
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate  

și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Consolidare corp  

drum județean DJ107K: Galda de Jos (DJ107H) - Mesentea - Galda de Sus -  

Măgura - Poiana Galdei - Modolești - Întregalde - Ivăniș - Ghioncani - 

DJ107I (Bârlești), tronson IV: km 23+700 - km 37+500” 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna iunie 2020; 

 Luând în dezbatere: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei 

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

obiectivul „Consolidare corp drum județean DJ107K: Galda de Jos (DJ107H) - Mesentea - Galda 

de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modolești - Întregalde - Ivăniș - Ghioncani - DJ107I 

(Bârlești), tronson IV: km 23+700 - km 37+500”; 

- avizul nr. 3 din 14 iunie 2021 prin care Comisia tehnico-economică a Consiliului 

Județean Alba avizează favorabil documentația tehnico-economică, faza Studiu de Fezabilitate  

pentru obiectivul „Consolidare corp drum județean DJ107K: Galda de Jos (DJ107H) - Mesentea 

- Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modolești - Întregalde - Ivăniș - Ghioncani - DJ107I 

(Bârlești), tronson IV: km 23+700 - km 37+500”; 

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 „Consolidare corp drum județean DJ107K: Galda de Jos (DJ107H) 

- Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modolești - Întregalde - Ivăniș - 

Ghioncani - DJ107I (Bârlești), tronson IV:km 23+700 - km 37+500”și indicatorii tehnico-

economici prevăzuți în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a investiției „Consolidare corp drum județean DJ107K: 

Galda de Jos (DJ107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modolești - 

Întregalde - Ivăniș - Ghioncani - DJ107I (Bârlești), tronson IV:km 23+700 - km 37+500”, în 

valoare  de  21.376.169,55  lei, la care se adaugă TVA în valoare de 4.023.691,73 lei, cu un total 

de 25.399.861,28 lei (inclusiv TVA), din care C+M 17.167.698,28 lei, la care se adaugă TVA în 

valoare de 3.261.862,67 lei, cu un total de 20.429.560,95 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 Local 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. 135 

Alba Iulia, 16 iunie 2021 

 

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, dezvoltare rurala, prognoze 

și strategii 

         Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi 

lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului 

http://www.cjalba.ro/


Anexa la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr. 135/16 iunie 2021 

 

 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI 

„Consolidare corp drum județean DJ107K: Galda de Jos (DJ107H) – Mesentea - 

Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modolești - Întregalde - Ivăniș -  

Ghioncani - DJ107I (Bârlești), tronson IV: km 23+700 - km 37+500” 

 

 

Beneficiar: UAT - JUDEȚUL ALBA 

Proiectant: S.C. PT CIVIL PROJECT  S.R.L. 

 

1. Indicatori economici: 

Valoarea totală a investiţiei 21.376.169,55  lei, la care se adaugă TVA în valoare de 

4.023.691,73 lei, cu un total de 25.399.861,28 lei (inclusiv TVA), din care, C+M 17.167.698,28 

lei, la care se adaugă TVA în valoare de 3.261.862,67 lei, cu un total de 20.429.560,95 lei 

(inclusiv TVA). 

 

Durata estimată de execuție: 

 3 luni pentru proiectare; 

 24 luni pentru lucrări. 

 

2. Indicatori tehnici:  

- Categoria funcțională a drumului: Drum județean; 

- Categoria de importanță: C-lucrări de importanță normală; 

- Clasa tehnică: IV; 

- Lungimea tronsonului de drum: 13.800 m 

- Suprafața totală construită: 83.200 mp 

- Lățimea platformei drumului: 6,00 – 7,50 m  

- Lățimea părții carosabile: 4,00 – 6,00 m 

- Benzi de încadrare cu lățimea: 0,25 m 

- Lățime acostamente variabilă: 2 x (0,25 – 1,00) m 

- 15 platforme de încrucișare cu lățimea: 1,00 – 2,00 m 

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

o Șanțuri de pământ; 

o Rigolă ranforsată: 1200,00 m; 

o Rigolă de acostament: 890,00 m; 

- Poduri – 5: 

o 4 poduri noi; 

o 1 pod reabilitat. 

- Parapet metalic; 

- Consolidări - zid protecție =1995 m. 

