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Punctul_1-Proiect
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de soluționare a contestațiilor depuse în
cadrul sesiunii de concurs de proiecte cu finanțare nerambursabilă de la
bugetul local al județului Argeș
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 8763/05.06.2018 al Serviciului Relații Internaționale
Cultură Învățământ;
Având în vedere:
 Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general;
 Art.91, alin.5 lit.a din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,
actualizată și republicată;
 Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 83/29.03.2018 privind aprobarea
sumei alocate finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, pentru
activitati nonprofit de interes general, conform Legii nr. 350/2005, pentru
anul 2018 și a metodologiei de acordare.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,
HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă Regulamentul de soluționare a contestațiilor depuse în cadrul
sesiunii de concurs de proiecte cu finanțare nerambursabilă de la bugetul local al
județului Argeș, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Se aprobă constituirea Comisiei de soluționare a contestațiilor depuse în
cadrul sesiunii de finanțări nerambursabile de la bugetul local al Județului Argeș
pentru activități nonprofit de interes general, conform Legii nr.350/2005, pentru
anul 2018, în următoarea componență nominală:
 Badiu Mariana
 Clipici Marian
 Popescu Cristina

– consilier județean;
– consilier județean;
– consilier județean;

 Costache Mihaela

– consilier superior – Serviciul Relații
Internaționale Cultură Învățământ;
– Șef serviciu – Serviciul Buget Impozite Taxe și
Venituri;

 Zamfir Larisa

ART.3. Serviciul Relaţii Internaţionale Cultură Învățământ și Comisia constituită
la art.2 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.4. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
 Instituţiei Prefectului – Județul Argeş;
 Serviciului Relaţii Internaţionale Cultură Învățământ;
 Persoanelor nominalizate la art.2 prin grija Serviciului Relaţii Internaţionale
Cultură Învățământ.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

Dată astăzi __________2018
Nr.____

ANEXA
la H.C.J. Argeș nr. .........../.....................
CAPITOLUL I - Dispoziţii generale
Finanţarea nerambursabilă din fonduri publice alocate de la bugetul local al judeţului
Argeş pentru activităţi nonprofit de interes general (activități de tineret, cultură, învățământ,
mediu, etc.) se face în temeiul:
- Legii nr. 350/2005 actualizată, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările
ulterioare,
- Legii nr. 350/ 2006 a tinerilor,
- Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare,
- Legea nr. 98/2016, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi
completările ulterioare.
CAPITOLUL II- Depunerea si solutionarea contestatiilor
Art. 1. Solicitantii de finantari nerambursabile de la bugetul local al judetului Arges nemultumiti
de modul de respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea selecţiei de oferte pot
depune contestatii asupra rezultatului, in termen de 48 de ore de la data aducerii la cunostinta.
Art. 2. Soluţionarea contestaţiilor se va realiza de către o comisie alcătuită din 5 membri, numită
prin Hotarare a Consiliului Judetean Arges.
Art. 3. În componenţa comisiei de soluţionare a contestaţiilor nu sunt numiţi membri care au
făcut parte din Comisia de evaluare şi selecţie a proiectelor.
Art. 4. Contestaţiile vor fi soluţionate în termen de 72h de la primirea contestatiilor de catre
Comisia de solutionare a contestatiilor.
Art.5. Contestaţia se formulează în scris şi va conţine următoarele:
 datele de identificare ale contestatorului
 numărul de referinţă al cererii de finanţare şi titlul proiectului
 obiectul contestaţiei
 motivele de fapt şi de drept
 dovezile pe care se întemeiază
 semnătura contestatorului sau a împuternicitului acestuia, precum şi ştampila
Art. 6. Comisia are urmatoarele atributii:
a) isi alege dintre membrii sai un presedinte
b) verifica respectarea termenului prevazut pentru depunerea contestatiei;
c) verifica masura in care contestatia este formulata cu privire la modul de respectare
a procedurii privind organizarea si desfasurarea selectiei de oferte ;
d) analizeaza contestatia depusa ;
e) intocmeste procesul-verbal al sedintei comisiei de solutionare a contestatiilor;
f) asigura comunicarea raspunsului la contestatie, in termenul legal, contestatorului,
prin presedintele comisiei de solutionare a contestatiilor.
Art. 7. Soluţia dată de comisia de soluționare a contestaţiilor este definitivă.

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
SERVICIUL RELAŢII INTERNAŢIONALE CULTURĂ ÎNVĂŢĂMÂNT

APROB,
PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

RAPORT
Privind aprobarea Regulamentului de solutionare a contestatiilor depuse in cadrul sesiunii
de concurs de proiecte cu finantare nerambursabila de la bugetul local al judetului Arges
Legea nr. 350/2005 privind finantarile nerambursabile de bugetul local, cu modificarile si
completarile ulterioare, reglementează principiile, cadrul general și procedura pentru atribuirea
contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice, lasand posibilitatea Autoritatii
Finaţatoare de a stabili cerinţe şi condiţii specifice prin Regulamentul intern.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 83/29.03.2018, s-a aprobat alocarea sumei
de 150.000 lei pentru finanţări nerambursabile de la bugetul local, pentru activităţi non-profit de
interes general, conform Legii nr. 350/ 2005, pentru anul 2018, precum şi metodologia de
acordare a acestor finanţări.
Potrivit prevederilor art. 16 din Anexa 1 la HCJ nr. 83/2018: „procedura de selectie de
proiecte cuprinde urmatoarele etape:
a. publicarea programului anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile;
b. publicarea anunţului de participare;
c. depunerea proiectelor şi solicitarea finanţării
d. verificarea eligibilităţii şi a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi
financiară;
e. evaluarea propunerilor proiectelor sportive;
f. aprobarea listei de beneficiari şi a finanţărilor prin hotărâre de consiliu judeţean;
g. comunicarea rezultatelor;
h. depunerea contestaţiilor (48 ore) şi soluţionarea acestora (72 ore);
i. încheierea contractului/ contractelor de finanţare nerambursabilă;
j. publicarea anunţului de atribuire a contractului sau contractelor de finanţare
nerambursabilă »
In vederea solutionarii contestatiilor
depuse de catre solicitantii finantarilor
nerambursabile, va supunem spre aprobare proiectul de hotarare privind aprobarea
Regulamentului de solutionare a contestatiilor depuse in cadrul sesiunii de concurs de
proiecte cu finantare nerambursabila de la bugetul local al judetului Arges, conform
Anexei, precum si constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor, in urmatoarea
componenta:
 Badiu Mariana – Consilier judeţean






