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PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici aprobați prin HCJ nr. 85/2020 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 convocat în şedinţă „ordinară” în luna august 2021; 

 Luând în dezbatere: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-

economici aprobați prin HCJ nr. 85/2020 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)”; 

Având în vedere prevederile: 

- HCJ nr. 85/2020 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)”; 

- 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, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul  art. 182 alin.1 și alin.2, 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. Pentru obiectivul „Reabilitare drum județean DJ 705: limită Județul Hunedoara - 

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

prevăzuți în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

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  

26.734.180,24lei, la care se adaugă TVA în valoare de 5.030.792,54 lei, cu un total de 31.764.972,78 

lei (inclusiv TVA), din care C+M 23.302.251,44 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 4.427.427,77 

lei, cu un total de 27.729.679,21 lei (inclusiv TVA), valoarea pe tronsoane fiind:  

- tronsonului 1 al investiţiei 4.291.194,75lei, la care se adaugă TVA în valoare de 

807.377,45lei, cu un total de 5.098.572,19lei (inclusiv TVA), din care: 

C+M 3.803.614,63 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 722.686,78 lei, cu un total 

de 4.526.301,41 lei (inclusiv TVA). 

- valoarea aferentă tronsonului 2.1 al investiţiei 12.346.070,83lei, la care se adaugă TVA în 

valoare de 2.323.261,84lei, cu un total de 14.669.332,67lei (inclusiv TVA), din care: 

C+M 10.761.539,90 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 2.044.692,58 lei, cu un 

total de 12.806.232,48 lei (inclusiv TVA). 



- valoarea aferentă tronsonului 2.2 al investiţiei 10.096.914,67 lei, la care se adaugă TVA în 

valoare de 1.900.153,25 lei, cu un total de 11.997.067,92 lei (inclusiv TVA), din care: 

C+M 8.737.096,91 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 1.660.048,41 lei, cu un 

total de 10.397.145,32 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 

  VICEPREŞEDINTE,                       p. SECRETAR  GENERAL, 

                 Marius Nicolae HAȚEGAN                          Director executiv 

                                                                                                 Liliana NEGRUȚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 177 

Alba Iulia, 17 august 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 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, 

prognoze şi strategii 

Comisia de specialitate nr. 2 Comisia 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. 177 din 17 august 2021 

 

 

 

 

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 26.734.180,24lei, la care se adaugă TVA în valoare de 

5.030.792,54 lei, cu un total de 31.764.972,78 lei (inclusiv TVA): 

din care C+M 23.302.251,44 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 4.427.427,77 lei, 

cu un total de 27.729.679,21 lei (inclusiv TVA). 

Valoarea aferentă tronsonului 1 al investiţiei 4.291.194,75lei, la care se adaugă TVA în 

valoare de 807.377,45lei, cu un total de 5.098.572,19lei (inclusiv TVA), din care: 

C+M 3.803.614,63 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 722.686,78 lei, cu un total de 

4.526.301,41 lei (inclusiv TVA). 

Valoarea aferentă tronsonului 2.1 al investiţiei 12.346.070,83lei, la care se adaugă TVA în 

valoare de 2.323.261,84lei, cu un total de 14.669.332,67lei (inclusiv TVA), din care: 

C+M 10.761.539,90 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 2.044.692,58 lei, cu un total de 

12.806.232,48 lei (inclusiv TVA). 

Valoarea aferentă tronsonului 2.2 al investiţiei 10.096.914,67 lei, la care se adaugă TVA în 

valoare de 1.900.153,25 lei, cu un total de 11.997.067,92 lei (inclusiv TVA), din care: 

C+M 8.737.096,91 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 1.660.048,41 lei, cu un total de 

10.397.145,32 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, 

Ioan BODEA 

 

 

Șef serviciu,   

Floare PERȚA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, Monica CRISTEA 
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REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici 

 aprobați prin HCJ nr. 85/2020 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)” 

 

I. Expunere de motive 

Proiectul de act administrativ inițiat vizează actualizarea devizului general pentru obiectivul 

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

Zlatna (DN 74)”. 

