,61 lei, la care se adaugă TVA în 

valoare de 614.511,93 lei, cu un total de 3.880.460,55 lei (inclusiv TVA), din care: 

C+M 2.879.571,68 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 547.118,62 lei, cu un 

total de 3.426.690,30 lei (inclusiv TVA). 

Valoarea aferentă tronsonului 2.1 al investiţiei 9.844.235,69 lei, la care se adaugă TVA 

în valoare de 1.852.619,59 lei, cu un total de 11.696.855,28 lei (inclusiv TVA), din care: 

C+M 8.509.663,09 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 1.616.835,99 lei, cu 

un total de 10.126.499,08 lei (inclusiv TVA). 

Valoarea aferentă tronsonului 2.2 al investiţiei 8.332.492,07 lei, la care se adaugă TVA 

în valoare de 1.568.232,17 lei, cu un total de 9.900.724,24 lei (inclusiv TVA), din care: 

C+M 7.148.957,76 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 1.358.301,97 lei, cu 

un total de 8.507.259,73 lei (inclusiv TVA). 

Durata estimată de execuție a lucrărilor: 19 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 totală reabilitată 6.195 m, împărțită în 3 tronsoane:  

o Tronson 1 – 840 m, între km 40+633 și 41+473 

o Tronson 2.1 – 2894 m, între km 41+473 și 44+367   

o Tronson 2.2 – 2461 m, între km 44+367 și 46+828 

- Suprafața totală construită: 50.000 mp; 

- Lățimea părții carosabile: 5,50 m (2x2,75 m); 

- Lățime benzilor de încadrare: 2 x 0,25 m; 

- Lățime acostamente: 1 sau 2 x 0,50 m; 

- Lungime consolidări noi sau reparații (ziduri de sprijin, consolidări cu piloți) 

o Tronson 1: 500 m 

o Tronson 2.1: 626 m 

o Tronson 2.2: 410 m 

- Lungime dispozitive pentru colectarea apelor de suprafață (șanțuri, rigole): 

o Tronson 1: 840 m 

o Tronson 2.1: 3005 m 

o Tronson 2.2: 2493 m 

- Podețe 

o Tronson 1: 3 buc 

o Tronson 2.1: 5 buc 

o Tronson 2.2: 19 buc 



- Lungime parapet metalic tip H2 

o Tronson 1: 820 m 

o Tronson 2.1: 2643 m 

o Tronson 2.2: 2443 m 

- Structura rutieră parte carosabilă tronson 1 

o strat uzură MAS 16 de 5cm 

o strat  legătură BAD 22.4 de 6cm 

o strat de bază AB 22.4 de 6cm 

o strat superior fundație din piatră spartă de 25cm 

o strat inferior fundație din balast de 30cm 

o strat de formă din balast nisipos de 10cm 

- Structura rutieră tronsoane 2.1 și 2.2 

o Parte carosabilă: 

 strat uzură MAS 16 de 5cm 

 strat  legătură BAD 22.4 de 6cm 

 membrană antifisură 

 strat de bază agregate naturale stabilizate cu lianți hidraulici (ciment) 4-6% 

de 15 cm 

 strat din dala de beton reciclată cu adaos de Doroport TB25 sau similar de 

20cm 

 strat de balast existent de 30cm 

o Casete: 

 strat uzură MAS 16 de 5cm 

 strat  legătură BAD 22.4 de 6cm 

 membrană antifisură 

 strat de bază agregate naturale stabilizate cu lianți hidraulici 4-6% de 15 cm 

 strat superior de fundație din agregate naturale stabilizate in situ cu lianți 

hidraulici (tip Doroport TB25 sau similar ) de 20cm 

 strat inferior de fundație din balast de 30cm 

- Structura rutieră acostamente: 

o Strat piatră spartă de 15cm 

o Umplutură din balast 

 

 

                                           

   DIRECTOR EXECUTIV,      Şef serviciu, 

            Ioan BODEA              Floare PERȚA        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, Anca OANA 

 


