ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ

PROIECT,
AVIZAT,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU

HOTĂRÂRE
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie
„Reabilitare drum judeţean 671, ce traversează localităţile (DN 67D)Apa Neagră- Padeş-CălugăreniCloşani-Valea Mare, Județul Gorj”
Consiliul Judeţean Gorj:
Având în vedere:
- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre;
- Raportul de specialitate întocmit de Direcţia tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport
public județean din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj;
- Procesul verbal de recepție nr. 15437/20.11.2020, la documentația tehnico-economică ce face obiectul
contractului de servicii nr. 11644/07.09.2020 privind obiectivul de investiție „Reabilitare drum judeţean 671,
ce traversează localităţile (DN 67D)Apa Neagră- Padeş-Călugăreni-Cloşani-Valea Mare, Județul Gorj” –
faza - Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, Proiectul pentru organizarea execuției
lucrărilor și Proiect tehnic și detalii de execuție;
- Avizul nr. 16/2020 al Comisiei Tehnico-Economice, constituită la nivelul Consiliului Județean Gorj, privind
„Reabilitare drum judeţean 671, ce traversează localităţile (DN 67D)Apa Neagră- Padeş-CălugăreniCloşani-Valea Mare, Județul Gorj”;
- Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică;
- Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanţe;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru urbanism şi amenajarea teritoriului;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru sănătate şi asistenţă socială;
- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 51 din 31.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiție investiţie „Reabilitare drum judeţean 671, ce traversează
localităţile (DN 67D)Apa Neagră- Padeş-Călugăreni-Cloşani-Valea Mare, Județul Gorj”;
Prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
Prevederile art. 173, alin. (3), lit. f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În baza art. 182, alin. (1) și art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 (1) Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie
„Reabilitare drum judeţean 671, ce traversează localităţile (DN 67D)Apa Neagră- Padeş-CălugăreniCloşani-Valea Mare, Județul Gorj”, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Valoarea totală a obiectivului de investiţie prevăzut la alin. (1) este 55.885. 403,50 lei
(inclusiv T.V.A.), din care valoare construcţii şi montaj 54.895.415,97 lei (inclusiv T.V.A.).
(3) Durata estimată de execuție este de 24 luni.
Art. 2 Începând cu data adoptării prezentei hotărârii își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului
Județean Gorj nr. 51 din 31.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investiție „Reabilitare drum judeţean 671, ce traversează localităţile (DN 67D)Apa Neagră- PadeşCălugăreni-Cloşani-Valea Mare, Județul Gorj”;
Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate
al Consiliului Județean Gorj, precum și Instituției Prefectului – Județul Gorj.
PREŞEDINTE,
COSMIN-MIHAI POPESCU

Nr.____________
Adoptată în ședința din ______ 2020
cu un număr de ______ voturi din
totalul numărului de consilieri.

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ

Anexa
la Proiectul de Hotărâre nr.____din 18.12.2020

INDICATORI
tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiţie
„Reabilitare drum judeţean 671, ce traversează localităţile (DN 67D)Apa Neagră- PadeşCălugăreni-Cloşani-Valea Mare, Județul Gorj”

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu
TVA și , respectiv fără TVA, din care constructii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;
Valoarea totală a investiției pentru realizarea obiectivului propus este:
TOTAL INVESTIȚIE: 47.007.514,61 lei fără T.V.A., respectiv 55.885.403,50 lei cu T.V.A.
C+M (constructii si montaj): 46.130.601,65 lei fără T.V.A., respectiv 54.895.415,97 lei cu T.V.A.
b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice
care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu
standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

•

categoria de importanţă „C” – construcţii de importanţă Normală

•

clasa tehnică IV – cu două benzi de circulație

•

capacități:

-

lungime drum, 17,987 km;

-

lățimea platformei

-

lățimea părții carosabile 2 x 3,00;

-

lățimea acostamentelor 2 x 0,75;

-

panta transversală a părții carosabile 2,5%;

-

panta transversală a acostamentului 4,0%;

-

lungime șanțuri pământ, L = 8080 m;

-

lungime șanțuri pereate, L = 5080 m;

-

lungime rigole triunghiulare, L = 396 m;

-

lungime rigole carosabile cu plăci, L = 6088 m;

-

reabilitare ziduri de sprijin, L = 1 392 mp, S = 2370 mp;

