
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 
privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ 

pentru Proiectul „Pod pe DJ 107, km 22+850, localitatea Colibi” 
 în vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiţii „Anghel Saligny” 

 
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „extraordinară” în luna noiembrie 2021; 

 Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea 
cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru Proiectul „Pod pe DJ 107, km 22+850, 
localitatea Colibi” în vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiţii „Anghel 
Saligny”; 

Având în vedere prevederile: 
- art. 173 alin. 1 lit. b şi art. 173 alin. 3 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- O.U.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii „Anghel 

Saligny”; 
- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 95/2021 

pentru aprobarea Programului naţional de investiţii „Anghel Saligny”, pentru categoriile de 
investiţii prevăzute la art. 4 alin. 1 lit. a-d din O.U.G. nr. 95/2021 aprobate prin Ordinul 

ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 1333/2021; 
 În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, 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 şi completările ulterioare, 
adoptă următoarea 

 
HOTĂRÂRE 

 
 

Art. 1. Se aprobă cererea de finanţare pentru Proiectul „Pod pe DJ 107, km 22+850, 
localitatea Colibi” în vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiţii „Anghel 
Saligny”, conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă devizul general estimativ pentru Proiectul „Pod pe DJ 107, km 
22+850, localitatea Colibi”, în vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiţii 
„Anghel Saligny”, conform Anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 
patrimoniului și al Direcției dezvoltare și bugete 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. 240 

Alba Iulia, 27 octombrie 2021 
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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, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 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, cu modificările şi completările ulterioare; 
 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, cu modificările şi completările ulterioare:  
Direcţiei gestionarea patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete 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, cu modificările şi completările ulterioare 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 

Comisia de specialitate nr. 3 - Comisia juridică, administrație publică locală, etică și 
apărarea ordinii publice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr. 240 din 27 octombrie 2021 
 

 
CERERE DE FINANȚARE 

 Programul Național de Investiţii „Anghel Saligny” 
 

1. ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE  
U.A.T JUDEȚUL ALBA 

JUDEȚUL: ALBA 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR 

PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI 
Număr /data înregistrare: 

(se completează numărul de către U.A.T.) 
(se completează numărul de înregistrare de la 

registratura MDLPA) 
 

2. DATELE DE IDENTIFICARE ALE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 
Beneficiar (U.A.T. / A.D.I): U.A.T. JUDEȚUL ALBA 
Denumirea obiectivului de investiții: Pod pe DJ 107, km 22+850, localitatea Colibi 
Tip proiect: Proiect cu o singură categorie de investiție; 

Categoria de investiție: d. poduri, podețe, pasaje sau punţi pietonale: 
construcție nouă;  

Tip investiție: Obiectiv de investiții nou; 

Amplasament:  

Pe DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - 
Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergău Mare - 
Veza - Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Şona - Jidvei 
- Sântămărie - Cetatea de Baltă - limita Judeţul 
Mureş, la  km 22+850, pe teritoriul administrativ al 
UAT Ohaba, la intrarea în satul Colibi dinspre Alba 
Iulia și va traversa râul Secaş, afluent de stânga al 
Târnavei. 

Durata de implementare a obiectivului de 
investiții (luni): 56 luni 

Hotărârea consiliului local/județean de 
aprobare/ Hotărârea A.D.I. 

(Număr/dată) 
…………………. 

Valoarea totală a obiectivului de investiții: 4.531.522,68 lei cu TVA 
Valoarea solicitată de la bugetul de stat: 4.378.396,90 lei cu TVA 
Valoarea finanțată  de la bugetul local:     153.125,78 lei cu TVA 
Valoare calculată conform standardului de 
cost 

   422.186,72 lei fără TVA 

Cost unitar aferent investiției (calculat) 2.706.325,13 lei fără TVA / km  
3. REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 

     d)Pentru poduri, podețe, pasaje sau punţi pietonale pentru fiecare tip:  

- drumul pe care este amplasat/clasă tehnică: drum judeţean, clasa tehnică IV; 
- număr obiecte: 1; 
- lungime: 30,1 metri; 
- număr deschideri: 1; 
- lăţime:10,80 metri. 