 

II. Descrierea situaţiei actuale 
Drumul judeţean DJ 705: limită Județul Hunedoara - Almașu de Mijloc - Almașu Mare - Zlatna 

(DN 74) 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. 68.  

Sectorul de drum care face obiectul prezentei documentații se împarte în trei tronsoane (1, 2.1, 

2.2): primul prezintă structură rutieră suplă cu îmbrăcăminte asfaltică, al doilea și al treilea structură 

rutieră rigidă cu îmbrăcăminte din beton de ciment. Starea tehnică a tuturor tronsoanelor de drum este 

„rea”.   

Din punct de vedere al defecțiunilor identificate predomină următoarele defecțiuni: 

- Tronson 1: defecțiunile de structură (faianțări, fisuri și crăpături longitudinale), defecțiuni de 

suprafață (suprafață șlefuită sau cu ciupituri), defecțiuni ale îmbrăcăminții rutiere (gropi, praguri, 

rupturi de margine). 

- Tronsoanele 2.1 și 2.2: defecțiunile de structură (pompaj, dale tasate, faianțare, distrugere totală a 

dalelor), defecțiuni de suprafață (suprafață șlefuită, alunecoasă, peladă), defecțiuni ale rosturilor, 

(defecțiuni ale îmbrăcăminții rutiere (fisuri și crăpături, gropi). 

 Pe aceste tronsoane au fost identificate de asemenea o serie de sectoare unde sunt vizibile 

cedări ale terasamentului drumului județean, cauzate de factori climatici dar și de acțiunea erozională a 

pârâului a cărui curs se  desfășoară paralel cu traseul drumului. 

Consolidările vechi/reparate sunt foarte degradate; o parte a zidurilor de rambleu sunt 

prabusite, altele prezinta stabilitate, dar necesita lucrari de reparatii. Pe anurnite sectoare s-a montat 

parapet flexibil semigreu (fie in dreptul consolidarilor existente, fie in zonele periculoase), dar pe 

lungimi mari parapetul degradat nu a fost inlocuit. 

Sistemul de captare și evacuare a apelor pluviale din zona drumului este alcătuit fie din șanțuri 

de pământ, fie  din rigole și șanțuri de beton, care sunt colmatate sau parțial înfundate  și deteriorate; în 

unele zone șanțurile lipsesc desăvârșire. Există un număr mare de podețe în diferite stadii de amenajare 

și degradare, majoritatea într-o starea tehnică a podețelor necorespunzătoare fiind parțial colmatate, cu 

coronamentele degradate. 

Lucrările propuse a se executa pe drumul județean DJ705 din județul Alba vor conduce la 

îmbunătățirea condițiilor de colectare și evacuare a apelor spre emisar, vor asigura o circulație fluentă 

a traficului auto și vor influența benefic zona atât din punct de vedere ambiental, cât și din punct de 

vedere socio-economic. 

Prin HCJ nr. 85/2020 s-a aprobat documentaţia tehnico-economică faza Studiu de fezabilitate și 

indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare drum județean DJ 705: limită Județul 

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

Având în vedere creșterea prețurilor materialelor de construcții și a carburanților din ultima 

perioadă, consider necesară actualizarea devizului general pentru obiectivul mai sus menționat. 

 



III. Reglementări anterioare 

Nu există. 

  

IV. Baza legală 

-  HCJ nr. 85/2020 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)”; 

- 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 

Nu este cazul. 

 

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, la 

finalul anului 2018, de către SC CONSULTANȚĂ PENTRU INFRASTRUCTURI TERESTRE 

CONSIT SA București. Studiul geotehnic a fost realizat de SC Zamolxis Impex SRL. 

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

întocmirea documentației - faza Studiu de fezabilitate.  

SC GG TEHNIC PROIECT SRL a întocmit studiul de fezabilitate pentru tronsoanele din 

drumul județean DJ 705, documentație înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu 

numărul 21720 din 7 octombrie 2019. 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. 