-

ziduri de sprijin noi, L = 47 m, h = 1,75 m;

-

supraînălțare ziduri de sprijin, L = 340 m;

-

protecție taluz, L = 4260 m, h= 1,33 m;

-

podețe țeavă elicoidală ondulată Ø500, 1 buc 1, L = 12 m;

-

podețe țeava elicoidală ondulată Ø800, 44 buc, L = 389,7 m;

-

podete țeava elicoidală ondulată Ø1000, 13 buc, L = 111 m;

8,00 m;

-

parapeți protecție – refacere totală, L = 1702 m;

-

parapeți noi, L = 1885 m;

-

parapet din ziduri de piatră, L = 261 m;

-

drumurile laterale, S = 3762,50 mp, L = 840 m;

-

podețe drumuri laterale din teava polietilenă corugată Ø500 – 18 buc., (B=5.0-7.5-12.5);

- podețe intrări locuințe din țeavă polietilenă corugată Ø300, B = 5.0 m, 409 buc. și B = 1,5
m, 92 buc.;
-

stații autobuz = 15 buc.;

-

platforme stații autobuz S = 15 buc x 12 mp/platforma = 180 mp;

-

platforme staționare S = 400 mp;

-

trotuare noi și reabilitate, S = 1668m+2921m=4639 m;

-

piste bicicliști, L=1543m, S = 2314,5 mp;

-

reabilitare poduri – 4 buc.;
Pod km 3+382 – peste Valea Moșilor, L = 11,10 m;
Pod km 6+172 peste râul Motru, L = 33,15 m;
Pod km 7+037 peste râul Motru, L = 36,10 m;
Pod km 10+829 peste râul Motru, L = 23,00 m.
c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de

specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;
TOTAL INVESTIȚIE: 47.007.514,61 lei fără T.V.A., respectiv 55.885.403,50 lei cu T.V.A.
C+M (constructii si montaj): 46.130.601,65 lei fără T.V.A., respectiv 54.895.415,97 lei cu T.V.A.
d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni;
Durata de execuție pentru realizarea investiției este de 24 luni.

PREŞEDINTE,
COSMIN-MIHAI POPESCU

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare drum judeţean 671, ce traversează localităţile (DN
67D)Apa Neagră- Padeş-Călugăreni-Cloşani-Valea Mare, Județul Gorj”
În conformitate cu prevederile art. 173, alin. (3), lit. f din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în exercitarea atribuțiilor privind
dezvoltarea economico-socială a județului, consiliul județean aprobă documentaţiile tehnicoeconomice pentru lucrările de investiţii de interes judeţean, în limitele şi în condiţiile legii.
De asemenea, documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror
finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, se aprobă de către autoritățile
deliberative, potrivit art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare.
Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiție
„Reabilitare drum judeţean 671, ce traversează localităţile (DN 67D)Apa Neagră- PadeşCălugărenI-Cloşani-Valea Mare, Jud. Gorj”, a fost realizată în anul 2017 în baza contractului de
servicii nr. 522/16.01.2017, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 28 din 09.01.2008 privind
aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice,
precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții
și lucrări de intervenții, obținându-se avizul Comisiei Tehnico-Economice nr. 10/2017.
În anul 2017, a fost adoptată Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 51/31.03.2017 privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare drum
judeţean 671, ce traversează localităţile (DN 67D)Apa Neagră- Padeş-CălugărenI-Cloşani-Valea
Mare, Jud. Gorj” potrivit căreia,
valoarea totală a investiției, inclusiv T.V.A.
44.583,062 mii lei
din care: C+M, inclusiv T.V.A.
41.283,786 mii lei,
iar durata de realizare de 24 luni.
În anul 2020, în baza contractului de servicii nr. 11644/07.09.2020 a fost elaborată
documentația tehnico-economică pentru realizarea obiectivului de investiție „Reabilitare drum
judeţean 671, ce traversează localităţile (DN 67D)Apa Neagră- Padeş-CălugărenI-Cloşani-Valea
Mare, Jud. Gorj” în conformitate cu Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și
conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții finanțate
din fonduri publice, în următoarele etape:
-Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții;
-Proiectul pentru organizarea execuției lucrărilor;
-Proiect tehnic și detalii de execuție.
S-a încheiat în acest sens, procesul verbal de recepție nr. 15437/20.11.2020, la
documentația
tehnico-economică
ce
face
obiectul
contractului
de
servicii
nr. 11644/07.09.2020 privind obiectivul de investiție „Reabilitare drum judeţean 671, ce
traversează localităţile (DN 67D)Apa Neagră- Padeş-CălugărenI-Cloşani-Valea Mare, Jud. Gorj”
și a fost obținut avizul Comisiei Tehnico Economice nr.16/2020.
În urma analizei efectuate și raportat la punctul de vedere al proiectantului, majorările
cheltuielilor au decurs din:
- Hotărârea Guvernului României nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim
brut pe ţară garantat în plată, potrivit căreia, începând cu data de 1 ianuarie 2018, salariul de bază
minim brut pe ţară garantat în plată, sumă stabilită în bani care nu include sporuri şi alte adaosuri,

