
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 

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

pentru Proiectul „Modernizare drum județean DJ 142 N,  Căpâlna de Jos - Sânmiclăuș” 
 în vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiţii „Anghel Saligny” 

 
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna octombrie 2021; 

 Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea 
cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru Proiectul „Modernizare drum județean 
DJ 142 N,  Căpâlna de Jos - Sânmiclăuș” 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 „Modernizare drum județean DJ 
142 N,  Căpâlna de Jos - Sânmiclăuș” 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 „Modernizare drum 
județean DJ 142 N,  Căpâlna de Jos - Sânmiclăuș”, 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. 245 

Alba Iulia, 27 octombrie 2021 

https://idrept.ro/00225075.htm
https://idrept.ro/00225075.htm
https://idrept.ro/00225075.htm
http://www.cjalba.ro/


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. 245 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: Modernizare drum județean DJ 142 N,  Căpâlna 
de Jos - Sânmiclăuș 

Tip proiect: Proiect cu o singură categorie de investiție; 

Categoria de investiție: c. drumurile publice (construcție nouă/ extindere/ 
reabilitare/  modernizare); 

Tip investiție: Obiectiv de investiții nou; 

Amplasament: 
Tronsonul drumului județean DJ 142N este situat în 
extravilanul teritoriului administrativ al UAT Jidvei 

Durata de implementare a obiectivului de 
investiții (luni): 50 luni 

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

(Număr/dată) 
………………… 

Valoarea totală a obiectivului de investiții: 4.053.299,56 lei cu TVA 
Valoarea solicitată de la bugetul de stat: 3.881.841,52 lei cu TVA 
Valoarea finanțată de la bugetul local: 171.458,04 lei cu TVA 
Valoare calculată conform standardului de 
cost 

3.295.393,52 lei fără TVA 

Cost unitar aferent investiției (calculat) 1.795.854,78 lei fără TVA / km 
3. REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 

c) Pentru drumurile publice:  

- Tip drum: Drum județean 
- Clasă tehnică: IV 
- Lungime drum: 1835 m; 
- Lucrări de consolidare: DA; 
- Lucrări pentru asigurarea accesului la proprietăți: DA; 
- Trotuare: NU; 
- Locurile de parcare, oprire și staționare: NU; 
- Număr poduri, pasaje denivelate, tuneluri, viaducte pe tipuri: 0 (zero); 
- Bretele de acces, noduri rutiere: NU; 
- Alte lucrări de arta: NU. 

 
4. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI 
Adresa poștală a solicitantului (se va completa adresa poștală a sediului principal) 
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  
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:cjalba@cjalba.ro
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr. 23479/27 octombrie 2021 
 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a  

devizului general estimativ pentru proiectul „Modernizare drum județean  
DJ 142 N,  Căpâlna de Jos - Sânmiclăuș” 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 „Modernizare drum județean DJ 142 N,  Căpâlna de Jos – 
Sânmiclăuș” în vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiţii „Anghel Saligny”. 

 
II. Descrierea situaţiei actuale 
Drumul judeţean DJ 142 N: DJ 107- Căpâlna de Jos - Sânmiclăuş - (DJ 107 V) 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. 199.  

Drumul județean DJ 142 N: DJ 107- Căpâlna de Jos - Sânmiclăuş - (DJ 107 V) 
traversează localităţile Căpâlna de Jos și Sânmiclăuş, asigurând legătura cu drumul județean DJ 
107V și drumul județean DJ 107. Din punct de vedere al structurii rutiere drumul este asfaltat pe 
toată lungimea, cu excepția unui tronson de pământ cu o lungime de 1,350 km, de la km 2+000 
la km 3+350. 

Tronsonul de 1,350 km de la km 2+000 la km 3+350  din drumul județean DJ142N ce se 
propune a fi modernizat este situat pe teritoriul administrativ al comunelor Jidvei și Șona, între 
localităţile Căpâlna de Jos și Sânmiclăuş. 

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. 

Partea carosabilă prezintă defecțiuni specifice drumurilor de pământ, respectiv gropi, 
făgașe, denivelări ce împiedică desfășurarea normală a circulației și conduc la stagnarea apei și 
infiltrarea acesteia în corpul drumului. Acostamentele sunt denivelate și înierbate, iar pantele 
transversale existente nu asigură evacuarea apei de pe carosabil. 

Preluare și scurgerea a apelor se realizează deficitar datorită lipsei șanțurilor. Traseul 
propus pentru modernizare se intersectează pe partea dreaptă cu 2 drumuri de exploatare. Podețul 
existent este degradat și în stare precară de funcționare, fiind colmatat de vegetația abundentă.  

Nu este asigurată semnalizarea verticală și orizontală, lipsesc atât indicatoarele de 
orientare cât și cele de asigurare a siguranței circulației. 