Clipici Marian – Consilier judeţean
Popescu Cristina – Consilier judeţean
Costache Mihaela –Consilier superior– Serviciul Relaţii Internaţionale Cultură Învăţământ
Zamfir Larisa – Şef serviciu - Serviciul Buget Impozite Taxe şi Venituri

Sef Serviciu,
Roxana STOENESCU

Intocmit,
Mirela Şerbănoiu

Director executiv
Alisa CIOBANU

JUDEŢUL ARGEŞ
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Punctul_2-Proiect
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Actului adițional nr.8 la Actul Constitutiv și a Actului
Adițional nr.9 la Statutul A.D.I.A, precum și mandatarea Președintelui
Consiliului Județean Argeș să semneze aceste acte adiționale
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de vicepreşedintele consiliului
judeţean şi Raportul nr. 8817/07.06.2018 al Direcției Tehnice;
Având în vedere:
 Art.91, alin.1, lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată și actualizată;
 Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 136/2007 privind înființarea
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Argeș ;
 Adresa nr. 86/05.06.2018 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Argeș.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, republicata și actualizată,

HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă Actele adiționale nr.8 și nr. 9 la Actul constitutiv și la Statutul
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Argeș, conform anexelor nr.1 și nr.2,
parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Acordă mandat domnului Constantin Dan Manu, Președintele Consiliului
Județean Argeș, să semneze Actul adițional nr. 8 la Actul constitutiv și Actul
adițional nr. 9 la Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Argeș.
ART.3. Domnul Constantin Dan Manu, Președintele Consiliului Judetean Arges,
va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, care îi va fi comunicată
acestuia de către Secretarul Județului Argeș.

ART.4. Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:





Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
Direcției Juridică Administrație Publică Comunități Locală;
Președintelui Consiliului Județean Argeș;
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Argeș.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

Dată astăzi __________2018
Nr.__

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEŞ
DIRECȚIA TEHNICĂ
SERVICIUL LUCRĂRI PUBLICE
INFRASTRUCTURĂ ŞI INVESTIȚII

DE ACORD
VICEPREŞEDINTE
Ion MȊNZȊNĂ

APROB
PREŞEDINTE
Constantin Dan MANU

AVIZAT DE LEGALITATE
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

RAPORT
privind mandatarea Presedintelui Consiliului Judetean Arges sa semneze Actele
aditionale nr.8 si nr.9 la Actul constitutiv si la Statutul A.D.I.A.

Prin adresa nr.86/05.06.2018 Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Arges
solicita Consiliului Judetean Arges emiterea unei Hotarari de mandat expres pentru
Presedintele Consiliului Judetean Arges, conform Art.32, alin.1 din Statutul ADIA,
in baza careia pot fi semnate Actele aditionale nr.8 si nr.9 la Actul constitutiv si la
Statutul ADIA, in vederea depunerii acestora la Judecatoria Pitesti.
Hotararea mentionata este necesara Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
Arges in vederea derularii Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de
apa si apa uzata din judetul Arges, in perioada 2014 – 2020.

DIRECTOR EXECUTIV
Alin STOICEA

DIRECTOR EXECUTIV
Alisa CIOBANU

SEF SERVICIU
Iulia STOICA

JUDEŢUL ARGEŞ
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Punctul_3-Proiect
HOTĂRÂRE
privind actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș, pe
anul 2018
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 8969/07.06.2018 al Direcţiei Economice;
Având în vedere:
 Legea nr. 2/2018 – legea bugetului de stat pe anul 2018;
 Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;
 Art. 91, alin. 3, lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată și actualizată;
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,

HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului
Argeș, pe anul 2018, conform anexelor nr. 1 și nr. 2, parte integrantă din prezenta
hotărâre.
ART.2. Se aprobă utilizarea din excedentul bugetului local la 31.12.2017 a sumei
de 38 mii lei pentru finanțarea unor cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare, potrivit
anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.3. Se aprobă repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor
defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru drumuri conform Anexei nr. 3, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
ART.4. Direcţia Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.5. Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:
 Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
 Direcţiei Economice;
 Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș.

PREŞEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează ,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

Dată astăzi ____________ 2018,
Nr. _____

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
DIRECTIA ECONOMICA
SERVICIUL BUGET, IMPOZITE , TAXE SI VENITURI
Nr.
APROBAT,
PRESEDINTE,
Constantin Dan MANU
VIZAT
SECRETAR JUDET
IONEL VOICA

RAPORT
Cu Hotararea Consiliului Judetean Arges nr. 136/25.05.2018 s-a aprobat
implementarea si cofinantarea proiectului “Alternative for Social Suport Inspiring
Transformation” ASSIST – 785710, in cuantum de 15.954,35 euro.
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges, in
calitate de solicitant principal, in parteneriat cu DGASPC Dambovita, DGASPC
Valcea si Media One SRL, va implementa proiectul mentionat mai sus, fapt pentru
care solicita, cu adresa nr. 16847/06.06.2018, actualizarea bugetului de venituri si
cheltuieli pe anul 2018 cu sumele necesare, din care cofinantarea pentru anul 2018
de la bugetul local in suma de 38 mii lei .
Conform art. 58 din Legea finantelor publice locale nr. 273/2006, actualizata
cu modificarile ulterioare, “excedentul anual al bugetului local rezultat la
incheierea exercitiului bugetar, dupa efectuarea regularizarilor, se utilizeaza, in
baza hotararilor autoritatilor deliberative, ca sursa de finantare a cheltuielilor
sectiunii de dezvoltare… “
Deoarece finantarea cheltuielilor, mentionate mai sus, se face din sectiunea
de dezvoltare, propunem alocarea sumei de 38 mii lei din excedentul bugetului
local la data de 31.12.2017, influentele fiind prezentate in Anexa 1 .
In cadrul sesiunii de finantare a manifestarilor, actiunilor si proiectelor
prilejuite de aniversarea Centenarului Romaniei si a Primului Razboi Mondial
Ministerul Culturii si Identitatii Nationale a comunicat cu adresa nr. 95/10.05.2018
decizia de aprobare a Proiectului “Defilare militara din Primul Razboi Mondial”,
proiect propus de Muzeul Judetean Arges.

Serviciul Relatii Internationale Cultura Invatamant solicita, potrivit
Referatului nr. 8963/07.06.2018, ca urmare incasarii sumei de 35 mii lei de la
Ministerul Culturii si Identitatii Nationale, pentru desfasurarea manifestarilor
mentionate mai sus, actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli conform
anexelor 1 si 2.
Centrul Cultural Judetean solicita, cu adresa nr. 5888/13.04.2018 sume
pentru cheltuielile cu bunurile si serviciile. In vederea asigurarii acestor credite s-a
analizat executia bugetara la celelalte institutii si actiuni de cultura. Astfel,
propunem virarea de la subcapitolul “Servicii recreative si sportive – Tineret “ a
sumei de 30 mii lei conform anexelor 1 si 2.
Potrivit art. 4 si Anexei nr. 6 din Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat , din
taxa pe valoarea adaugata se aloca sume destinate finantarii cheltuielilor privind
drumurile judetene si comunale. Repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale se
face in functie de lungimea si starea tehnica a acestora, prin hotarare, de catre
consiliul judetean. Aceasta sursa fiind inclusa in bugetul de venituri si cheltuieli pe
anul 2018 la activitatea proprie a consiliului judetean, propunem diminuarea
acesteia cu suma de de 300 mii lei, influentele fiind evidentiate in anexele 1 si 3.
Fata de cele prezentate, va supunem spre analiza si aprobare actualizarea
bugetului de venituri si cheltuieli pentru activitatea proprie, conform Anexelor nr.1
si 2, si repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa
pe valoarea adaugata pentru drumuri, conform Anexei nr. 3.

DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen MOCANU

DIRECTOR EXECUTIV,
Alisa CIOBANU

SEF SERVICIU,
Larisa ZAMFIR

CONSILIER PRESEDINTE,
Niculina CIOCANAU

JUDEŢUL ARGEŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Piteşti, Piaţa Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053
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Punctul_4-Proiect
HOTĂRÂRE
privind aprobarea D.A.L.I (Documentația de Avizare a Lucrărilor de
Intervenții), a Devizului general și a indicatorilor tehnico – economici pentru
obiectivul ,,Modernizare pe DJ 704 H Merișani (DN67C) Băiculești – Curtea
de Argeș (DN 73C), km13+035-km 17+600, în comuna Băiculești, județul
Argeș”
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean şi Raportul nr. 8753/05.06.2018 al Serviciului Monitorizare Lucrări
Publice și Guvernanță Corporativă;
Avînd în vedere:
 Art.91, alin.3, lit. f din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,
republicată ;
 H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investiţii finanţate din fonduri publice.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.),
Devizul general și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Modernizare
pe DJ 704H Merișani (DN67C) Băiculești – Curtea de Argeș (DN 73C),
km13+035-km 17+600, în comuna Băiculești, județul Argeș”,conform anexei, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Serviciul Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanță Corporativă și Regia
Autonomă Județeană de Drumuri Argeș R.A. vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.

ART.3. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
 Institutiei Prefectului – Județul Argeș;
 Regiei Autonome Județeane de Drumuri Argeș R.A.;
 Serviciului Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanță
Corporativă.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

Dată astăzi __________2018
Nr.__

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Piaţa VASILE MILEA, Nr. 1
PITEŞTI – 110053 – ROMÂNIA
Tel: 0248.210.056 Fax: 0248 – 220137

www.cjarges.ro
SERVICIUL MONITORIZARE LUCRĂRI PUBLICE ȘI GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ
Telefon/fax: 0248/223.193