a fost stabilită la 1.900 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166,666 ore, în medie, pe
lună, în anul 2018, reprezentând 11,40 lei/oră;
- Ordonanţa de urgenţă nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor
publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi
prorogarea unor termene, potrivit căreia, în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019, pentru
domeniul construcţiilor, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte în bani,
fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de
lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră;
- Majorările prețurilor materialelor de construcții, a echipamentelor și dotărilor, înregistrate
de la data elaborării documentației de avizare a lucrărilor de intervenții până în prezent;
Având în vedere:
- Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, art.
10, alin. (4), potrivit căruia: ,,Devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate
în cazul obiectivului nou/mixt de investiţii şi, respectiv, la faza documentaţie de avizare a lucrărilor
de intervenţii în cazul intervenţiei la construcţie existentă se actualizează prin grija beneficiarului
investiţiei/investitorului, ori de câte ori este necesar, dar în mod obligatoriu în următoarele
situaţii:
a) la data supunerii spre aprobare a studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare a
lucrărilor de intervenţii;
b) la data solicitării autorizaţiei de construire...”;
- Documentația tehnico - economică elaborată, respectiv devizul general faza
P.T.+D.D.E.+D.T.A.C.+P.O.E.,
se propune aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investiţie „Reabilitare drum judeţean 671, ce traversează localităţile (DN 67D)Apa NeagrăPadeş-Călugăreni-Cloşani-Valea Mare, Județul Gorj”, prin luarea în considerare a motivelor
prezentate anterior.
Astfel, în conformitate cu documentația tehnică, valoarea totală a investiției, inclusiv T.V.A.
devine 55.885,403 lei, din care C+M inclusiv T.V.A este 54.895,415 lei, celelalte elemente tehnicoeconomice rămânând neschimbate.
Principalii indicatori tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiţie
„Reabilitare drum judeţean 671, ce traversează localităţile (DN 67D)Apa Neagră- PadeşCălugăreni-Cloşani-Valea Mare, Județul Gorj”, sunt:
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu
TVA și , respectiv fără TVA, din care constructii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;
Valoarea totală a investiției pentru realizarea obiectivului propus este:
TOTAL INVESTIȚIE: 47.007.514,61 lei fără T.V.A., respectiv 55.885.403,50 lei cu T.V.A.
C+M (constructii si montaj): 46.130.601,65 lei fără T.V.A., respectiv 54.895.415,97 lei cu T.V.A.
b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice
care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu
standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

•

categoria de importanţă „C” – construcţii de importanţă Normală

•

clasa tehnică IV – cu două benzi de circulație

•

capacități:

-

lungime drum, 17,987 km;

-

lățimea platformei

-

lățimea părții carosabile 2 x 3,00;

-

lățimea acostamentelor 2 x 0,75;

-

panta transversală a părții carosabile 2,5%;

-

panta transversală a acostamentului 4,0%;

-

lungime șanțuri pământ, L = 8080 m;

-

lungime șanțuri pereate, L = 5080 m;

-

lungime rigole triunghiulare, L = 396 m;

-

lungime rigole carosabile cu plăci, L = 6088 m;

-

reabilitare ziduri de sprijin, L = 1 392 mp, S = 2370 mp;

-

ziduri de sprijin noi, L = 47 m, h = 1,75 m;

-

supraînălțare ziduri de sprijin, L = 340 m;

-

protecție taluz, L = 4260 m, h= 1,33 m;