 

Profil transversal tip 1: 

- lățime carosabil: 2 x 2,0m; 

- bandă încadrare: 0,25 m; 

- lățime acostamente: variabil 0,25 1,00 m; 

- pantă transversală carosabil: 2.5%; 

- pantă transversală acostamente: 4% 

 

Profil transversal tip 2: 

- lățime carosabil: 2 x 2,5m; 

- bandă încadrare: 0,25 m; 

- lățime acostamente: variabil 0,25 1,00 m; 

- pantă transversală carosabil: 2.5%; 

- pantă transversală acostamente: 4% 



 

Structura rutieră nouă: 

- strat uzură beton asfaltic BA16 – 4 cm; 

- strat de legătură din beton asfaltic deschis BAD22,4 – 5 cm; 

- strat de legătură din piatră spartă – 15 cm; 

- strat de fundație din balast – 20 cm; 

 

Structura rutieră ranforsată: 

- strat uzură beton asfaltic BA16 – 4 cm; 

- strat de legătură din beton asfaltic deschis BAD22,4 – 6 cm; 

- strat de bază din piatră spartă – 15 cm; 

 

 

                                           

   DIRECTOR EXECUTIV,      Şef serviciu, 

            Ioan BODEA              Floare PERȚA        

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, Ciprian ORLEA 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr.  13299/16 iunie 2021 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice  

faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

„Consolidare corp drum județean DJ107K: Galda de Jos (DJ107H) - Mesentea –  

Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modolești - Întregalde - Ivăniș –  

Ghioncani - DJ107I (Bârlești), tronson IV: km 23+700 - km 37+500” 

 

 

I. Expunere de motive 

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

faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Consolidare 

corp drum județean DJ107K: Galda de Jos (DJ107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - 

Poiana Galdei - Modolești - Întregalde - Ivăniș - Ghioncani - DJ107I (Bârlești), tronson IV: km 

23+700 - km 37+500”. 

 

II. Descrierea situaţiei actuale 
Drumul judeţean DJ107K: Galda de Jos (DJ107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - 

Poiana Galdei - Modolești - Întregalde - Ivăniș - Ghioncani - DJ107I (Bârlești) 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. 55.  

Drumul județean DJ 107 K: Galda de Jos (DJ 107 H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura 

- Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107 I (Bârleşti) traversează 

localităţile Galda de Jos, Mesentea, Galda de Sus, Măgura, Poiana Galdei, Modoleşti, Întregalde, 

Ivăniş, Ghioncani și Bârleşti, asigurând legătura cu drumul județean DJ 107H și drumul național 

DN1, una dintre principalele artere de circulație care străbate teritoriul județului Alba. Are 

lungimea totală de 37,5 km. Din punct de vedere al structurii rutiere drumul este asfaltat între km 

0+000 – 17+700. În prezent de la km 17+700 la km 23+700 se execută lucrări de modernizare. 

Restul de 13,8 km este pietruit. 

Tronsonul de 13,8 km de la km 23+700 la km 37+500 din drumul județean DJ107K ce 

face obiectul prezentei documentații tehnice este situat pe teritoriul administrativ al comunelor 

Întregalde și Mogoș. Acesta urmărește ca și traseu valea râului Galda, fapt ce a dus în timp la 

erodarea corpului de drum. De-a lungul drumului apar zone îngustate între vale și versant. 

Lățimea platformei drumului județean este cuprinsă între 5,00 m - 5,50 m, cu o lățime a 

părții carosabile între 4,00 - 5,00 m și acostamente cu lățimi variabile de 0 - 0,50 m. 

Acostamentele din pământ au lățime variabilă și sunt înierbate și denivelate față de partea 

carosabilă, nepermițând scurgerea apelor către șanțuri. 

Șanțurile de scurgere a apelor sunt insuficiente și funcționează deficitar, podețele sunt în 

diferite stadii de degradare, parțial colmatate sau complet nefuncționale, unele având diametru 

insuficient, motiv pentru care apa pluvială nu se scurge și nu este evacuată în mod 

corespunzător. 

Nu este asigurată semnalizarea verticală și orizontală, lipsesc atât indicatoarele de 

orientare cât și cele de asigurare a siguranței circulației. 

 

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; 



- 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. 

 

V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene 

 Nu este cazul. 

 

 VI. Avize necesare 

Avizul nr. 3 din 14 iunie 2021 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 drumului, 

de către SC Drumex SRL Cluj Napoca. 

