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Punctul_1-Proiect
HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș
nr. 174/07.07.2017 privind aprobarea proiectului cu titlul
“MODERNIZARE DJ 504 LIM. JUD. TELEORMAN – POPEŞTIIZVORU- RECEA- CORNĂŢEL – VULPEŞTI (DN65A), KM 110+700136+695, L=25,995 KM, COM. POPEŞTI, IZVORU, RECEA, BUZOEŞTI,
JUD. ARGEŞ”, a D.A.L.I., a cheltuielilor legate de proiect, a Acordului de
parteneriat cu UAT-urile Popești, Izvoru, Recea, Buzoești și a Acordului de
colaborare încheiat între Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea și
Județul Argeș în etapa de depunere și verificare a proiectului tehnic
ulterior semnării contractului de finanțare

Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 1230/29.01.2019 al Direcției Strategii Sinteze Proiecte
cu Finanțare Internațională;
Având în vedere:
 Programul Operațional Regional 2014 – 2020 – Axa prioritară 6 –
Îmbunătăţirea infrastructurii, Prioritatea de investiții POR 2014-2020 6.1 –
Stimularea modalității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțe
la infrastructura ten-t, inclusiv a nodurilor multimodale;
 Proiectul “MODERNIZARE DJ 504 LIM. JUD. TELEORMAN – POPEŞTIIZVORU- RECEA- CORNĂŢEL – VULPEŞTI (DN65A), KM 110+700136+695, L=25,995 KM, COM. POPEŞTI, IZVORU, RECEA, BUZOEŞTI,
JUD. ARGEŞ”;
 Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 174/07.07.2017 privind aprobarea
proiectului cu titlul “MODERNIZARE DJ 504 LIM. JUD. TELEORMAN –
POPEŞTI – IZVORU - RECEA - CORNĂŢEL – VULPEŞTI (DN65A), KM
110+700-136+695, L=25,995 KM, COM. POPEŞTI, IZVORU, RECEA,
BUZOEŞTI, JUD. ARGEŞ”, a D.A.L.I., a cheltuielilor legate de proiect, a
Acordului de parteneriat cu UAT-urile Popești, Izvoru, Recea, Buzoești și a
Acordului de colaborare încheiat între Administrația Bazinală de Apă ArgeșVedea și Județul Argeș în etapa de depunere și verificare a proiectului tehnic

ulterior semnării contractului de finanțare, 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;
 H.G. nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară
garantat în plată;
 O.U.G. nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor ;
 Instrucțiunea nr. 2/2018 din 21 decembrie 2018 privind ajustarea prețului
contractului de achiziție publică/sectorială;
 Art. 91 alin. 3, lit.f și alin.5, pct.12 din Legea nr. 215/2001 a administrației
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,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Investiții pentru
proiectul ,,Modernizare DJ 504 lim. Jud. Teleorman – Popești – Izvoru –
Recea – Cornățel – Vulpești (DN 65A), km 110+700-136+695, L=25,995 km,
com. Popești, Izvoru, Recea, Buzoești, Jud. Argeșˮ și Devizul general
actualizat, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului ,,Modernizare DJ 504 lim. Jud.
Teleorman – Popești – Izvoru – Recea – Cornățel – Vulpești (DN 65A), km
110+700-136+695, L=25,995 km, com. Popești, Izvoru, Recea, Buzoești, Jud.
Argeșˮ, în cuantum de 85.913.743,72 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr.2,
parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a 5.064.820,80 lei, reprezentând
achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în valoare de
3.414.842,78, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în
cuantum de 1.649.978,02 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului
,,Modernizare DJ 504 lim. Jud. Teleorman – Popești – Izvoru – Recea –
Cornățel – Vulpești (DN 65A), km 110+700-136+695, L=25,995 km, com.
Popești, Izvoru, Recea, Buzoești, Jud. Argeșˮ, conform anexei nr. 3, parte
integrantă din prezenta hotărâre .