S e a pr o b ă ,
PREŞEDINTE,
D a n C o n s t a n t i n M AN U

Av i z a t ,
S E C R E T AR J U D E T ,
Ionel VOICA

RAPORT
la proiectul de hotarare
privind aprobarea D.A.L.I. (Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de
Intervenţii), Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul "Modernizare pe DJ 704H Merisani (DN 7C) – Baiculesti –
Curtea de Arges (DN 73C), km 13+035 – km 17+600, in comuna
Baiculesti, judetul Arges”
1. Situatia existenta
Drumul judetean DJ 704H Merişani (DN 7 C) - Băiculeşti - Curtea de Argeş (DN
73 C) are o lungime totala de 20,6 km.
In prezentul obiect de investitie, din lungimea totala a drumului se tratează
tronsonul de drum cuprins intre km 13+035 – km 17+600, pe raza comunei Baiculesti.
Acest tronson se prezinta sub forma unui drum impietruit, cu o strtura rutiera alcatuita
din balast si pietris.
In decursul exploatarii, acest tronson a fost supus influentei traficului rutier si
factorilor climatici, care au provocat uzura si degradarea partii carosabile, a platformei,
fara a se interveni cu lucrari de intretinere si reparatii capitale, fapt ce a condus la
aparitia a numeroase defectiuni de tipul gropilor si denivelarilor. Acostamentele nu
inlesnesc scurgerea apelor, avand o cota ridicata fata de carosabil. Apele se scurg in
lungul drumului, ravenand pietrruirea, spaland partea fina si creand fagase.
In prezent, transportul pe DJ 704H, pietruit degradat, se realizeaza cu costuri
ridicate, prezinta o capacitate de circulatie reduse, nu corespunde cerintelor de trafic
actuale si de perspectiva si are implicatii negative asupra sigurantei circulatiei. De
asemenea, activitatile comerciale din zona sunt obstructionate de starea actuala a
drumului.

2. Descrierea lucrarilor de baza
In stabilirea solutiei tehnice s-a tinut cont de studii de teren, studii geotehnice si
expertiza tehnica.
Solutia adoptata este in concordanta cu conditiile hidrologice, topografice si
geotehnice ale amplasamentului.
2.1. Sistemul rutier
Structura rutiera propusa va avea urmatoarea alcatuire:
- 4 cm strat de uzura din BAPC 16 (conform AND 605/2016)
- 6 cm strat de legatura din BAPDS 22,4 (conform AND 605/2016)
- 15 cm fundatie din piatra sparta (conform STAS 6400 si SR 13242)
- 10 cm fundatie din balast (conform STAS 6400 si SR 13242)
- Impietruire existenta 12 – 30 cm , conform studiu geotehnic
2.1.1. Strat inferior de fundatie
Se va realiza prin:
- Scarificarea cu autogrederul pe adancimea de 10 cm a impietruirii
existente
- Aducerea materialului de adaos, cu rol de egalizare – balast in grosime
medie de 10cm
- Amestecarea cu autogrederul
- Reprofilarea cu autogrederul
- Compactare
Grosimea stratului inferior de fundatie (impietrruire existenta + material nou
adaugat) va fi de minim 30 cm in toate punctele de masurare.
2.1.2 Strat superior de fundatie din piatra sparta
Lucrarile constau din:
- Asternrea stratului de piatra sparta pe fundatie, intr-un strat uniform si
cilindrarea la uscat, pana la fixare, cu ajutorul compactoarelor cu rulouri
netede usoare (6-8t) si apoi cu compactoare cu rulouri netede mijlocii (10 –
14t)
- Asternerea sliputlui de impanare, stropirea succesiva cu apa si
continuarea cilindrarii pana la inclestare, cu ajutorul compactoare cu rulouri
netede mijlocii sau grele(peste 14t)
- Umplerea golurilor ramasa cu nisp, asternut uniform in doua reprize,
stropite cu apa si clindrate concomitent, pana la fixarea definitva
- Asternrea unui strat de nisip grauntor, in grosime de cca. 1 cm, pentru
protectie
2.2.3 Amorsarea cu emulsie cationica cu rupere rapida
Lucrarile constau din:
- Curatarea, spalarea si uscarea stratului suport
- Asternerea peliculei de amorsare
- Asteptarea timpului necesar pentru ruperea emulsiei, inclusiv protejarea
prin nepermiterea circulatiei
2.2.4 Stratul de legatura din beton asfaltice deschis cu piatra sortata BAPDS 22,4

Lucrarile constau din:
- Curatarea si uscarea suprafetei existente
- Evacuarea materialelor rezultate
- Asternerea betonului asfaltic – se efectueaza mecanizat, cu repartizoare
finisoare, iar compactarea se face cu compactoare cu rulouri netede
- Verificarea grosimii si compactarii stratului
- Verificarea suprafetei si corectarea cotelor dupa cotele finale, grosime,
tolerante
2.2.5 Strat de uzura din beton asfaltic cu piatra concasata - BAPC 16
Lucrarile coincid cu cele de la stratul de legatura.
2.2.

Santuri
Pe tronsoanele cu fenomene de eroziune au fost prevazute santuri la marginea
platformei. Acestea constau din pereu din beton ciment C30/37 de 10 cm grosime,
turnat cu rosturi transversale amplasate la 100 cm si colmatate cu mortar de ciment M
100Z, pe un strat de nisip/balast in grosime de 5 cm.

2.3.

Podete
2.3.1 Podete tubulare corugate
Tuburile tip CORUGATE cu diametrul de 0,63 m se vor amplasa la:
- Km 15+485
- Km 15+494
- Km 15+721
- Km 16+250
Tuburile tip CORUGATE cu diametrul de 0,80 m se vor amplasa la:
- Km 13+955
- Km 16+332
- Km 16+610
Tuburile tip CORUGATE cu diametrul de 1,00 m se vor amplasa la:
- Km 15+002
- Km 15+344
2.3.2. Podete tubulare
Podetele tubulare sunt con stituite din 3 parti distincte: fundatia, tubul propriu-zis
si racordarile cu terasamentele. Timpanele sunt beton C30/37. Tuburile tip PREMO cu
diametru 0,50m sunt din beton precomprimat centrifufat si au o lungime de 2,30m.
2.3.3. Podete casetate tip C3, C2 si dalate
Pentru podetul dalat existent de la km 13+130,56 se va inlocui cu un podet nou
casetat de tip C3.
Pentru podetul dalat existent de la km 13+813,17 se vor executa o serie de lucrari
la suprastrctura si albie.
Pentru podetul tubular cu D = 1500mm existent de la km 14+902,58 se va inlocui
cu un podet nou casetat de tip C3.