Pe baza recomandărilor din expertiza tehnică a fost întocmită documentația - faza Studiu 

de fezabilitate.  

S.C. PT CIVIL PROJECT S.RL. a întocmit studiul de fezabilitate pentru tronsonul din 

drumul județean DJ 107K. Documentaţia tehnico-economică depusă 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 caietului de sarcini și a normativelor specifice în vigoare. 

 

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.  135 din 16 iunie 2021. 

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.  13301/16 iunie 2021 

 

 

 

 

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 redactării raportului de specialitate,  

 

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate  

și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Consolidare corp  

drum județean DJ107K: Galda de Jos (DJ107H) - Mesentea - Galda de Sus  

- Măgura - Poiana Galdei - Modolești - Întregalde - Ivăniș - Ghioncani  

- DJ107I (Bârlești), tronson IV:km 23+700 - km 37+500” 

 

 

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

până în data de 17 iunie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 

estimată a avea loc în data de 24 iunie 2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 135/16 iunie 2020 şi are ataşate următoarele 

documente: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei 

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

obiectivul „Consolidare corp drum județean DJ107K: Galda de Jos (DJ107H) - Mesentea - Galda 

de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modolești - Întregalde - Ivăniș - Ghioncani - DJ107I 

(Bârlești), tronson IV: km 23+700 - km 37+500”; 

- avizul nr. 3  din  14 iunie 2021 prin care Comisia tehnico-economică a Consiliului 

Județean Alba avizează favorabil documentația tehnico-economică. 

 

Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

Nr. 13340/16 iunie 2021 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Studiu 

de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Consolidare corp 

drum județean DJ107K: Galda de Jos (DJ107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - 

Poiana Galdei - Modolești - Întregalde - Ivăniș - Ghioncani - DJ107I (Bârlești), tronson 

IV:km 23+700 - km 37+500” 

 

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 publice. 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. 

Drumul judeţean DJ107K: Galda de Jos (DJ107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - 

Poiana Galdei - Modolești - Întregalde - Ivăniș - Ghioncani - DJ107I (Bârlești) este 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. 55 şi 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. 

Drumul județean DJ 107K se desfășoară pe teritoriul administrativ al județului Alba, 

asigurând legătura între localitatea Galda de Jos, de la intersecția cu DJ 107H și comuna Mogoș, 

sat Bârlești până la intersecția cu DJ 107I.  Drumul traversează localitățile Mesentea, Galda de 

Sus, Măgura, Poiana Galdei, Modoleşti, Întregalde, Ivăniş, Ghioncani și Bârleşti, fiind asfaltat pe 

o porțiune de 17,70 km, în curs de modernizare pe o porțiune de 6,00 km și pietruit pe restul 

lungimii de 13,80 km, până la intersecția cu DJ 107 I.  

Tronsonul care se propune a fi modernizat, reprezentat de porțiunea pietruită dintre km 

23+700 și  km 37+500 are lungimea de 13,8 km și este situat pe teritoriul administrativ al 

comunelor Întregalde și Mogoș. Acesta urmărește ca și traseu valea râului Galda, fapt ce a dus în 

timp la erodarea corpului de drum. De-a lungul drumului apar zone îngustate între vale și 

versant. 

Lățimea platformei drumului județean este cuprinsă între 5,00 m - 5,50 m, cu o lățime a 

părții carosabile între 4,00 - 5,00 m și acostamente cu lățimi variabile de 0 - 0,50 m. 

Acostamentele din pământ au lățime variabilă și sunt înierbate și denivelate față de partea 

carosabilă, nepermițând scurgerea apelor către șanțuri. 

Șanțurile de scurgere a apelor sunt insuficiente și funcționează deficitar, podețele sunt în 

diferite stadii de degradare, parțial colmatate sau complet nefuncționale, unele având diametru 

insuficient, motiv pentru care apa pluvială nu se scurge și nu este evacuată în mod 

corespunzător. Nu este asigurată semnalizarea verticala și orizontală, lipsesc atât indicatoarele 

de orientare cât și cele de asigurare a siguranței circulației. 

Tronsonul de drum judeţean DJ107K propus modernizării prezintă numeroase degradări 

la nivelul căii de rulare cât și cedări ale structurii rutiere. Elementele geometrice nu corespund 

cerințelor de trafic actual și de perspectivă. 