Având în vedere faptul că realizarea investiției presupune atât lucrări noi cât și intervenții la 

construcții existente, s-a optat pentru verificarea documentației 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. 177  din 17 august 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. 

 

 VICEPREŞEDINTE, 

Marius Nicolae HAȚEGAN 

 

 

 



ROMÂNIA                         APROB, 

JUDEŢUL ALBA               VICEPREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN      Marius Nicolae HAȚEGAN 

SECRETAR GENERAL 

Nr 18170/17 august 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 întocmirii raportului de specialitate,  

 

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE 

privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici aprobați prin HCJ nr. 85/2020 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 va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba până 

în data de 19 august 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” estimată a 

avea loc în data de 26 august 2021. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 177 din 17 august 2021 şi are ataşate următoarele 

documente: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico – 

economici aprobați prin HCJ nr. 85/2020 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)” 

 

 Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

 p.SECRETAR  GENERAL  

DIRECTOR EXECUTIV 

Liliana NEGRUŢ 

 

 

 

 



ROMÂNIA 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

a proiectului de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici 

 aprobați prin HCJ nr. 85/2020 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)” 

 

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 DJ 705: limită județ Hunedoara  –  Almașu de Mijloc  –  Almașu Mare  –  

Zlatna (DN74) 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. 68 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. 

Regimul tehnic: Drumul județean DJ 705 este situat în partea vestică a județului Alba, se 

desprinde din DN 74 în localitatea Zlatna și face legătura între localitățile Almașu Mare, Almașu de 

Mijloc și limita județului Hunedoara. Sectorul de drum care face obiectul prezentei documentații, 

cuprins între km 40+663 și 46+828, este situat la periferia sudică a Munților Apuseni și se împarte în 

trei tronsoane: primul prezintă structură rutieră suplă cu îmbrăcăminte asfaltică, iar următoarele două 

structură rutieră rigidă cu îmbrăcăminte din beton de ciment. Starea tehnică a ambelor tronsoane de 

drum este „rea”.   

Din punct de vedere al defecțiunilor identificate predomină următoarele defecțiuni: 

- Tronson 1 (840 m): defecțiunile de structură (faianțări, fisuri și crăpături longitudinale), defecțiuni de 

suprafață (suprafață șlefuită sau cu ciupituri), defecțiuni ale îmbrăcăminții rutiere (gropi, praguri, 

rupturi de margine). 

- Tronsoanele 2.1 (2894 m) și 2.2 (2461 m): defecțiunile de structură (pompaj, dale tasate, faianțare, 

distrugere totală a dalelor), defecțiuni de suprafață (suprafață șlefuită, alunecoasă, peladă), defecțiuni 

ale rosturilor, (defecțiuni ale îmbrăcăminții rutiere (fisuri și crăpături, gropi). 

Sistemul de captare și evacuare a apelor pluviale din zona drumului este alcătuit fie din șanțuri 

de pământ, fie  din rigole și șanțuri de beton, care sunt colmatate sau parțial înfundate  și deteriorate; în 

unele zone șanțurile lipsesc cu desăvârșire. În multe situații nu este asigurată colectarea și descărcarea 

apelor pluviale, astfel încât apa stagnează în bălți și se înfiltrează în corpul drumului. Există un număr 

mare de podețe în diferite stadii de amenajare și degradare, majoritatea într-o starea tehnică 

necorespunzătoare fiind parțial colmatate, cu coronamentele degradate. În multe cazuri identificarea 

podețelor este deosebit de dificilă din cauza vegetației. 

Pe mai multe sectoare, în special în al doilea tronson, sunt vizibile cedări ale terasamentului 

drumului cauzate fie de factori climatici, fie datorate eroziunii cauzate de pârâul al cărui curs se 

desfășoară paralel cu traseul drumului județean.  

Consolidările identificate de-a lungul traseului se împart în două categorii: cele vechi, păstrate 

sau reparate, și cele mai recente, executate în cadrul lucrărilor de reabilitare a drumului județean. 