-

podețe țeavă elicoidală ondulată Ø500, 1 buc 1, L = 12 m;

-

podețe țeava elicoidală ondulată Ø800, 44 buc, L = 389,7 m;

-

podete țeava elicoidală ondulată Ø1000, 13 buc, L = 111 m;

-

parapeți protecție – refacere totală, L = 1702 m;

-

parapeți noi, L = 1885 m;

-

parapet din ziduri de piatră, L = 261 m;

-

drumurile laterale, S = 3762,50 mp, L = 840 m;

-

podețe drumuri laterale din teava polietilenă corugată Ø500 – 18 buc., (B=5.0-7.5-12.5);

8,00 m;

- podețe intrări locuințe din țeavă polietilenă corugată Ø300, B = 5.0 m, 409 buc. și B = 1,5
m, 92 buc.;
-

stații autobuz = 15 buc.;

-

platforme stații autobuz S = 15 buc x 12 mp/platforma = 180 mp;

-

platforme staționare S = 400 mp;

-

trotuare noi și reabilitate, S = 1668m+2921m=4639 m;

-

piste bicicliști, L=1543m, S = 2314,5 mp;

-

reabilitare poduri – 4 buc.;
Pod km 3+382 – peste Valea Moșilor, L = 11,10 m;
Pod km 6+172 peste râul Motru, L = 33,15 m;
Pod km 7+037 peste râul Motru, L = 36,10 m;
Pod km 10+829 peste râul Motru, L = 23,00 m.
c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de

specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;
TOTAL INVESTIȚIE: 47.007.514,61 lei fără T.V.A., respectiv 55.885.403,50 lei cu T.V.A.
C+M (constructii si montaj): 46.130.601,65 lei fără T.V.A., respectiv 54.895.415,97 lei cu T.V.A.

d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni;
Durata de execuție pentru realizarea investiției este de 24 luni.

Valoarea totală a lucrărilor, precum şi celelalte cheltuieli necesare pentru realizarea
obiectivului de investiţie „Reabilitare drum judeţean 671, ce traversează localităţile (DN
67D)Apa Neagră- Padeş-Călugăreni-Cloşani-Valea Mare, Județul Gorj”, se regăsesc în
devizul general estimativ actualizat.
Faţă de motivele expuse, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare drum judeţean 671, ce
traversează localităţile (DN 67D)Apa Neagră- Padeş-Călugăreni-Cloşani-Valea Mare,
Județul Gorj” este legal şi oportun, drept pentru care propun aprobarea acestuia în forma
prezentată.

INIȚIATOR PROIECT
PREŞEDINTE,
Cosmin-Mihai Popescu

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECȚIA TEHNICĂ, INVESTIȚII,
INFRASTRUCTURĂ DRUMURI PUBLICE
ȘI TRANSPORT PUBLIC JUDEȚEAN
Referat de aprobare a proiectului de hotărâre
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție
„Reabilitare drum judeţean 671, ce traversează localităţile (DN 67D)Apa Neagră- PadeşCălugăreni-Cloşani-Valea Mare, Județul Gorj”
Temeiul legal avut în vedere la promovarea proiectului de hotărâre îl constituie:
- Prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările
și completările ulterioare;
- Prevederile art. 173, alin. (3), lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiție
„Reabilitare drum judeţean 671, ce traversează localităţile (DN 67D)Apa Neagră- PadeşCălugărenI-Cloşani-Valea Mare, Jud. Gorj”, a fost realizată în anul 2017 în baza contractului de
servicii nr. 522/16.01.2017, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 28 din 09.01.2008 privind
aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice,
precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții
și lucrări de intervenții, obținîndu-se avizul Comisiei Tehnico-Economice nr. 10/2017.
În anul 2017, a fost adoptată Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 51/31.03.2017 privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare drum
judeţean 671, ce traversează localităţile (DN 67D)Apa Neagră- Padeş-CălugărenI-Cloşani-Valea
Mare, Jud. Gorj” potrivit căreia,
valoarea totală a investiției, inclusiv T.V.A.
44.583,062 mii lei
din care: C+M, inclusiv T.V.A.