Pentru podetul existent de la km 16+025,37 se va inlocui cu un podet nou casetat
de tip C3.
Pentru podetul casetat existent de la km 16+765,43 s-a ales solutia reabilitarii.

- Siguranţa circulaţiei
Se vor executa marcaje logitudinale simple, cu intreruperi sau continue,
executate mecanizat cu vopsea de email, fara microbile de sticla, cu latimea de 15cm,
pentru delimitarea partii carosabile.
Se vor monta parapeti metalici tip semigreu.
Se vor monta indicatoare pentru orientarea si reglementarea circulatiei: de
avertizare pentru locuri periculoase, de interzicere, de sens obligaoriu, de orientare si
diverse.

Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei, sunt :
1. Valoarea totala a investitiei (INV), inclusiv TVA (mii lei):
 8.000.476,31 mii lei cu T.V.A.
din care Constructii montaj (C+M):
 7.048.703,50 mii lei cu T.V.A.
2. Durata de realizare — 9 luni
3. Capacitati (in unităţi fizice si valorice)
3.1. Capacităţi fizice
 lungime drum
L = 4,565 m
 latime platforma drum
l = 7m
 latime parte carosabila
l = 5,50 m
 strat de uzura BAPC 16
grosime = 4cm
 strat de legatura BADPS 22,4
grosime = 6cm
 strat inferior de fundatie din impietruire existenta,
750 mc
scarificare, reprofilare, cu adaos de balast 10cm
 strat superior de fundatie din piatra sparta,
4.800 mc
in grosime de 15 cm
 strat de legatura din beton asfaltice deschis BADPS 22,4
3.646,10 tone
 strat de uzura din beton asfaltic rugos BAPC 16
25.564,00 mp
 acostamente din balast
456,50 mc
 santuri pereate
869,25 mp
 decolmatare santuri
800,00 mc
 podet tubular nou tub corugat D= 1,00m, L=8m
2 buc.
 podet tubular nou tub corugat D= 0,80m, L=8m
3 buc.
 podet tubular nou tub corugat D= 0,63m, L=8m
4 buc.
 podet tubular nou tub corugat D= 0,50m, L=2,3m
3 buc.
 podete casetate
5 buc.
 marcaje rutiere longitudinale
6,07 km

 parapet metalic
 indicatoare circulatie
3.2.





Capacităţi valorice
Sistem rutier
Scurgerea apelor
Podete casetate
Siguranta circulatiei

250,00 m
20 buc.

4.664.736,47 lei fara T.V.A
183.180,04 lei fara T.V.A.
1.142.401,02 lei fara T.V.A.
55.726,97 lei fara T.V.A.

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rugăm să aprobaţi supunerea
spre analiză şi dezbatere, în plenul Consiliului Judeţean din luna iunie 2018, proiectul de
hotărâre privind aprobarea D.A.L.I. (Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii),
Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Modernizare pe
DJ 704H Merisani (DN 7C) – Baiculesti – Curtea de Arges (DN 73C), km 13+035 –
km 17+600, in comuna Baiculesti, judetul Arges”.

DIRECȚIA JURIDICĂ
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
LOCALĂ
DIRECTOR EXECUTIV,
Simona Alisa CIOBANU

SEF SERVICIU,
Catalin SOVAR

Intocmit,
Dinca Dragos

JUDEŢUL ARGEŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Piteşti, Piaţa Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053
Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137
www.cjarges.ro

Punctul_5-Proiect
HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de
investiţii ,,Modernizare DJ 703 B Costeşti (DN65A) –Şerbaneşti (DJ659), KM
60+325 – 68+783, L = 8,458 km, la Costeşti şi Rociu”
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 8938/07.06.2018 al Direcției Tehnice;
Avand in vedere:
 Art. 91, alin. 3, lit. f din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,
republicată și actualizată.
 O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare
Locală, cu modificările și completările ulterioare;
 H.G. nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei
tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi
lucrări de intervenţii;
 Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr.53/17.03.2017 privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțării pentru obiectivul de
investiții ,,Modernizare DJ 703 B Costești (DN 65 A) – Șerbănești (DJ 659),
KM 60+325 – 68+783, L = 8,458 km, la Costești și Rociu”.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, completată, modificată și republicată,
HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă Devizul general cu indicatorii tehnico – economici reprezentând
valoarea totală a investiției în sumă de 11.103.759 lei TVA, conform anexei,
parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Direcția Economică și Direcția Tehnică vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotarari.

ART.3. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
 Instituţiei Prefectului - Județul Argeş;
 Direcției Economice;
 Direcției Tehnice;

PREŞEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

Dată astăzi ____________2018
Nr. ___

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
DIRECŢIA TEHNICĂ
Serv. Lucrări Publice Infrastructură şi Investiţii
SE APROBĂ,
PREŞEDINTE,
Constantin Dan MANU
DE ACORD,
VICEPREŞEDINTE,
Ion MÎNZÎNĂ
AVIZAT DE LEGALITATE,
SECRETAR JUDEŢ,
Ionel VOICA