Consolidările vechi sunt foarte degradate, unele ziduri de debleu sunt crăpate, cu dislocări ale 

materialului pietros din elevații sau au elevații necorelate cu înălțimea taluzului; nu sunt amenajate 

șanțuri pereate în zona zidurilor de debleu existente; o parte a zidurilor de rambleu sunt prăbușite, 



altele sunt stabile dar necesită lucrări de reparații. Pe anumite sectoare s-a montat parapet flexibil, dar 

pe lungimi mari parapetul degradat nu a fost înlocuit. În zonele periculoase lipsesc parapeții de 

protecție, siguranța circulației autovehiculelor fiind pusă în pericol. 

De asemenea există un număr ridicat de drumuri laterale din pământ care, datorită lipsei 

amenajării, conduc la înnoroirea frecventă a carosabilului și la stagnarea/infiltrarea apelor. 

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

propus reabilitarea acestuia. 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 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.  

În urma procedurii de achiziție privind încheierea contractului de servicii pentru elaborarea 

documentației tehnico-economice faza SF, societatea S.C. GG Tehnic Proiect S.R.L. a elaborat studiul 

de fezabilitate. 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 2 care constă în următoarele: 

 

- Asigurarea unei lățimi a părții carosabile corespunzătoare drumurilor de clasă tehnică V (5,50m), 

realizarea de benzi de încadrare pe ambele părți de 0,25m, precum și realizarea de acostamente; 

- 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 

- Realizarea unor casete cu sistem rutier nou in urmatoarele zone:  

o În supralărgirile din curbe unde nu există dală de beton;  

o În partea carosabilă unde sistemul rutier a ajuns în colaps tehnic 

o În zonele în care se realizează consolidări ale taluzului aval. 

- Reciclarea în situ a îmbrăcăminții din dala de beton existentă pe o adancime de min. 20 cm cu adaos 

de lianți hidraulici (tip Doroport@ TB 25 (clasa de rezistență HRB E3 sau sirnilar); 

- Refacerea șanțurilor existente și realizarea de șanțuri și rigole noi pereate cu beton C30/37 

- Asigurarea funcționalității podețelor existente și înlocuirea podețelor degradate cu unele noi, precum 

și amenajarea de podețe noi, dacă acest lucru se impune;  

- Amenajarea torenților de pe versanți, dacă este cazul;  



- Înlocuirea lucrărilor de consolidare vechi ce nu prezintd siguranță și stabilitate, repararea celorlalte 

lucrări de consolidare existente, precum și realizarea de noi lucrări de consolidare (ziduri de sprijin 

fundate direct, consolidări de taluz cu piloți etc.)  

- Refacerea acceselor existente cu podețe tubulare DNe 300-500mm, L:2,00 - 6,00m. Podețele refacute 

se vor realiza pe amplasamentele existente; 

- Refacerea intersecțiilor drumului județean cu drumurile laterale cu pietruire sau structură rutieră 

suplă, cu asigurarea continuității dispozitivelor de scurgere a apelor;  

- Amplasarea de parapeți de siguranță pe sectoarele pe care este necesar, conform normativelor și 

standardelor în vigoare. 

 

Caracteristicile tehnice principale ale construcției sunt următoarele: 

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

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

- Clasa tehnică: V ; 

- Viteza de proiectare: 30-50km/h 

- Lungimea sectorului de drum: 6,195 km 

- Suprafața totală construită: 50.000 mp; 

- Lățimea părții carosabile: 5,50 m (2 x 275 m); 

- Lățime acostamente: 1 sau 2x0,50 m; 

- Lățime bandă de încadrare: 2x0,25 m; 

- Pantă transversală parte carosabila: 2,5% 

- Pantă transversală acostamente: 4,0% 

 

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. 

Având în vedere faptul că realizarea investiției presupune atât lucrări noi cât și intervenții la 

construcții existente, s-a optat pentru verificarea documentației 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. 