41.283,786 mii lei,

iar durata de realizare de 24 luni.
În anul 2020, în baza contractului de servicii nr. 11644/07.09.2020 a fost elaborată
documentația tehnico-economică pentru realizarea obiectivului de investiție „Reabilitare drum
judeţean 671, ce traversează localităţile (DN 67D)Apa Neagră- Padeş-CălugărenI-Cloşani-Valea
Mare, Jud. Gorj” în conformitate cu Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și
conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții finanțate
din fonduri publice, în următoarele etape:
-Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții;
-Proiectul pentru organizarea execuției lucrărilor;
-Proiect tehnic și detalii de execuție.
S-a încheiat în acest sens, procesul verbal de recepție nr. 15437/20.11.2020, la
documentația
tehnico-economică
ce
face
obiectul
contractului
de
servicii
nr. 11644/07.09.2020 privind obiectivul de investiție „Reabilitare drum judeţean 671, ce
traversează localităţile (DN 67D)Apa Neagră- Padeş-CălugărenI-Cloşani-Valea Mare, Jud. Gorj”
și a fost obținut avizul Comisiei Tehnico Economice nr.16/2020.
Descrierea lucrărilor
Principalele lucrări care se vor realiza în cadrul proiectului menționat, vizează:
Drumul judeţean 671 se află poziţionat în partea de nord-vest a judeţului Gorj şi are lungimea
de 17+987 km, poziţia kilometrică 0+000 aflându-se la intersecţia cu DN 67D, în localitatea Apa
Neagră.
DJ 671 trece prin următoarele localităţi: Apa Neagră, la km 0+000, Padeș, la km 1+050,
Călugăreni, la km 6+500, Cloşani, la km 9+600 şi Valea Mare, la km 16+500.

-

Drumul județean DJ 671 se va reabilita pe trei tronsoane astfel:
Tronson 1: între km 0+000 și km 6+100;
Tronson 2: între km 6+100 și km 12+200;
Tronson 3: între km 12+200 și km 17+987.
Caracteristici drum:
o lățimea platformei
8.00 m
o lățimea părții carosabile
2 x 3,00 m
o lățimea acostamentelor
2 x 0,75 m
o panta transversală a părții carosabile
2,5%
o panta transversală a acostamentului
4,0%
Sistemul rutier
Pe drumul județean 671 se vor aplica două sisteme rutiere astfel:
 Profil transversal tip 1 - reabilitare sistem rutier existent:
- 4,0 cm beton asfaltic BA16 conform SR EN 13108-1;
- 6,0 cm beton asfaltic deschis BAD 22.4 conform SR EN 13108-1;
- 8,0 anrobat bituminos AB31.5 conform SR EN 13108-1;
- geocompozit antifisură, pe zonele marginale ( b= 1.0 – 2.0 m);
- 3,0 frezare și reparații degradări îmbrăcăminte asfaltică existentă;
- piatră spartă existentă;
- balast existent;
 Profil transversal tip 2 – sistem rutier nou:
- 4,0 cm beton asfaltic BA16 conform SR EN 13108-1:6;
- 5,0 cm beton asfaltic deschis BAD 22.4 conform SR EN 13108-1;
- 8,0 anrobat bituminos AB 31.5 conform SR EN 13108-1;
- 15,00 cm piatră spartă;
- 30,00 cm balast;
- pânză netesin.

Lucrări drum – Tronson 1 (km 0+000 – km 6+100)
Sistemul rutier
-Profil transversal tip 1 - reabilitare sistem rutier existent:
Sistemul rutier tip 1 se aplică pe o suprafață de 36 844,00 mp .
-Profil transversal tip 2 se aplică la zonele de burdușiri și supralărgiri, S = 4080 mp +
282.79 mp = 4 362.79 mp.
Burdușiri:
Suprafața, S = 4080 mp
Supralărgiri:
Suprafața, S = 282,79 mp
Drumuri laterale
Drumurile laterale se vor amenaja pe o lungime totală de 305 m, 19 drumuri laterale cu
lungime variabilă între 15 si 20 m și lățimea între 3,00 si 5,50 m cu acostamente de 0,5 m realizate
din piatră spartă de 12,0 cm.
Drumurile laterale vor avea următorul sistem rutier:
- 4,00 cm beton asfaltic BA16;
- 5,00 cm binder BAD22.4;
- 12,0 cm piatră spartă;
- 25,00 cm fundație balast.
Podețele de la drumurile laterale vor avea lățimea variabilă între 5,0 și 12,5 m și se vor
realiza din țeavă de polietilenă corugată DN500 așezată pe un radier din beton simplu de 0,80 x
0,15 m, beton C25/30, fundații parapeți de 15,0 x 0,70 x 0,40, beton C25/30 cu elevație din beton
simplu 1,50 x 1,35 x 0,30 m, beton C25/30
Drumurile laterale se vor amenaja astfel :
- Podete ϕ500, B = 5.00 m – 7 buc, 7 x 5 = 35 m;