ART.4. Se aprobă Proiectul tehnic al obiectului de investiții ,,Modernizare DJ
504 lim. Jud. Teleorman – Popești – Izvoru – Recea – Cornățel – Vulpești
(DN 65A), km 110+700-136+695, L=25,995 km, com. Popești, Izvoru, Recea,
Buzoești, Jud. Argeșˮ, conform anexei nr. 4, parte integrantă din prezenta
hotărâre.
ART.5. Se aprobă Devizul General pentru proiectul ,,Modernizare DJ 504 lim.
Jud. Teleorman – Popești – Izvoru – Recea – Cornățel – Vulpești (DN 65A),
km 110+700-136+695, L=25,995 km, com. Popești, Izvoru, Recea, Buzoești,
Jud. Argeșˮ, conform anexei nr. 5, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.6. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata
implementării în condiții optime a proiectului ,,Modernizare DJ 504 lim. Jud.
Teleorman – Popești – Izvoru – Recea – Cornățel – Vulpești (DN 65A), km
110+700-136+695, L=25,995 km, com. Popești, Izvoru, Recea, Buzoești, Jud.
Argeșˮ , se vor asigura din bugetul Județului Argeș.
ART.7. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării
proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din
instrumente structurale.
ART.8. Sumele reprezentând cheltuieli de mentenanță, întreținere ale
proiectului ,,Modernizare DJ 504 lim. Jud. Teleorman – Popești – Izvoru –
Recea – Cornățel – Vulpești (DN 65A), km 110+700-136+695, L=25,995 km,
com. Popești, Izvoru, Recea, Buzoești, Jud. Argeșˮ, pe întreaga perioadă de
durabilitate a acestuia se vor suporta de către UAT- Județul Argeș.
ART. 9. Se aprobă Acordul de parteneriat încheiat între Judeţul Argeş - lider de
proiect şi UAT-urile Popești, Izvoru, Recea, Buzoești în vederea implementării
în comun a proiectului, conform anexei nr. 6, parte integrantă din prezenta
hotărâre.
ART.10. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Argeș, domnul
Constantin Dan Manu, să semneze toate actele necesare contractului de finanţare
în numele Județului Argeș şi a UAT-urilor Popești, Izvoru, Recea, Buzoești.
ART.11. Anexa nr. 5 la Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.
174/07.07.2017 se renumerotează și va deveni Anexa nr. 7 la prezenta hotărâre
și face parte integrantă din aceasta.
ART.12. Direcția Economică și Direcția Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare
Internațională vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.13. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica
hotărârea:
 Instituţiei Prefectului - Județul Argeş;
 Direcției Economice;
 Direcției Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

Dată astăzi __________2019,
Nr.___

JUDEȚUL ARGEȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
APROB,
PREŞEDINTE

Constantin Dan MANU

AVIZAT DE LEGALITATE,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

RAPORT
Privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr.
174/07.07.2017 privind aprobarea proiectului cu titlul “MODERNIZARE DJ 504 LIM.
JUD. TELEORMAN – POPEŞTI- IZVORU- RECEA- CORNĂŢEL – VULPEŞTI (DN65A), KM
110+700-136+695, L=25,995 KM, COM. POPEŞTI, IZVORU, RECEA, BUZOEŞTI, JUD.
ARGEŞ”, a D.A.L.I., a cheltuielilor legate de proiect, a Acordului de parteneriat cu
UAT-urile Popești, Izvoru, Recea, Buzoiești și a Acordului de colaborare încheiat
între Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea și Județul Argeș în etapa de
depunere și verificare a proiectului tehnic ulterior semnării contractului de
finanțare

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de
Autoritate de Management pentru POR 2014-2020 a lansat Apelul de proiecte POR
2016/6/6.1/2. pentru Axa 6 - Îmbunătățirea infrastructurii, Prioritatea de Investiţii
POR 2014 - 2020 6.1 - Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor
secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.
Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Argeş a depus proiectul cu titlul
“MODERNIZARE DJ 504 LIM. JUD. TELEORMAN – POPEŞTI- IZVORU- RECEACORNĂŢEL – VULPEŞTI (DN65A), KM 110+700-136+695, L=25,995 KM, COM. POPEŞTI,
IZVORU, RECEA, BUZOEŞTI, JUD. ARGEŞ” în vederea obţinerii finanţării comunitare,
în cadrul acestui apel de proiecte.
Obiectivul general al proiectului constă în modernizarea şi reabilitarea
infrastructurii de acces care asigură conectivitatea indirectă cu rețeaua TEN-T,
prin îmbunătățirea parametrilor relevanți - creșterea vitezei, siguranței rutiere,
portanței pe raza comunelor Popeşti, Izvoru, Recea și Buzoeşti, în vederea
stimulării mobilității regionale.
Obiectivul specific care va conduce la realizarea obiectivului general este

creşterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale şi urbane situate în
proximitatea reţelei TEN-T prin modernizarea drumului judeţean.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 174/07.07.2017 au fost
aprobate proiectul și cheltuielile legate de proiect. Contractul de finanțare a fost
semnat în data de 09.01.2018, iar termenul de finalizare este 31 mai 2021.
De la semnarea contractului de finanțare, până în prezent, au fost finalizate
procedurile de achiziții privind atribuirea contractelor de prestare servicii anunț de
lansare proiect, proiectare (faza D.T.A.C. și P.T., inclusiv asistență tehnică),
verificare proiect, consultanță în achiziții publice și supraveghere tehnică a
lucrărilor de construcții.
În speță, refacerea bugetului proiectului este determinată de punerea în
concordanță a acestuia cu structura Devizului General la faza de proiectare proiect tehnic de execuție.
Devizele elaborate la faza D.A.L.I. (documentație pentru avizarea lucrărilor
de intervenții) și P.T. (proiect tehnic de execuție) sunt întocmite în conformitate
cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 28/2008, deoarece derularea investiției se
încadrează în prevederile art. 15 – alin. (1) lit. b) coroborat cu alin. (2), care
stipulează faptul că:
 Dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 907/2016 ”nu se aplica
obiectivelor/proiectelor de investiții: (...) b) pentru ale căror proiecte
tehnice/studii de fezabilitate/documentații de avizare a lucrărilor de
intervenții au fost inițiate procedurile de achiziție publică până la data
intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin transmiterea spre publicare a
anunțului de participare/emiterea invitației de participare, respectiv ale
căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate /documentații de avizare a
lucrărilor de intervenții au fost recepționate de investitor /beneficiar ori au
fost depuse spre aprobare/avizare;”
 ”Cazurilor prevăzute la alin. (1) li se aplică legislația referitoare la
elaborarea documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice,
precum și la elaborarea devizului general pentru obiective de investiții și
lucrări de intervenții, în vigoare la data la care au intervenit situațiile
respective.”
Astfel, în anul 2016 a fost întocmit D.A.L.I. (documentație pentru avizarea
lucrărilor de intervenții) a cărei Deviz General este necesar a fi actualizat în
concordanță cu cel aferent proiectul tehnic din luna ianuarie 2019, datorită
creșterii principalelor prețuri ale materialelor: asfalt (bitum, agregate,
combustibil, etc.), transport și utilaje (motorină, benzină), manoperă etc., ținând
cont de prevederile H.G. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut
pe țară garantat în plată, de O.U.G. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în
domeniul investițiilor și de Instrucțiunea nr. 2/2018 din 21 decembrie 2018 privind
ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială, emisă de Agenția
Națională pentru Achiziții Publice și publicată în Monitorul Oficial nr. 32 din 11
ianuarie 2019.
Conform Instrucțiunii nr. 82/2018 emisă de Autoritatea de Management
pentru Programul Operațional Regional 2014-2020: “Beneficiarii vor putea modifica
documentația tehnico-economică, faza de proiectare proiect tehnic de execuție,
cu obligația informării OI în termen de 5 zile calendaristice de la recepția acestuia
și numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