Fiind un drum pietruit nu asigură desfăşurarea circulaţiei în condiţii normale de siguranţă 

şi confort. Structura rutieră este neconformă cu necesităţile şi perspectivele de dezvoltare 

economică, socială şi turistică, precum şi cerinţele actuale ale utilizatorilor. 

În vederea îmbunătățirii condițiilor de circulație pe sectorul de drum județean analizat, s-

a propus reabilitarea acestuia. 



În vederea elaborării proiectului a fost realizată în prealabil expertiza tehnică a drumului, 

de către SC Drumex SRL Cluj Napoca. Pe baza recomandărilor din expertiza tehnică a fost 

întocmită documentația - faza Studiu de fezabilitate de către S.C. PT CIVIL PROJECT S.RL. 

În baza raportului de expertiză tehnică realizat în prealabil s-a stabilit că se vor realiza 

lucrări la nivelul sistemului rutier, parte carosabilă si acostamente, la nivelul dispozitivelor de 

colectare și evacuare a apelor subterane și de suprafață, la nivelul podurilor și podețelor, lucrări 

de consolidare, amenajări de intersecții cu drumuri laterale și accese la proprietăți, lucrări în 

albie, lucrări conexe pentru siguranța rutieră, lucrări pentru protecția mediului. 

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

având în vedere costurile și consumul de materiale, dar și impactul asupra mediului înconjurător, 

s-a optat pentru soluția structurii rutiere suple, construire poduri noi peste râul Galda și 

reabilitare pod peste râul Geoagiu. 

Lucrările proiectate în cadrul scenariului 1 au urmărit respectarea următoarelor principii: 

 adaptarea soluțiilor propuse și a recomandărilor din expertiza tehnică; 

 aducerea structurii rutiere la parametrii tehnici corespunzători categoriei 

drumului, asigurându-se astfel condiții optime de siguranță și confort pentru 

participanții la trafic; 

 realizarea unui profil transversal cu elemente geometrice care să se încadreze, pe 

cât posibil, în prevederile legale, fără a depăși limitele de proprietate și a fi 

necesare expropieri, conform cerințelor temei de proiectare și caietului de sarcini; 

 asigurarea stabilității infrastructurilor și asigurarea scurgerii apelor pluviale în 

condiții optime; 

 protejarea împotriva afuierilor locale a infrastructurilor, asigurarea scurgerii 

debitelor maxime cu probabilitatea de depășire de 1%, apărarea împotriva 

inundațiilor în zona podurilor. 

 protejarea împotriva afuierilor locale a infrastructurilor, asigurarea scurgerii 

debitelor maxime cu probabilitatea de depășire de 1%, apărarea împotriva 

inundațiilor în zona podurilor. 

 

Structura rutieră propusă pentru reabilitarea drumului este structură rutieră suplă, cu 

îmbrăcăminte asfaltică realizată în două straturi, utilizând la maxim zestrea existentă. Pietruirea 

existentă va fi păstrată ca strat de fundație, se va reprofila și compacta, iar peste aceasta vor fi 

așternute straturile superioare de ranforsare. 

 Structură rutieră ranforsată peste zonele cu pietruire existentă: 

o 4 cm strat de uzură din beton asfaltic BA16; 

o 5 cm strat de legătură din beton asfaltic deschis BAD 22,4; 

o 15 cm strat de bază din piatră spartă; 

o strat de fundație alcătuit din pietruirea existentă pe o grosime de minim 30 cm. 

 Structură rutieră nouă: 

o 4 cm strat de uzură din beton asfaltic BA16; 

o 5 cm strat de legătură din beton asfaltic deschis BAD 22,4; 

o 15 cm strat de piatră spartă; 

o 20 cm strat de fundație din balast; 

o 15 cm strat de formă din balast nisipos. 

Scurgerea apelor a fost realizată astfel încât acestea să fie colectate atât de pe versanți, cât 

și de pe plaforma drumului și apoi descărcate corespunzător, prin intermediul unui sistem de 

șanțuri, rigole și podețe. Pe cea mai mare parte șanțurile au secțiune triunghiulară fiind proiectate 

cu umăr variabil, astfel încât să asigure o adâncime de scurgere de minim 30 – 40 cm. În zonele 

în care spațiul existent era îngust s-au dispus rigole de acostament, iar acolo unde versantul este 

aproape de drum s-a ales soluția unor rigole/șanturi ranforsate pentru prevenirea alunecării 

versantului. 