RAPORT
privind aprobarea
indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii
,,Modernizare DJ703B Costeşti (DN65A) –Şerbaneşti (DJ659), KM 60+325 –
68+783, L = 8,458 km, la Costeşti şi Rociu”
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr.53/17.03.2017 s-au aprobat indicatorii
tehnico-economici (valoarea totala a investiţiei fiind de 10.819.349,00 lei) şi cofinanţarea de la
bugetul consiliului judeţean (în valoare de 376.800,00 lei) pentru obiectivul de investiţii
„Modernizare DJ 703 B Costeşti (DN 65 A) – Şerbăneşti (DJ 659), KM 60+325 – 68+783, L =
8,458 km, la Costeşti şi Rociu”
Prin Ordinul M.D.R.A.P.F.E. nr.3679/17.07.2017 s-a aprobat includerea în Programul
naţional de dezvoltare locală (P.N.D.L.) a obiectivului ,,Modernizare DJ 703B Costeşti (DN65A)
–Şerbăneşti (DJ659), KM 60+325 – 68+783, L = 8,458 km, la Costeşti şi Rociu”
Prin Contractul de finanţare nr.1502/15.10.2017/17041/16.10.2018, încheiat de
M.D.R.A.P.F.E cu UAT Judeţul Argeş, s-a aprobat finanţarea de la bugetul de stat a acestui
obiectiv de investiţii cu suma de 10.442.549,00 lei.
În urma obţinerii avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism au fost necesare
modificări ale soluţiei tehnice din Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii
(redimensionare podeţ dalat peste pârâul Gligan, la km 67+015), precum şi modificări ale
Devizului General iniţial, în sensul creşterii valorii totale a investiţiei.
Având în vedere cele menţionate, supunem spre aprobare noii indicatori tehnico–
economici pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare DJ703B Costeşti (DN65A) –Şerbaneşti
(DJ659), KM 60+325 – 68+783, L = 8,458 km, la Costeşti şi Rociu”, valoarea totală a investiţiei
fiind de 11.103.759 lei, conform anexei.
Faţă de cele prezentate, s-a întocmit proiectul de hotărâre alăturat, pe care îl supunem
dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Judeţean Argeş.
Director Executiv,
Alin STOICEA

Director Executiv,
Alisa CIOBANU
Şef Serviciu,
Iulia STOICA

Întocmit,
Dănescu F./Durdui M.

JUDEŢUL ARGEŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Piteşti, Piaţa Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053
Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137
www.cjarges.ro

Punctul_6-Proiect
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Expertizei tehnice și actualizarea D.A.L.I (Documentația de
Avizare a Lucrărilor de Intervenții), a Devizului general și a indicatorilor
tehnico – economici pentru obiectivul ,,Modernizare pe DJ 703 B Morărești –
Uda, km 17+753-20+253,L=2,5 km în comuna Uda”
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean şi Raportul nr. 8946/07.06.2018 al Direcției Strategii Sinteze Proiecte cu
Finanțare Internațională;
Avînd în vedere:
 Art.91, alin.3, lit. f din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,
republicată ;
 H.G. nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei
tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi
lucrări de intervenţii.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă Expertiza tehnică pentru obiectivul ,,Modernizare pe DJ 703 B
Morărești – Uda, km 17+753-20+253,L=2,5 km în comuna Uda”, conform anexei
nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.)
actualizată, Devizul general și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul
,,Modernizare pe DJ 703 B Morărești – Uda, km 17+753-20+253,L=2,5 km în
comuna Uda”,conform anexei nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3. Direcția Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.4. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
 Institutiei Prefectului – Județul Argeș;
 Direcției Economice;
 Direcției Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

Dată astăzi __________2018
Nr.__

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
SE APROBĂ
PREŞEDINTE,
Constantin Dan Manu
AVIZAT,
SECRETAR JUDEȚ,
Ionel Voica
RAPORT
la proiectul de hotărare privind aprobarea
Expertizei tehnice şi actualizării D.A.L.I. (Documentaţia de Avizare a Lucrarilor de
Intervenții),
Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul ,, Modernizare DJ 703 B Morăreşti – Uda, km 17+753-20+253, L = 2,5
km, în comuna Uda’’
Obiectivul ,, Modernizare DJ 703 B Morăreşti – Uda, km 17+753-20+253, L = 2,5 km, în
comuna Uda’’este cuprins in Programul National de Dezvoltare Locala – Subprogramul
Infrastructura
la
nivel
judetean,
si
finantat
in
baza
contractului
nr.
21418/18.12.2017/2955/20.11.2017.
La emiterea Autorizatiei de construire expertiza tehnica trebuie sa fie valabila.
De la emiterea expertizei tehnice pana la semnarea contractului de finantare, expertiza
tehnica a iesit din valabilitate.
Totodata in anii 2016-2017 R.A.J.D.Arges a executat lucrari de intretiere curenta–
balastare pe acest tronson.
Tinand cont de cele prezentate mai sus, expertul tehnic a propus intocmirea unei noi
expertize tehnice, ceea ce a implicat si actualizarea Documentaţiei de Avizare a Lucrarilor de
Intervenții.
1.Situația existentă
Sectorul de drum județean DJ 703 B, cuprins între km 17+753 – 20+253, se desfăşoară pe
raza comunei Uda, pe o lungime de 2.5 km.
Drumul asigură legătura între comunele Morăreşti, Uda şi Vedea.
Acest drum judetean DJ 703B, propus a se moderniza are partea carosabila impietruita cu
stare de viabilitate rea (gropi, fagase), accesul intre cele trei comune cat si in interiorul comunei
Uda, fiind ingreunat de starea tehnica precara a drumului.
Tronsonul cuprins intre km 19+500 – 20 + 200, L = 700 m, este un macadam penetrat cu o
stare de degradare accentuata, avand panta de 8%,iar sistemul de scurgere a apelor nu mai
corespunde din punct de vedere tehnic.
In prezent drumul nu asigura fluenta si siguranta rutiera.
In zona investigată tronsonul de drum este pe teren aproximativ orizontal, fiind amplasat pe
platforma Cotmeana. La km 17+950 drumul este atacat pe stânga de un front larg de eroziuni
torenţiale. In acest loc apele de pe drum şi platou se revarsă peste drum pe versant amplificând
fenomenul de eroziune. Un podeţ construit din tub premo cu diametrul de 800 mm, secţionat de
alunecare a condus şi conduce apele din şanţul drept al drumului pe versant. În dreptul tubului s-a