a) Valoarea totală nerambursabilă stabilită prin contractul de finanțare nu
crește iar valoarea totală a proiectului se încadrează în valoarea totală
aferentă Priorității de Investiție, conform Ghidului Solicitantului în baza
căruia s-a depus cererea de finanțare, dacă este cazul;
b) Indicatorii de program menționați în cererea de finanțare nu se diminuează
fără o justificare adecvată, avizată de OI și aprobată de AMPOR;
c) Obiectivul general stabilit prin cererea de finanțare, care a făcut subiectul
procesului de evaluare și selecție, nu se modifică;
d) Condițiile inițiale din cererea de finanțare care au făcut obiectivul
procesului de evaluare, selecție și contractare nu se modifică. Se va avea ăn
vedere că soluția tehnică propusă prin modificare, în condițiile în care
proiectul tehnic inițial a fost subiect al procesului de evaluare și selecție,
să nu modifice condițiile de atribuire a punctajului în cadrul etapei de
evaluare tehnică și financiară.”
Urmare a celor menționate, valoarea totală a proiectului se modifică de la
82.687.293,84 lei la 85.913.743,72 lei, iar valoarea totală neeligibilă se modifică de
la 188.392,90 lei la 3.414.842,78 lei (implicit și contribuția proprie de la
1.838.370,92 lei la 5.064.820,80 lei). Valoarea totală eligibilă - 82.498.900,94 lei
rămâne aceeași.
Astfel, intervin modificări asupra Anexei 1 reprezentând D.A.L.I.
(documentația pentru avizarea lucrărilor de intervenții), Anexei 2 reprezentând
Bugetul proiectului, Anexei 3 reprezentând Sursele de finanțare. De asemenea, se
impune și modificarea Acordului de Parteneriat cu UAT-urile Popești, Izvoru,
Recea, Buzoiești.
Considerații privind situația existentă:
Traseul drumului județean DJ 504 se desfășoară integral în limitele județului
Argeș și realizează legătura rutieră între municipiul Alexandria și municipiul Pitești,
asigurând legătura comunelor de pe traseu cu reședințele de județ. Sectorul de
drum studiat DJ 504 începe la km 110 + 700 în localitatea Popești (limită cu județul
Teleorman), traversează localitățile Izvoru, Recea, Cornățel ,Vulpești pană la
intersecția cu DN 65A (Costești – Roșiorii de Vede).
Întregul traseu al drumului județean DJ 504 se desfășoară pe teritoriul
județului Argeș și are o lungime de 25,976 km. Creșterea continuă a traficului
rutier pe rețeaua județeană de drumuri din județul Argeș a impus luarea unor
măsuri de modernizare a infrastructurii rutiere existente în vederea satisfacerii
cererii de transport și de perspectivă, în condiții de securitate și confort cu viteze
de circulație sporite față de cele existente.
Starea existentă a drumului este de asfalt cu o stare tehnică mediocră în
ceea ce privește capacitatea portantă, planeitatea și rugozitatea, iar profilul în
lung al drumului urmărește formele de relief întâlnite pe traseul acestuia, fiind
caracterizat de declivități mici și medii, specifice zonelor de șes și deal.
Sistemul de scurgere al apelor existent pe traseul drumului județean DJ 504
este realizat din șanțuri și rigole de pămînt, sau protejate de beton. Șanțurile sunt
colmatate sau sunt parțial înfundate și deteriorate, conferind astfel imposibilitatea
asigurării capacițății scurgerii apelor în lungul drumului, fapt ce determină
stagnarea apei în șanțuri, infiltrarea acesteia în terasamante și în corpul drumului,
afectînd marginea platformei.
CARACTERISTICILE TEHNICE PRINCIPALE ALE CONSTRUCȚIEI (drum)

Principalii indicatori tehnici ai investiției sunt:
 lungime parte carosabilă DJ504 cuprins între km 110+700-136+676 :
25.976,00 m
 platforma drumului județean DJ504 cuprins între km 110+700-136+676 : 8,00
m
 lățimea părții carosabile a DJ504 cuprins între km 110+700-136+676: 6,00 m
 benzi de circulație: 2
 lățime acostamente: 2x0,75 m
 benzi de încadrare: 2x0,25 m
 lățime trotuare amplasate în intravilanul localităților: 1,00 m
 pantă transversală parte carosabilă: 2,5%
 pantă transversală acostamente: 4 %
 pantă trotuare: 2%
 clasă tehnică a DJ504: IV
 suprafață trotuare: 31.342,00 mp
 amenajare stații autobuz: 24 buc
 lungime cumulată podețe tubulare Φ 600 mm pentru continuitatea șanțurilor
în dreptul drumurilor laterale: 919,0 m
 lungime cumulată podețe tubulare Φ 600 mm pentru continuitatea scurgerii
apelor în zona acceselor la proprietăți: 291,0 m
 lungime cumulată podețe tubulare Φ 600 mm: 1210,00 m
 lungime cumulată podețe tubulare Φ 300 mm pentru accesele la proprietăți:
5520,00 m
 suprafață cumulată refugiu auto la stațiile de autobuz, drumuri laterale
pană la limita de proprietate a județului: 5906,50 mp
 suprafața acceselor la proprietăți: 20.451,20 mp
 lungime șanțuri trapezoidale din pamânt propuse: 15910,00 ml
 lungime șanțuri pereate propuse:
29567,00 ml
 lungime rigolă carosabilă propusă: 1.150,00 ml
 lungime rigolă ranforsată propusă: 840,00 ml
 reparații podețe: 27 buc
Podețe dalate L=1,00 m ce înlocuiesc podețele tubulare Φ 600 mm, Φ 800 mm și
podețul dalat L=0,50 m
 existente pe traseu drumului județean DJ504: 22 buc
Podețe noi dalate la km 113+543 și la km 132+900: 2 buc