- Podețe ϕ500, B = 7.50 m – 2 buc, 2 x 7,5 = 15 m ;
- Suprafața beton asfaltic amenajată, S = 702,5 mp ;
- Suprafața beton asfaltic reabilitat, S = 625 mp.
Scurgerea apelor
Pentru asigurarea scurgerii apelor de pe platforma drumului s-au prevăzut:
o Curățire, decolmatare și reabilitare șanțuri și rigole existente
o Curățire și decolmatare podețe
o Curățire și decolmatare podețe la drumuri laterale existente
o Șanțuri de pământ, șanțuri pereate și rigole carosabile noi
Apele pluviale vor fi conduse la podețe tubulare și dalate, toate urmând să fie curățate,
amenajete amonte și aval, înlocuite total sau parțial.
Șanțurile și rigolele se vor amenaja astfel:
- Șanțuri pământ în lungime de 7541 m;
- Șanțuri pereate în lungime de 2293 m;
- Rigole carosabile în lungime de 1823 m.
Podețele se vor amenaja astfel:
- Podețe tubulare ɸ800, L = 8 m – 5 buc ;
- Podețe tubulare ɸ800, L = 8.7 m – 1 buc ;
- Podețe tubulare ɸ800, L = 9 m - 1 buc ;
- Podețe tubulare ɸ800, L = 10 m - 2 buc ;
- Podețe tubulare ɸ800, L = 20 m - 1 buc ;
- Podețe tubulare ɸ1000, L = 10 m - 1 buc ;
- Camere de linistire 1,25 x 1,5 x 1,80 m – 2 buc ;
- Supraînălțare parapeți – 18,2 m
- Amenajare albie – S = 64,23 mp
Intrări locuințe
Podețele de la intrări locuințe se vor amenaja astfel:
Podețe noi:
mari: 130 stânga + 185 dreapta = 315 buc, B = 5 m, L = 1575 m ;
mici: 35 stânga + 40 dreapta = 75 buc, B = 1.5 m, L = 112,5 m.
Zid de sprijin
Consolidarea terasamentelor se va face prin intermediul unor ziduri de sprijin existente
placate cu beton:
Zonele degradate vor fi refăcute, apoi se va aplica acest sistem de protecție în suprafață de
109,50 mp pe o lungime de 73 m.
Trotuare + piste bicicliști
Trotuare reabilitate, S = 1392 x 1,0 = 1392 mp, L = 1392 m;
Trotuare noi, S = 100 x 1,5 + (104 + 46) x 1,0 = 300 mp, L = 250 m;
Piste bicicliști, S= 598 x 1,5 + 575 x 1,5 = 1759,50 mp, L = 1173 m.
Parapeți
Parapeții existenți de tipul 1 se vor dezafecta și se vor realiza parapeți noi de tipul semigreu
cu 36,72 kg/ml ( 70 m). Lungimea totală de parapeți noi este de 70 m , aceștia vor fi realizați din
stâlpi metalici și lise metalice (36,72 kg/ml).
Platforme și stații auto
Pentru stațiile auto se vor executa 6 platforme betonate în suprafață de (6x2m)12 mp/
platformă, S = 6 x 12 = 72 mp și se vor procura 6 stații auto.
Platforma va avea următorul sistem constructiv:
- 20,0 cm îmbrăcăminte din beton rutier;
- 20,0 cm balast;
- 10,0 -15,0 cm fundație existentă.
Semnalizare rutieră
Semnalizarea rutieră se va face conform SR 1848 – 1/2008 aplicându-se un număr de 136
de indicatoare rutiere, iar pe orizontală se vor aplica marcaje specifice (marcaje transeversale, S =

266 mp și marcaje longitudinale, L = 12,20 km echivalenți).
Soluții de proiectare la poduri
Se vor executa următoarele lucrări:
Nr.
Pod