Proiectul de investiţii „Modernizare drum județean DJ 142 N,  Căpâlna de Jos – 
Sânmiclăuș” se încadrează în prioritățile de dezvoltare ale Consiliului Judeţean Alba. 

Programul naţional de investiţii "Anghel Saligny" aprobat prin OUG nr. 95/2021 oferă 
posibilitatea accesării fondurilor necesare implementării obiectivului de investiții „Modernizare 
drum județean DJ 142 N,  Căpâlna de Jos - Sânmiclăuș”. 

 
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 
 
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, 

de către SC Drumex SRL Cluj Napoca. 
Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru tronsonul din drumul județean 

DJ 142N este întocmită pe baza recomandărilor din expertiza tehnică, de către S.C. PT CIVIL 
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. 245  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 
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ROMÂNIA                         APROB, 
JUDEŢUL ALBA                  PREŞEDINTE 
CONSILIUL JUDEŢEAN                Ion DUMITREL 
SECRETAR GENERAL 
Nr. 23480/27 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 „Modernizare drum județean DJ 142 N,  Căpâlna de Jos - Sânmiclăuș” 

 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 sa şedinţei 
„ordinară” estimată a avea loc în data de 2 noiembrie 2021. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 245 din 24 octombrie 2021 şi are ataşat 
referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a 
devizului general estimativ pentru Proiectul „Modernizare drum județean DJ 142 N,  Căpâlna de 
Jos - Sânmiclăuș” 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. 23670 / 29 octombrie 2021 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
a proiectului de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ pentru proiectul „Modernizare drum județean DJ 142 N,  Căpâlna de Jos - 

Sânmiclăuș” 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 142 N: DJ 107- Căpâlna de Jos - Sânmiclăuş - (DJ 107 V) 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. 199 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 „Modernizare drum județean DJ 142 N,  Căpâlna de Jos - 
Sânmiclăuș” 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. 

Drumul judeţean DJ 142 N: DJ 107- Căpâlna de Jos - Sânmiclăuş - (DJ 107 V) 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. 199. 

Drumul județean DJ 142 N: din DJ107 localitatea Căpâlna de Jos până în Sânmiclăuş 
DJ107V. Drumul traversează localităţile Căpâlna de Jos și Sânmiclăuş, asigurând legătura cu 
drumul județean DJ 107V și drumul județean DJ 107. Din punct de vedere al structurii rutiere 
drumul este asfaltat în intraqvilanul localităților și neasfaltat (drum de pământ) în extravilanul 
UAT Jidvei pe o lungime de 1,835 km. 

Tronsonul de 1,835 km din drumul județean DJ142N ce se propune a fi modernizat este 
situat pe teritoriul administrativ al comunei Jidvei, între localităţile Căpâlna de Jos și 
Sânmiclăuş. 

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. 

Partea carosabilă prezintă defecțiuni specifice drumurilor de pământ, respectiv gropi, 
făgașe, denivelări ce împiedică desfășurarea normală a circulației și conduc la stagnarea apei și 
infiltrarea acesteia în corpul drumului. Acostamentele sunt denivelate și înierbate, iar pantele 
transversale existente nu asigură evacuarea apei de pe carosabil. 

Preluare și scurgerea a apelor se realizează deficitar datorită lipsei șanțurilor. Traseul 
propus pentru modernizare se intersectează cu drumuri de exploatare. Podețul existent este 
degradat și în stare precară de funcționare, fiind colmatat de vegetația abundentă.  

Nu este asigurată semnalizarea verticală și orizontală, lipsesc atât indicatoarele de 
orientare cât și cele de asigurare a siguranței circulației. 

Tronsonul de drum judeţean DJ142N 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 de pământ nu asigură desfăşurarea circulaţiei în condiţii normale de 
siguranţă şi confort. Structura rutieră este neconformă cu necesităţile şi perspectivele de 
dezvoltare economică precum şi cerinţele actuale ale utilizatorilor. 

În vederea îmbunătățirii condițiilor de circulație pe sectorul de drum județean analizat, s-
a propus modernizarea acestuia. 

Pentru elaborarea proiectului a fost realizată în prealabil expertiza tehnică a drumului. 
Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții este întocmită pe baza recomandărilor din 
expertiza tehnică, de către S.C. PT CIVIL PROJECT S.R.L. 

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, la nivelul podețelor, amenajări de intersecții cu drumuri laterale și 
accese la proprietăți, lucrări conexe pentru siguranța rutieră, lucrări pentru protecția mediului. 

 
Programul naţional de investiţii "Anghel Saligny" aprobat prin OUG nr. 95/2021 oferă 

posibilitatea accesării fondurilor necesare implementării obiectivului de investiții „Modernizare 
drum județean DJ 142 N,  Căpâlna de Jos - Sânmiclăuș”. 

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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