dezvoltat o alunecare de circa 30 m lăţime şi adâncă de peste 25 m. La numai 30 m aval de prima
eroziune un alt front de eroziune a taluzului de rambleu de 25 m lăţime s-a dezvoltat si este activ.
Pe zona investigata, drumul judetean este pietruit si in prezent are un nivel de viabilitate
scazut. Factorii de mediu, ciclurile de inghet – dezghet, dar in special apele din precipitatii, ca
urmare a sistemului de colectare si evacuare deficitar pe aceasta zona, au erodat taluzul drumului
pe partea stanga destabilizandu-l . Eroziunea a declansat fenomene de alunecare care pericliteaza
in prezent stabilitatea corpului drumului. In cel putin trei sectiuni, km 17+930, km 18+163, km
18+253, eroziunea taluzului a afectat structura rutiera.
2.Descrierea lucrărilor de bază şi a celor rezultate ca necesare de efectuat în urma
realizării lucrărilor de bază
Zona si amplasamentul
Comuna Uda este situata in partea de vest a judetului Arges la sud de comuna Moraresti.
Accesul in comuna se face din drumul national DN7, pe drumul judetean DJ703B care trece
prin centrul comunei.Drumul se desfăsoară pe platoul Cotmeana, platou franjurat de torenţi.
Structura litologică a platoului Cotmeana este slabă, la partea superioară argile, nisipuri, prafuri
nisipoase plastic vârtoase, strate care stau peste orizontul grosier de platou cu grosime de 4080m, ce acumulează apă din precipitaţii şi le cedează in văi ca pânze sau izvoare. Acest pachet
litologic este uşor erodabil de către apele de precipitaţii. Tronsonul de drum este ameninţat de
eroziuni, torenţi adânci, 20-40m, care avansează ajungând la drum in zona km 17+953; 18+163;
18+253.
Pe zona investigata drumul judetean este pietruit cu macadam penetrat. Pelicula de bitum
in prezent aproape a disparut lasand la vedere pietruirea cu defecte de tipul , gropi , fagase ,
denivelari longitudinale si transversale. Drumul investigat se desfasoara intr-o zona de coasta pe
culmi de dealuri piemontane cu altitudini de pana la 500 m .
Statutul juridic al terenului ce urmeaza sa fie ocupat
Lucrarea este amplasata pe raza comunei Uda. Lungimea drumului proiectat este de 2580
m.
Suprafata totala ocupata de lucrare, estimată, este de 29.250 mp.
Toate lucrarile se vor executa pe terenuri care nu fac obiectul reconstituirii dreptului de
proprietate sau ale altor litigii.
Lucrările proiectate sunt:
-lucrări la partea carosabilă, inclusiv acostamente;
-lucrări la drumurile laterale;
-lucrări la scurgerea apelor;
-lucrări de consolidare a drumului;
-lucrări de siguranța circulației;
-plantarea de indicatoare rutiere de orientare – panouri verticale.
Lucrările propuse au ca scop următoarele:
-îndepărtarea apelor din zona drumului;
-realizarea unui profil transversal cu elemente geometrice care să se încadreze în prevederile legale;
-aducerea structurii rutiere la parametrii tehnici corespunzători categoriei drumului, asigurându-se astfel
condiții optime de siguranță și confort în circulația auto.
Profilul transversal tip
În concordanță cu Ordinul nr. 45/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea,
construirea și modernizarea drumurilor, pentru drumuri județene clasa tehnică V, va fi asigurată:
km 17 + 753 – km 20 + 333, L = 2580 m
-lățime parte carosabilă
- 2 x 3,00 m;