semnalizare și marcaje provizorii pe timpul execuției: 7 buc
indicatori hectometrici: 234 buc
indicatori kilometrici: 26 buc
semnalizare verticală: 338 buc
marcaje longitudinale: 64,99 km
marcaje transversale: 13,60 mp
treceri de pietoni: 510,00 mp
desfacere parapet metalic: 1234,00 m
parapet metalic zincat, nivel de protectie N2: 3130,00 m
fluturași reflectorizanți: 522 buc
refacere structură rutieră în zona zidului de sprijin din gabioane pe lungimea
de: 40 m






suprafața însămânțare gazon: 68.655,00 mp
plantare arbuști și copaci: 1334 buc
montaj separatoare de hidrocarburi: 16 buc
separator hidrocarburi: 16 buc

Trotuarele noi vor fi amplasate de o parte și de alta a drumului județean
DJ504 din intravilanul localităților, cu o lățime de 1,00 m, cu următorul sistem
constructiv :

-12 cm strat de bază din beton de ciment C 30/37;

-12 cm strat fundație din balast.
Accesele la proprietăți se vor realiza din podețe tubulare Ø 300mm și
timpane, lățimea acceselor propusă este de 4,00 m pentru accesul rutier și de 1,50
m pentru accesul pietonal.
Pentru asigurarea continuității apelor se vor folosi podețe tubulare având Ø
300mm la accesul de la proprietăți și diametrul Ø 600mm la drumurile laterale.
Structura rutieră :

5 cm beton asfaltic cu criblură BA16 (EB16 RUL 50/70);

7 cm binder de criblură BAD 22,4(EB 22,4 LEG 50/70) + preluare de
denivelări ;

12-18 cm straturi asfaltice care se frezează pe 1-3 cm;

42-54 cm pietruire existentă din pietriș, balast și nisip (structura
rutiera existentă).
Acostamente :
 în localități se vor impermeabiliza prin prelungirea straturilor de ranforsare
(5 cm BA16 și 7cm BAD 22,4);
 în afara localităților, acostamentele se vor consolida cu piatră spartă pe o
grosime de minim 12 cm.



Siguranța circulației :
parapeți metalici pe o lungime de 3130,00 m

Semnalizare verticală și marcaj rutier :

indicatoare de circulație rutieră: 338 buc

marcaj longitudinal: 64,99 km

marcaje transversale: 13,6 mp
Amenajarea intersecțiilor și a drumurilor laterale pană la limita cadastrală
de proprietate a județului :
Intersecții cu drumuri clasificate și anume:
 -drumuri naționale: DN 65A în localitatea Vulpești ;
 -drumuri județene: DJ679A în localitatea Popești, DJ 679C în localitatea
Izvoru, DJ 679D în localitatea Recea ;
 -drumuri comunale: DC133 în localitatea Popești, DC128, DC429, DC430,
DC428 în localitatea Izvoru, DC122 în localitatea Recea, DC122 în localitatea
Cornațel , DC 121 în localitatea Vulpești ;
 -drumuri laterale neclasificate existente pe traseul drumului județean pe o
lățime a părții carosabile cuprisă între 4 - 6 m.
Întersecțiile cu drumurile laterale cu care se intersectează DJ 504:



pe partea stîngă propuse = 47 buc și pe partea dreaptă 63 buc.
CARACTERISTICILE TEHNICE PRINCIPALE ALE CONSTRUCTIEI (poduri)
POD KM 118+807 (scurgere) la Izvoru în localitatea Izvoru
- nr. deschideri: o deschidere de 6.00m lungime
- lungimea totală a podului: 10.40 m
- lățimea părții carosabile: 7.80 m
- lățimea totală a podului: 11.70m
- parapete direcționale pe ambele părți ale părții carosabile;
- parapete pietonale la extremitățile trotuarelor podului;
- culeiile cu fundație directă
- debitul Q5% =6,14 mc/s
Calea pe pod:
-beton asfaltic tip BAP16 – 4+4 cm
-protecție hidroizolație BA 8 - 3 cm
-hidroizolație 1 cm
-placă de suprabetonare C35/45
POD KM 123+194 (scurgere) la Recea
- nr. deschideri: o deschidere de 14.90 m lungime
- lungimea totală a podului: 19.00 m
- lățimea părții carosabile: 7.00 m
- lățimea totală a podului : 10.50m
- parapete direcționale pe ambele părți ale părții carosabile;
- parapete pietonale la extremitățile trotuarelor podului;
- culeiile cu fundație directă
- debitul Q5% =5,40 mc/s
Calea pe pod:
- beton asfaltic tip BAP16 – 4+4 cm
- protecție hidroizolație BA 8 - 3 cm
- hidroizolație 1 cm
- placă de suprabetonare C35/45
POD KM 126+394 (pr. Săracu) la Recea
- nr. deschideri: o deschidere de 14.90 m lungime
- lungimea totală a podului: 19.00 m
- lățimea părții carosabile: 7.00 m
- lățimea totală a podului: 10.50m
- parapete direcționale pe ambele parți ale părții carosabile;
- parapete pietonale la extremitățile trotuarelor podului;
- culeiile cu fundație directă
- debitul Q5% =14,70 mc/s
Calea pe pod:
- beton asfaltic tip BAP16 – 4+4 cm
- protecție hidroizolație BA 8- 3 cm
- hidroizolație 1 cm

- placă de suprabetonare C35/45
POD KM 136+526 (scurgere) la Buzoești
- nr. deschideri: o deschidere de 8.75m lungime
- lungimea totală a podului: 12.79 m
- lățimea părții carosabile: 7.80 m
- lățimea totală a podului: 11.70m
- parapete direcționale pe ambele părți ale părții carosabile;
- parapete pietonale la extremitățile trotuarelor podului;
- culeiile cu fundație directă
- debitul Q5% =27,00 mc/s
Calea pe pod:
- beton asfaltic tip BAP16 – 4+4 cm
- protecție hidroizolație BA 8- 3 cm
- hidroizolație 1 cm
- placă de suprabetonare C35/45
În zona podurilor albia se va calibra și anume se va îndepărta vegetația din
secțiunea de scurgere a albiei parâului câte 25,00m în amonte și 25,00 m în aval de
pod, decolmatarea și reprofilarea acesteia în dreptul podului.
CARACTERISTICILE ECONOMICE
TOTAL DEVIZ GENERAL: 72.281,869 mii lei (fără TVA) 85.860,194 mii lei (cu
TVA)
Din care C+M: 69.543,826 mii lei (fără TVA) 82.757,153 mii lei (cu TVA)
Construcții și instalații: 67.954,543 mii lei (fără TVA) 80.865,906 mii lei (cu
TVA)
Organizare de șantier: 104,557 mii lei (fără TVA) 124,423 mii lei (cu TVA)
Obținerea terenului:1.484,726 mii lei (fără TVA) 1.766,824 mii lei (cu TVA)
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică : 934,539 mii lei (fără TVA)
1.098,896 mii lei (cu TVA)
Alte cheltuieli: cota I.S.C.,cota aferentă Casa Sociala a Constructorilor,
diverse și neprevăzute : 1.803,504 mii lei (fără TVA) 2.004,145 mii lei (cu TVA)
Având în vedere cele prezentate mai sus, supunem aprobării plenului
Consiliului Judeţean Argeş actualizarea Anexelor 1, 2 și 3 la Hotărârea C.J. Argeș
nr. 174/07.07.2017, precum și aprobarea Proiectului tehnic și a Devizului General
Atașăm prezentului:
Extras Instrucțiunea 82/2018 emisă de Autoritatea de Management pentru
Programul Operațional Regional 2014-2020;
Deviz general actualizat – faza D.A.L.I. (documentație pentru avizarea
lucrărilor de
intervenții);
Deviz general și pe obiecte - faza P.T. (proiect tehnic de execuție);
Proiect tehnic – format electronic.

