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REFERTA DE APROBARE 
la Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru investiția 
”Modernizare trotuare, rigole, accese, înlocuire poduri, podețe” pentru sectorul 5 de drum din 

tronsonul de drum județean DJ 107 B aflat în administrarea temporară a Comunei Mihalț 
 

 

           Având în vedere : 

- HCL Mihalț nr.34/2019 prin care s-a aprobat preluarea în administrare temporară a Comunei 

Mihalț a unui tronson din drumul județean DJ 107 B: DN 1 Sîntimbru – Galtiu – Coșlariu – Mihalț 

– Colibi – Roșia de Secaș, aflat în intravilanul localității Mihalț, în vederea realizării de lucrări 

de reparare, întreținere, reabilitare, modernizare; 

- Contractul de administrare nr.9899/3353/16.05.2019 încheiat între Consiliul Județean Alba și Co-

muna Mihalț; 

- HCL Mihalț nr. 21/21.02.2021 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al co-

munei Mihalț pentru anul 2021; 

- prevederile art.22, art.221 alin.(3), alin.(4), alin.(7) și alin.(8) din O.G. nr.43/1997 privind regimul 

drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.41, art.44 alin. (1) și (4), art.45 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare, cu referire la cheltuielile de investiții și docu-

mentațiile tehnico – economice; 

- prevederile 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; 

- Devizul general  întocmit pentru obiectivul de investiție ”Modernizare trotuare, rigole, accese, 

înlocuire poduri, podețe” – tronson 5 

Obiectivul principal al investiției propuse îl constituie modernizarea tronsonului de drum  

județean DJ 107 B: DN 1 Sîntimbru – Galtiu – Coșlariu – Mihalț – Colibi – Roșia de Secaș, aflat în 

intravilanul localității Mihalț, în vederea realizării de lucrări de reparare, întreținere, reabilitare, 

modernizare. 

 Ținând cont de temeiurile legale invocate și de necesitatea adoptării unei asemenea hotărâri supun 

spre dezbaterea și aprobarea Consiliului Local Mihalț Proiectul de hotărâre privind aprobarea 

indicatorilor tehnico – economici pentru  investiția ”Modernizare trotuare, rigole, accese, înlocuire 
poduri, podețe” pentru sectorul 5 de drum din tronsonul de drum județean DJ 107 B aflat în administrarea 

temporară a Comunei Mihalț și situat în intravilanul localității Mihalț. 
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