
 
 
 
 
    
 
 

 
 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Documentaţie de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenţii și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 
„Modernizare şi consolidare drum județean DJ 107V: DJ 107 – Alecuş - DJ 107D” 

 
 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, în sistem vidoeoconferinţă, în data 
de 18 iunie 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 „Modernizare şi consolidare drum județean DJ 107V: DJ 107 – Alecuş - DJ 107D”; 

- 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 „Modernizare şi consolidare drum județean DJ 107V: DJ 
107 – Alecuş - DJ 107D”;  

- raportul de specialitate nr. 13359/15 iunie 2020 al Direcției gestionarea patrimoniului 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- avizul nr. 5 din 12.06.2020 prin care Comisia tehnico-economică a Consiliului Județean 
Alba avizează favorabil documentația tehnico-economică înregistrată la registratura Consiliului 
Județean Alba cu nr. 7087 din 20.03.2020. 

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 modificările și completările ulterioare; 
- 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; 
- art. 5 alin. 1 lit. b)  pct. (i) din 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, cu modificările și 
completările ulterioare; 

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 modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 
HOTĂRÂRE 

Art. 1. Se aprobă documentația tehnico-economică a investiției, faza  Documentaţie de 
Avizare a Lucrărilor de Intervenţii  pentru obiectivul „Modernizare şi consolidare drum 
județean DJ 107V: DJ 107 – Alecuş – DJ 107D” și indicatorii tehnico-economici prevăzuți în 
anexă - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a investiției „Modernizare şi consolidare drum 
județean DJ 107V: DJ 107 – Alecuş – DJ 107D”, în valoare  de 16.493.028,82 lei, la care se 
adaugă TVA în valoare de  3.101.837.81 lei, cu un total de  19.594.866,63 lei (inclusiv TVA), 
din care C+M 14.571.012,18 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 2.768.492,31 lei, cu un 
total de 17.339.504,49 lei (inclusiv TVA). 
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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 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,                                    p. SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Director executiv 
  Liliana Negruţ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 126 
Alba Iulia, 18 iunie 2020 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 1, art. 139 alin. 5 lit. c şi  art. 5 lit. cc 
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 33 voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 33 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 
 
 
 



Anexa la Hotărârea 
Consiliului Județean Alba nr 126/18 iunie 2020 
 
 
 
 
 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI 
„Modernizare şi consolidare drum județean DJ 107V: DJ 107 – Alecuş – DJ 107D” 

 
 

Beneficiar: UAT JUDEŢUL ALBA 
Proiectant: S.C.CONSTRUCT CDP S.R.L. 

 
1. Indicatori economici: 
- valoarea totală a investiţiei 16.493.028,82 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 
3.101.837.81 lei, cu un total de 19.594.866,63 lei (inclusiv TVA) 

o din care C+M 14.571.012,18 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 2.768.492,31 lei, cu 
un total de 17.339.504,49 lei (inclusiv TVA) 

- durata estimată de execuție a lucrărilor: 18 luni. 
 
2. Indicatori tehnici:  

- Categoria funcțională a drumului: Drum județean 
- Categoria de importanță: C-lucrări de importanță normală 
- Clasa tehnică: IV 
- Lungimea tronsonului de drum: 11.537 m 
- Suprafața totală construită: 98.050 mp 
- Lățimea platformei drumului: 7,00 m 
- Lățimea părții carosabile: 5,50 m (2x2,75 m) 
- Lățime benzilor de încadrare: 2 x 0,25 m 
- Lățime acostamente: 2 x 0,75 m 
- Structura rutieră adoptată: 

Structură rutieră ranforsată Structură rutieră nouă (casete) 

- strat uzură BA 16 - 4cm 
- strat de legătură cu beton asfaltic deschis 
BAD 22,4 - 6cm  
- strat de bază din piatră spartă - 20cm 
- strat de fundație din balast - 20cm 
- strat de forma de min. 20cm format prin 
scarificare și reprofilare cu adaos de 5 – 15 
cm de balast  

- strat uzură BA 16 - 4cm 
- strat de legătură cu beton asfaltic deschis BAD 
22,4 - 6cm  
- strat de bază din piatră spartă - 20cm 
- strat de fundație din balast - 20cm 
- strat de forma format din balast - 30cm 
 

 
 

 
               Contrasemnează 

PREŞEDINTE,                             p. SECRETAR  GENERAL, 
                    Ion DUMITREL                                 Director executiv 
                                                                                                   Liliana NEGRUȚ 
 
 
 
 
 


