
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ 

pentru Proiectul „Modernizare drum județean DJ 704 A, DN7 - Pianu de Jos” 
 în vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiţii „Anghel Saligny” 

 
 
 
Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „extraordinarăˮ, în sistem 

audio/videoconferință,  în ziua de 2 noiembrie 2021; 
 Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ pentru Proiectul „Modernizare drum județean DJ 704 A, DN7 - Pianu de Jos” în 
vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiţii „Anghel Saligny”; 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și 
a devizului general estimativ pentru Proiectul „Modernizare drum județean DJ 704 A, DN7 - 

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

- raportul de specialitate  nr. 23680/29 octombrie 2021 comun, al Direcţiei dezvoltare şi 
bugete şi Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Alba; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 
bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, avizul favorabil şi amendamentul  Comisiei de 

specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, 
mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului şi de avizul favorabil al 
Comisiei de specialitate nr. 3 Juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii 
publice; 

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 
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Art. 1. Se aprobă cererea de finanţare pentru Proiectul „Modernizare drum județean DJ 
704 A, DN7 - Pianu de Jos” 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 704 A, DN7 - Pianu de Jos”, 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. 

 
                  Contrasemnează 

          PREŞEDINTE,     SECRETAR GENERAL                    
            Ion DUMITREL                   Vasile BUMBU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 265 

Alba Iulia, 2 noiembrie 2021 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. 

d, art. 139 alin. 5 lit. c şi art. 5 lit. cc din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu un număr de 33 voturi „pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 32                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 32 
Număr voturi împotrivă: 0                        Abţineri de la vot: 0 

http://www.cjalba.ro/


Anexa nr. 1 la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 265 din 2 noiembrie 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 704 A, DN7 - 
Pianu de Jos 

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 704A este situat pe 
teritoriul administrativ al UAT Sebeș, Vințu de Jos 
și UAT Pianu 

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

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

(Număr/dată) 
Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 265 din 2 

noiembrie 2021 

Valoarea totală a obiectivului de investiții: 15.625.229,60 lei cu TVA 
Valoarea solicitată de la bugetul de stat: 15.322.235,00 lei cu TVA 
Valoarea finanțată  de la bugetul local:  302.994,60 lei cu TVA 
Valoare calculată conform standardului de 
cost 

11.828.131,65 lei fără TVA 

Cost unitar aferent investiției (calculat) 2.321.061,94 lei fără TVA / km  
3. REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 

a) Pentru drumurile publice:  

- Tip drum: Drum județean 
- Clasă tehnică: IV 
- Lungime drum: 5.096 metri; 
- Lucrări de consolidare: NU; 
- 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. 1 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 
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