-lățime acostament dreapta
- 1 x 1,00 m;
din care bandă încadrare: 1 x 0,25 m;
-șanț beton (km 17 + 753 – km 18 + 085 stg, km 18 + 590 – km 20 + 210 stg, km 17 + 753 – km 20 + 333
dr)
-parapet metalic proiectat tip H2 ( km 18 + 085 – km 18 + 116 stg și km 18 + 545 – km 18 + 590 stg)
-panta transversală carosabil
- 2,5 % acoperiș;
-pantă transversală acostament
- 4,0 %.
Structura rutieră
Km 17 +753 – km 20 + 333, L = 2580 m:
-4,00 cm strat de uzură din beton asfaltic tip BAPC 16 – AND 605/2014;
-5,00 cm strat de legătură din beton asfaltic tip BADPC 20 – AND 605/2014;
-12,00 cm strat din piatră spartă – SR EN 13242 + A1/2008 + STAS 6400 – 84;
-20,00 cm balast – SR EN 13242 + A1/2008 + STAS 6400 – 84;
Între km 19 + 630 – km 20 +333 stratul de uzură va fi de tip BAR 16.
Acostamente consolidate
-4,00 cm strat de uzură din beton asfaltic tip BAPC 16 – AND 605/2014;
-5,00 cm strat de legătură din beton asfaltic tip BADPC 20 – AND 605/2014.
Scurgerea apelor
În vederea asigurării scurgerii apelor vor fi prevăzute șanțuri de beton pe ambele părți
ale drumului, în lungime totală de 4600 m, care se vor descărca atât la podețele existente cât și la cele
proiectate.
Podețe
Podețele existente se demolează și se proiectează 5 podețe tubulare noi Φ 1000 ( L = 10,00 m) la
următoarele poziții kilometrice: km 18 + 085, km 18 + 283, km 18 + 590, km 19 + 490 și
km 20 + 230. În aval la fiecare podeț se vor monta separatoare de hidrocarburi, dispuse conform
specificațiilor distribuitorului.
Lucrări de consolidare
Pentru asigurarea stabilității drumului, în zonele km 18 + 116 – km 18 + 820 ( L = 164 m) – pe partea
stângă - și km 18 + 285 – km 18 + 349 ( L = 64 m) – tot pe partea stângă, se va proiecta și executa câte o
structură de sprijin din beton armat, fundată indirect.
Structura de sprijin va fi fundată indirect pe piloți forați din beton armat C 25/30, cu diametrul de 620 mm
și lungimea de 18 m, care vor fi dispuși pe două rânduri, în șah, la distanța de 2,21 m interax.
Piloții forați vor fi solidarizați la partea superioară cu un radier din beton armat C 30/37, având înălțimea
de 1,30 m și lățimea de 2,05 m, prevăzută cu consolă. Numărul total al piloților este de 125.
Drumuri laterale
Drumurile laterale se amenajează pe o lungime de 15 m cu următoarea structură rutieră:
-4,00 cm strat de uzură din beton asfaltic tip BAPC 16 – AND 605/2014;
-5,00 cm strat de legătură din beton asfaltic tip BADPC 20 – AND 605/2014;
-12,00 cm strat din piatră spartă – SR EN 13242 + A1/2008 + STAS 6400 – 84;
-15,00 cm balast – STAS 6400 – 84.
Se vor proiecta 7 podețe tubulare Φ 500 mm la intersecțiile cu drumurile laterale ( km 17 + 806; km 18 +
165, km 18 + 775; km 19 + 065; km 19 + 640; km 20 + 050 și km 20 + 237) și 68 podețe prefabricate la
intrările în curți.
Siguranța rutieră
Se va realiza marcajul orizontal și plantarea de indicatoare rutiere.Indicatoarele prevăzute răspund
cerințelor de avertizare, reglementare ( prioritate, restricție și obligație) și de orientare – informare.
Pentru siguranța circulației și a pietonilor a fost prevăzut parapet metalic tip H2 pe zona km 18 + 085 –
km 18 + 116 ( L = 31 m) pe partea stângă și pe zona km 18 + 545 – km 18 + 590 ( L = 45 m), tot pe partea
stângă.
Categoria de importanță - C – construcție de importanță normală, clasa tehnică V.

Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei, sunt:

1. valoarea totală (INV): 10.156,909 mii lei inclusiv T.V.A.
( în preţuri – luna V,anul 2018 , 1 euro = 4.6338 lei)
Din care: - construcţii – montaj ( C+M )-8.880,214 mii lei inclusiv T.V.A.
2. eşalonarea investiţiei ( INV / C+M )
- anul I: 10.156,909 / 8.880,214 mii lei inclusiv T.V.A.;
3. durata de realizare: 7 luni
4. capacităţi (in unitati fizice si valorice)
4.1.capacitate fizice
-lungime drum
2,580 km;
-lățime parte carosabilă
-lățime acostament dreapta
din care bandă încadrare:

2 x 3,00 m;
1 x 1,00 m;
1 x 0,25 m;

-amenajare drumuri laterale cu asfalt pe L = 15 m
7 buc;
-podețe tubulare Φ 500 mm la drumuri laterale
7 buc;
-podețe tubulare Φ 1000 mm, L = 10 m
5 buc;
-semnalizare și marcaje longitudinale și transversal
*marcaje rutiere
8 km;
*indicatoare rutiere
46 buc;
*borne km și hm
31 buc;
Semnalizare pe timpul execuției lucrărilor
4 buc;
-siguranța circulației
Parapet metalic tip H2
80 m
- demolare podeț existent
1 buc
- scurgerea apelor:
Șanțuri de beton
4600 m
- podețe dalate prefabricate la accese în curți
68 buc, L = 6 m
- montare separatoare de hidrocarburi
5 buc
- structuri de sprijin din piloți forați cu Φ 620 mm, L=18m 125 buc
4.2.capacitati valorice
- Suprastructură rutieră de drum
2.468,240 mii lei fara T.V.A.
- Drumuri laterale
61,930 mii lei fara T.V.A.
- Podețe tubulare Φ 500 mm la drumuri laterale
48,000 mii lei fara T.V.A.
- Podețe tubulare Φ 1000 mm
332,990 mii lei fara T.V.A.
- Semnalizare și marcaje longitudinale și transversale
35,975 mii lei fara T.V.A.
- Siguranța circulației
36,800 mii lei fara T.V.A.
- Demolare podeț existent
1,150 mii lei fara T.V.A.
- Scurgerea apelor
680,800 mii lei fara T.V.A.
- Podețe dalate prefabricate la accese în curți
261,930 mii lei fara T.V.A.
-Montare separatoare de hidrocarburi
4,500 mii lei fara T.V.A.
-Structuri de sprijin din piloți forați
3.336,000 mii lei fara T.V.A.
Avand in vedere cele prezentate mai sus, va rugam sa aprobati supunerea spre analiza si
dezbatere, in plenul Consiliului Judetean din luna iunie 2018, proiectul de hotarare privind
aprobarea Expertizei tehnice şi actualizării D.A.L.I. (Documentaţia de Avizare a Lucrarilor de
Intervenții),
Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,, Modernizare DJ 703 B
Morăreşti – Uda, km 17+753-20+253, L = 2,5 km, în comuna Uda’’.

Anexam la prezentul raport: expertiza tehnica si Documentaţia de Avizare a Lucrarilor de
Intervenții, pe sport letric si electronic CD.
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