 
4. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI 
Adresa poștală a solicitantului  
Strada: Piaţa Ion I. C. Brătianu Număr: 1 Cod poștal: 510118 
Localitatea: Alba Iulia Județul: Alba 
Reprezentantul legal al solicitantului :  
Nume şi prenume: Ion Dumitrel 
Funcție: Președinte 
Număr de telefon fix: 0258 813380 
Număr de telefon mobil: 0741 119233 
Adresă poștă electronică (obligatoriu): cjalba@cjalba.ro  

mailto:cjalba@cjalba.ro


Persoana de contact:  
Nume şi prenume: Lenica Bucur 
Funcție: Șef serviciu 
Număr de telefon: 0735 406523 
Adresă poștă electronică: programe@cjalba.ro  
 

Subsemnatul Ion Dumitrel, având funcția de președinte, în calitate de reprezentant 
legal al U.A.T. - Judeţul Alba,  
 

Confirm că obiectivul de investiții pentru care solicit finanțare nu este inclus la finanțare 
în programele derulate din fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2021-2027 
sau prin alte programe naționale sau comunitare, inclusiv din contracte de împrumut semnate cu 
instituţii de credit sau instituţii financiare interne sau internaționale, 

Confirm că respect prevederile art. 4 alin. 10 din O.U.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea 
Programului Național de Investiţii „Anghel Saligny” 

Confirm că informațiile incluse în această cerere şi detaliile prezentate în documentele 
anexate sunt corecte, 

De asemenea, confirm că la data prezentei, nu am cunoștință de nici un motiv pentru care 
proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat. 
 

Președinte, 
Ion DUMITREL 

mailto:programe@cjalba.ro


ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr. 23540/27 octombrie 2021 
 

 
REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ pentru proiectul „Pod pe DJ 107, km 22+850, localitatea Colibi” în vederea 

depunerii în cadrul Programului Național de Investiţii „Anghel Saligny” 
 
I. Expunere de motive 
Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea cererii de finanţare şi a devizului 

general estimativ pentru Proiectul „Pod pe DJ 107, km 22+850, localitatea Colibi” în vederea 
depunerii în cadrul Programului Național de Investiţii „Anghel Saligny”. 

 
II. Descrierea situaţiei actuale 
Drumul judeţean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - 

Secăşel - Cergău Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - 
Cetatea de Baltă - limita Judeţul Mureş 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. 45. Are lungimea totală de 78 km. 

Podul nou propus a se realiza va fi situat la km 22+850 pe DJ 107, la intrarea în satul 
Colibi dinspre Alba Iulia și va traversa valea Secaş, afluent de stânga al Târnavei, în care se 
varsă în amonte de Mihalţ. Satul Colibi este administrat de comuna Ohaba, aflată la cca. 6 km 
distanţă pe direcţie sud. în localitatea Colibi, judeţul Alba.  

În prezent traversarea râului Secaș se face pe pod un provizoriu cu o bandă de circulaţie, 
executat în anul 2003, podul vechi de lemn, aflat într-o stare avansată de degradare fiind 
demolat. 

Proiectul de investiţii „Pod pe DJ 107, km 22+850, localitatea Colibi” se încadrează în 
prioritățile de dezvoltare ale Consiliului Judeţean Alba, regăsindu-se în „Strategia de dezvoltare 

a judeţului Alba pentru perioada 2021-2027” Obiectivul sectorial 1.1: Domeniul: Conectivitate 
și Mobilitate - Creșterea gradului de conectivitate la infrastructura de transport și la rețele de 
energie și TIC, ce contribuie la localizarea de noi firme și vizitatori, Politica P1.1a. Creșterea 
mobilității și accesibilității UAT-urilor la rețeaua de transport, Program 1.1a-2: Infrastructura 
rutieră de transport județean și local. 

Programul naţional de investiţii "Anghel Saligny" aprobat prin OUG nr. 95/2021 oferă 
posibilitatea accesării fondurilor necesare implementării obiectivului de investiții „Pod pe DJ 
107, km 22+850, loc. Colibi”. 

 
III. Reglementări anterioare 
Nu există. 

  
IV. Baza legală 
- art. 173 alin. 1 lit. b şi art. 173 alin. 3 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- O.U.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii „Anghel 

Saligny”; 
- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 95/2021 

pentru aprobarea Programului naţional de investiţii „Anghel Saligny”, pentru categoriile de 
investiţii prevăzute la art. 4 alin. 1 lit. a-d din O.U.G. nr. 95/2021 aprobate prin Ordinul 

ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 1333/2021 
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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 
Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Pod pe DJ 107, km 22+850, loc. 

Colibi” este întocmit de către S.C. MIRADA PROJECT S.RL.  
 