Direcția Strategii Sinteze Proiecte

Direcția Juridică Administrație

cu Finanțare Internațională
Director executiv,
Sorin IVAŞCU

Redactat:
Truță Doru
Geacăr Mihaela
Grigore Maria
Rădulescu Andrei
Ionescu Claudia
Voicu Olteanu Cristina

Publică Locală
Director executiv,
Alisa CIOBANU

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
Operator de date personale nr.37708

Punctul_ 2 -Proiect
HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea Hotărârii consiliului județean nr.
305/17.12.2018 privind aprobarea tarifelor practicate de Regia Autonomă
Judeţeană de Drumuri Argeş R.A., pentru anul 2019
Consiliul Judeţean Argeş:
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele Consiliului
Judeţean Argeş, însoţită de Raportul nr. 1391/31.01.2019 al Regiei Autonome
Județene de Drumuri Argeș R.A.;
Având în vedere:
 Art. 22 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor,
republicată și actualizată;
 Art. 91, alin.(3) lit.c) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale
republicată și actualizată;
 O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor
publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte
normative și prorogarea unor termene;
 Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.158/25.08.2010 privind înființarea
Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A.;
 Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 305/17.12.2018 privind aprobarea
tarifelor practicate de Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri Argeş R.A.,
pentru anul 2019;
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,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă înlocuirea Anexelor nr. 2, nr. 2a și nr. 4 la Hotărârea
consiliului județean nr. 305/17.12.2018 cu anexele la prezenta hotărâre, care fac
parte integrantă din aceasta.
ART.2. Cu data adoptării prezentei hotărâri, Anexele nr. 2, nr. 2a și nr. 4 la
Hotărârea consiliului județean nr. 305/17.12.2018 își încetează aplicabilitatea.

ART.3. Direcția Economică și Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș
R.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.4. Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:





Instituţiei Prefectului – Judeţul Argeş;
Direcţiei Economice;
Serviciului Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanță Corporativă;
Regiei Autonome Judeţene de Drumuri Argeş R.A.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

Dată astăzi __________2019
Nr.___

REGIA AUTONOMĂ JUDEŢEANĂ
DE DRUMURI ARGEŞ R.A.
Nr. ________/_______________
APROBAT,
PRESEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU
AVIZAT,
SECRETAR
IONEL VOICA
RAPORT
Privind aprobarea modificarii unor tarife practicate de Regia Autonomă Judeţeană de
Drumuri Argeş R.A. în relaţia cu Consiliul Judeţean Argeş pentru anul 2019, conform
Ordonanței de urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor
publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și
prorogarea unor termene.
În conformitate cu art. 22 al O.G. nr. 43/1997, republicată, cu modificarile si
completările ulterioare, privind regimul juridic al drumurilor si art. 104 , alin. 1. din Legea nr.
215 / 2001 a administraţiei publice locale, activitatea de administrare a reţelei de drumuri
judeţene intră în atribuţiile Consiliului Judeţean Argeş, care o exercită prin Regia Autonomă
Judeţeană de Drumuri Argeş R.A. conform H.C.J. Argeş nr. 158/25.08.2010.
Conform O.G. nr. 43/1997 republicată, cu modificarile si completările ulterioare,
privind regimul juridic al drumurilor, realizarea în zona drumurilor a oricaror constructii sau
instalatii, amplasarea de panouri publicitare etc. se face cu respectarea legislatiei in vigoare
privind amplasarea si autorizarea constructiei si numai cu acordul administratorului drumului.
Avand in vedere prevederile Ordonanței de urgență nr. 114/2018 privind instituirea
unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și
completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.
Pentru anul 2019 tarifele modificate conform OUG 114/2018, practicate de catre
Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges RA, supuse spre aprobare, sunt:
Anexa nr.2:
-Tarif mediu orar manopera directa aferent activitatii de investiti, intretinere si reparatii;
-Tarife utilaje pentru anul 2019 (Anexa 2 a);
Anexa nr.4:
-Formula de calcul pentru transport cu autobasculanta;
Director General,
Alina Nicolau

Sef Serviciu SMLPGC
Catalin Sovar

Director Infrastructura Rutiera,
Ionel Iriciuc
Director Economic,
Claudia Ghita
Consilier Juridic,
Voicu Elena

Anexa nr.1
la Hotărârea consiliului județean nr. ____/______
(Anexa nr.2 la Hotărârea consiliului județean nr. 305/17.12.2018)

Tarifele şi cota de cheltuieli indirecte şi profit practicate în anul 2019
pentru elaborarea ofertelor în scopul executării lucrărilor de întreţinere, reparaţii
curente drumuri şi poduri judeţene cuprinse în Programul lucrărilor de întreţinere şi
reparaţii drumuri şi poduri judeţene aprobat de Consiliul Judeţean Argeş
Nr.crt.