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. 2 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 „Reabilitare  drum județean DJ 705: limită 

județ Hunedoara  –  Almașu de Mijloc  –  Almașu Mare  –  Zlatna (DN 74)” sunt cuprinși în 

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

Prin HCJ nr. 85/2020 s-a aprobat documentaţia tehnico-economică faza Studiu de fezabilitate și 

indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare drum județean DJ 705: limită Județul 

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

 



Din datele și semnalele primite din partea actorilor prezenți în sectorul investițiilor publice, în 

prezent ne confruntăm cu o escaladare a prețurilor din domeniul construcțiilor, fapt ce a condus la o 

criză în domeniu, atât la nivel național, cât și la nivel mondial. 

Pandemia Covid-19 a accelerat și agravat situația preexistentă din domeniul construcțiilor prin 

reducerea în mod forțat a capacității de producție la nivel mondial, prin diminuarea stocurilor la 

materialele de construcții, prin afectarea fluxurilor transporturilor de mărfuri la nivel internațional.  

Potrivit scrisorii Federației Europene pentru Industria Construcțiilor (FIEC) din data de 6 mai 

2021 adresate Comisiei Europene, prețul bitumului a crescut cu 15% în doar trei luni, prețul cimentului 

a crescut cu 10% într-o singură lună, iar prețul la lemn a crescut cu peste 20% față de ianuarie anul 

curent. De asemenea pe lângă creșterea prețurilor de materiale, companiile se confruntă cu întârzieri în 

livrarea produselor. Extrasele de mai jos din presa internațională de specialitate se bazează pe statistici 

oficiale care demonstrează o evidentă criză a materialelor de construcții la nivel mondial: 

o Oțel: conform „European Steel Review”, între noiembrie 2020 și martie 2021 au fost 

observate creșteri de preț pentru toate produsele din oțel, de exemplu prețul produsului de 

bază în construcții "bare de armătură din oțel" a crescut cu aproximativ 110% în Italia, cu 

peste 70% în Franța și Germania și aproximativ 64% în Spania. 

o Bitum: o creștere a prețului cu aproximativ 15% între noiembrie 2020 și februarie 2021. 

o Ciment: o creștere de aproximativ 10% în ianuarie 2021, comparativ cu luna precedentă. 

o Lemn: crește cu până la 20% față de prețurile din ianuarie 2021. 

o Altele: polietilenă (o creștere de peste 40%), cupru (+17%), ulei (+34%) și produsele sale 

derivate, între noiembrie 2020 și februarie 2021. 

În ceea ce privește piața din România, conform statisticii realizate de eDevize (operator 

independent de programe de procesare devize), prețul materialelor de construcții au înregistrat 

următoarele creșteri în perioada 15.06.2020 – 15.06.2021: 

o beton C20/25 - 12,2%; 

o oțel beton - 17,5%; 

o ciment - 11%; 

o cupru - 33,2%; 

o lemn - 38,9%. 

Exemple de creșteri transmise la sfârșitul lunii mai 2021 de către asociațiile profesionale din 

domeniul construcțiilor: 

o polistiren expandat EPS 120 creștere până la 58%; 

o polistiren extrudat creștere până la 14%; 

o oțel beton nefasonat creștere până la 59%; 

o ciment creștere până la 15%. 

 

Având în vedere creșterea prețurilor materialelor de construcții și a carburanților din ultima 

perioadă, pentru promovarea obiectivului mai sus menționat, este necesară actualizarea devizului 

general. 

Durata de execuție a lucrărilor de reabilitare a drumului este estimată la 19 luni, având 

indicatorii tehnico-economici prezentați în anexă. 

În conformitate cu devizul general, valoarea totală a investiției este de 31.764.972,78  lei 

(inclusiv TVA), din care C+M 27.729.679,21 lei (inclusiv TVA).  

 

Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) lit. b) și alin.(3) lit. f) din 

Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem spre aprobare proiectul de 

hotărâre în forma prezentată.  
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