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. 240 din 27 octombrie 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. 23452/27 octombrie 2021 
 

 
 
 
 
 

Către 
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI   

Domnului director executiv Ioan BODEA 

şi  
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 

Domnului director executiv Marian Florin AITAI 

  
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, cu modificările şi completările 
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de 
specialitate,  

 
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ 
pentru Proiectul „Pod pe DJ 107, km 22+850, localitatea Colibi” 

 în vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiţii „Anghel Saligny” 
 

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

până în data de 29 octombrie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei 
„extraordinară” estimată a avea loc în data de 2 noiembrie 2021. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 240 din 27 octombrie 2021 şi are ataşat 
referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a 
devizului general estimativ pentru Proiectul „Pod pe DJ 107, km 22+850, loc. Colibi” în vederea 
depunerii în cadrul Programului Național de Investiţii „Anghel Saligny”. 

 Cu deosebită consideraţiune, 
 

 
 SECRETAR  GENERAL,  

Vasile BUMBU 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 
Nr. 23.652/29 octombrie 2021 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
a proiectului de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 

estimativ pentru proiectul „Pod pe DJ 107, km 22+850, loc. Colibi” în vederea depunerii în 
cadrul Programului național de investiţii „Anghel Saligny” 

 
 
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 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - 
Secăşel - Cergău Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - 
Cetatea de Baltă - limita Judeţul Mureş 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. 45 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. 

Proiectul de investiţii „Pod pe DJ 107, km 22+850, loc. Colibi” ce se dorește a fi depus 
spre finanţare în cadrul Programului național de investiţii „Anghel Saligny”, se încadrează în 
prioritățile de dezvoltare ale Consiliului Judeţean Alba, regăsindu-se în „Strategia de dezvoltare 

a judeţului Alba pentru perioada 2021-2027” Obiectivul sectorial 1.1: Domeniul: Conectivitate 
și Mobilitate - Creșterea gradului de conectivitate la infrastructura de transport și la rețele de 
energie și TIC, ce contribuie la localizarea de noi firme și vizitatori, Politica P1.1a. Creșterea 
mobilității și accesibilității UAT-urilor la rețeaua de transport, Program 1.1a-2: Infrastructura 
rutieră de transport județean și local. 

Podul nou va fi situat la km 22+850 pe DJ 107 și va traversa valea Secaş, afluent de 
stânga al Târnavei, în care se varsă în amonte de Mihalţ. Satul Colibi este administrat de comuna 
Ohaba, aflată la cca. 6 km distanţă pe direcţie sud. în localitatea Colibi, judeţul Alba.  

În anul 2002 a fost proiectat un pod nou, care să înlocuiască podul de lemn existent la 
poziția kilometrică respectivă, aflat în acel moment în stare avansată de degradare. Proiectul a 
cuprins realizarea unei variante provizorii de circulaţie printr-un pod provizoriu, demolarea 
parţială a podului existent (suprastructură şi palee), realizarea podului din beton definitiv. Până 
la ora actuală au fost realizate primele două etape, respectiv construirea podului provizoriu şi 
demolarea podului de lemn existent. 

În prezent se circulă pe podul provizoriu cu o bandă de circulaţie, executat în anul 2003. 
Acesta este situat la intrarea în satul Colibi dinspre Alba Iulia şi poziţionat pe o variantă de 
ocolire desprinsă din DJ 107 şi dezvoltată în amonte de fostul pod din lemn.  

Drumul de acces la podul provizoriu este de fapt varianta de ocolire a podului vechi care 
a fost demolat. Drumul de acces are lungimea de cca. 110 m, cu partea carosabilă în lăţime de 
3,50m, mărginită de două acostamente a câte 0,75m fiecare. 

Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Pod pe DJ 107, km 22+850, loc. 
Colibi” este întocmit de S.C. MIRADA PROJECT S.RL. 

Programul naţional de investiţii "Anghel Saligny" aprobat prin OUG nr. 95/2021 oferă 
posibilitatea accesării fondurilor necesare implementării obiectivului de investiții „Pod pe DJ 107, 
km 22+850, loc. Colibi”. 



Art. 6 alin (1) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de 
investiţii "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021, stabilește documentele necesar a fi transmise de 
către beneficiari în vederea includerii la finanţare prin program și anume „(1) În vederea 
includerii la finanţare prin program, beneficiarii transmit, în termenul prevăzut la art. 6 alin. (1) 
din ordonanţa de urgenţă, cererea de finanţare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa 
nr. 1, la care se anexează: 

a) devizul general estimativ, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.1; 
b) hotărârea consiliului local/hotărârea consiliului judeţean/hotărârea asociaţiei de 

dezvoltare intercomunitară pentru obiectivele de investiţii realizate prin asociaţie de dezvoltare 
intercomunitară pentru aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ prevăzut 
la lit. a);” 

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

Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre 
în forma prezentată.  
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