Denumire prestaţie

an 2019

3
4

Tarif mediu orar manoperă directă (aferent
19.13 lei/oră
activităţii de investiţii, întreţinere şi reparaţii)
Cotă cheltuieli indirecte
20% din totalul cheltuielilor
directe
Cotă profit
10% din totalul cheltuielilor
Tarife utilaje
Conform anexa 2.a.

6

Organizarea procedurilor de achiziţie publică

7

Proiectare şi inginerie

8

Consultanţă

9

Asistenţă tehnică

10

Organizare de şantier

11

Cheltuieli diverse şi neprevăzute

1
2

1,5% din valoarea estimată a
achiziţiei publice
3% din valoarea investiţiei de
bază
1% din valoarea investiţiei de
bază
1,5% din valoarea investiţiei
de bază
2,5% din valoarea investiţiei
de bază
10% din valoarea investiţiei
de bază

*Nota :
-Tarifele nu conţin T.V.A.
-Tarifele au fot elaborate avand in vedere Ordonanța de urgență nr. 114/2018 privind instituirea
unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și
completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

Calcul tarif mediu orar
In conformitate cu prevederile OUG nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul
investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative
și prorogarea unor termene, pentru un program normal de lucru de 167,333 ore pe luna, medie, tariful
intermediar este de 17,928 lei/ora.
La acest tarif se adauga influenta tichetelor de masa astfel:
21 zile lucratoare (medie lunara) x 9.57 lei (valoarea minim impusa pe tichet) =200,97 lei
200,97 lei : 167,333 ore/luna = 1,20 lei/ora
Tarif mediu total/ora :
17,928 lei/ora + 1,20 lei/ora = 19,13 lei/ora

Anexa nr.2
la Hotărârea consiliului județean nr. ____/______
(Anexa nr.2a la Hotărârea consiliului județean nr. 305/17.12.2018)

+„
TARIFE UTILAJE PENTRU ANUL 2019

Nr.
Crt,
1.
2.
4.
5.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
21.
22.
23
24.
25.
26.

DENUMIRE UTILAJ
AUTOEXCAVATOR A55O
RULOU COMPRESOR R 8-14
AUTOGREDER AG 180
FREZA ASFALT WIRTGEN
WOLLA
CILINDRU COMPACTOR BOMAG 4TO
GRUP ELECTROGEN 4 KVA
REPARTIZATOR MIXTURI ASFALTICE
CILINDRU COMPACTOR BOMAG 150 KG
AUTOSPECIALA LEA 8 TO
MASINA TRASAT BENZI CONTUR
GUDRONATOR EMULSIE
APARAT SUDURA
FREZA ZAPADA URAL 1200MC/H
FREZA ZAPADA ZIL 800 MC/H
COSITOARE MECANICA
FIERASTRAU MECANIC
AUTOBASCULANTA 16 T CU LAMA
CILINDRU COMPACTOR 8 TO HAMM
AUTOBASCULANTA 8X4 CU LAMA
BULDOEXCAVATOR KAMATSU
TRAILER
AUTOUTILITARE FORD
FREZA ASFALT W50
CILINDRU COMPACTOR AMMANN 1.5 TO
PLACA COMPACTOARE

Pret utilaj (lei/ora)
154
77
157
223
195
121
26
187
55
110
88
94
42
508
288
22
26
119
155
176
132
6,5 LEI/KM
5,0 LEI/KM
275
88
94

*Nota :
-Tarifele nu conţin T.V.A.
-Tarifele au fot elaborate avand in vedere Ordonanța de urgență nr. 114/2018 privind instituirea
unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea
unor acte normative și prorogarea unor termene

Anexa nr.3
la Hotărârea consiliului județean nr. ____/______
(Anexa nr.4 la Hotărârea consiliului județean nr. 305/17.12.2018)

Formula de calcul pentru transport cu autobasculanta

1km/sens x 2 sensuri x 5,5lei/sens = 11 lei/cursa/km
11 lei/cursa km :16 to/cursa = 0,68 lei/to km

*Nota
-Tarifele nu contin TVA

-Tarifele au fot elaborate avand in vedere Ordonanța de urgență nr. 114/2018 privind
instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și
completarea unor acte normative și prorogarea unor termene