În punctele de minim pe profil longitudinal, pentru descărcarea apelor, au fost dispuse 

podețe tubulare din țeavă corugată de polietinenă cu OD 1000 mm sau podețe casetate tip C2. De 

asemenea, în zona acceselor sau a drumurilor laterale, pentru a asigura continuitatea scurgerii 

apelor, au fost dispuse podețe tubulare din țeavă corugată de polietinenă cu OD 500 mm. 

Drumurile laterale se vor amenaja pe o lungime de 15 m și vor avea structura rutieră nouă 

precum a drumului proiectat. 



  În zonele în care versantul se află în imediata vecinătate a drumului, pe porțiunile în care 

valea Galda este adiacentă drumului și s-au produs erodări sau acolo unde traseul drumului nou 

proiectat a impus, fiind mai lat decât drumul existent, au fost prevăzute ziduri de sprijin elastice 

din beton armat, pentru a proteja sau susține structura drumului proiectat. 

  Sunt prevăzute poduri noi: 

 Pod 1 – km. 28+194:  

o Suprastructura din grinzi de beton precomprimat; 

o Tip de fundare: directă; 

o Lățime parte carosabilă: 7.80 m; 

o Lățime trotuar: 2x1,5 m; 

o Lungime totală pod (masurată de la extremități): 9.57 m; 

 Pod 2 – km. 29+335:  

o Suprastructura din grinzi de beton precomprimat; 

o Tip de fundare: directă; 

o Lățime parte carosabilă: 7.80 m; 

o Lățime trotuar: 2x1,5 m; 

o Lungime totală pod (masurată de la extremități): 8.51 m; 

 Pod 3 – km. 30+409:  

o Suprastructura din grinzi de beton precomprimat; 

o Tip de fundare: directă; 

o Lățime parte carosabilă: 7.80 m; 

o Lățime trotuar: 2x1,5 m; 

o Lungime totală pod (masurată de la extremități): 10.59 m; 

 Pod 4 – km. 31+071:  

o Suprastructura din grinzi de beton precomprimat; 

o Tip de fundare: directă; 

o Lățime parte carosabilă: 7.80 m; 

o Lățime trotuar: 1x1,5 m; 

o Lungime totală pod (masurată de la extremități): 11.17 m; 

 

 Podul 5 – km. 36+890 este prevăzut pentru reabilitare. Acesta are următoarele caracteristici: 

o Suprastructura pe doua deschideri realizata din fasii cu goluri existente si grinzi 

noi prefabricate; 

o Tip de fundare: directă; 

o Lățime parte carosabilă: 7.80 m; 

o Lățime trotuar: 2x1,5 m; 

o Lungime totală pod (masurată de la extremitățile zidurilor întoarse): 25.14 m; 

 

În urma analizei documentației tehnico-economice faza S.F. 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. 

Conform art. 7, alin. (7) 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 ”Studiul de fezabilitate 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. 3 din 14 iunie 2021 al comisiei tehnico-economice 

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. 220/2021. 



Indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Consolidare corp drum județean 

DJ107K: Galda de Jos (DJ107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - 

Modolești - Întregalde - Ivăniș - Ghioncani - DJ107I (Bârlești), tronson IV:km 23+700 - km 

37+500” sunt cuprinși în Anexa la Proiectul de hotărâre, parte integrantă a prezentului proiect de 

hotărâre. 

Durata de proiectare este de 3 luni și durata de execuție a lucrărilor de reabilitare a 

drumului este estimată la 24 luni, având indicatorii tehnico-economici prezentați în anexă. 

În conformitate cu parte financiara a documentației S.F. și a devizului general, valoarea 

totală a investiției este de 25.399.861,28 lei (inclusiv TVA), din care C+M 20.429.560,95 lei 

(inclusiv TVA).  

 

Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de 

Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ conform căruia consiliul județean are atribuţii 

privind dezvoltarea economico-socială a judeţului și alin. (3) lit. f) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 

57/2019 conform căruia consiliul județean aprobă documentaţiile tehnico-economice pentru 

lucrările de investiţii de interes judeţean, în limitele şi în condiţiile legii, propunem spre aprobare 

proiectul de hotărâre în forma prezentată.  
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