1

Pozitie
km poduri

Pod km 3+382,
peste Valea
Moșilor
L = 11,10 m

Lucrări propuse
Suprastructura
- placa de suprabetonare (cu conectori);
- trotuare, parapete pietonale;
- hidroizolație cu membrană autoadezivă;
- îndepărtarea tencuielii neaderente;
- reparația betonului cu betoane speciale.
Infrastructura
- execuția unei plăci monolite la culei pentru asigurarea
consolelor trotuarului si racordarea cu terasamentele;
- reparația betonului cu betoane speciale culei;
- stropirea fețelor văzute cu lapte de ciment;
- degajarea și curățarea albiei pe 50 m amonte și aval.

Lucrări drum – Tronson 2 (km 6+100 – km 12+200)
Sistemul rutier
Profil transversal tip I - reabilitare sistem rutier existent:
Sistemul rutier tip 1 se aplică pe o suprafață de 36 266,20 mp.
Sistemul rutier tip 2 se aplică la zonele de burdușiri și supralărgiri, S = 2760 mp + 1946,75
mp = 4 706,75 mp.
Burdușiri:
Suprafața, S = 460 x 6.0 = 2760 mp
Supralărgiri:
Suprafața, S = 1946,75 mp
Drumuri laterale
Drumurile laterale se vor amenaja pe o lungime totală de 440 m, 29 drumuri laterale cu
lungime variabilă între 15 m și 20 m și lățimea între 3,00m și 5,50 m, cu acostamente de 0,5 m
realizate din piatră spartă de 12,0 cm.
Drumurile laterale vor avea următorul sistem rutier:
- 4,00 cm beton asfaltic BA16;
- 5,00 cm binder BAD20;
- 12,0 cm piatră spartă;
- 25,00 cm fundație balast.
Podețele de la drumurile laterale vor avea lățimea variabilă între 5,0 și 12,5 m și se vor
realiza din țeavă de polietilenă corugată DN500 așezată pe un radier din beton simplu de 0,80 x
0.,15 m, beton C25/30, fundații parapeți de 15,0 x 0,70 x 0,40, beton C25/30 cu elevație din beton
simplu 1,50 x 1,35 x 0,30 m, beton C25/30.
Drumurile laterale se vor amenaja astfel:
- Podețe ϕ500, B = 5,00 m – 5 buc, 5 x 5 = 25 m ;
- Podețe ϕ500, B = 10,0 m – 1 buc, 1x 10,0 = 10 m ;
- Podețe ϕ500, B = 12,5 m – 1 buc, 1 x 12,5 = 12,5 m ;
- Suprafața beton asfaltic amenajată, S = 1080 mp ;
- Suprafața beton asfaltic reabilitat, S = 940 mp ;
Scurgerea apelor
Pentru asigurarea scurgerii apelor de pe platforma drumului s-au prevăzut:
o Curățire, decolmatare și reabilitare șanțuri și rigole existente ;
o Curățire și decolmatare podețe ;
o Curățire și decolmatare podețe la drumuri laterale existente ;
o Șanțuri de pământ, șanțuri pereate si rigole carosabile noi .

Apele pluviale vor fi conduse la podețe tubulare și dalate, toate urmând să fie curățate,
amenajate amonte și aval, înlocuite total sau parțial.
Șanțurile și rigolele se vor amenaja astfel:
- Șanțuri pământ în lungime de 539 m;
- Șanțuri pereate în lungime de 607 + 1477 = 2084 m;
- Rigole carosabile în lungime de 2448 m.
Podețele se vor amenaja astfel:
- Podețe tubulare ɸ500, L = 12 m - 1 buc.;
- Podețe tubulare ɸ800, L = 8 m - 12 buc. ;
- Podețe tubulare ɸ800, L = 9 m - 5 buc. ;
- Podețe tubulare ɸ800, L = 10 m - 2 buc. ;
- Podețe tubulare ɸ800, L = 11 m - 1 buc. ;
- Podețe tubulare ɸ800, L = 12 m - 2 buc. ;
- Podețe tubulare ɸ1000, L = 8 m - 1 buc. ;
- Podețe tubulare ɸ1000, L = 9 m - 1 buc. ;
- Podețe tubulare ɸ1000, L = 10 m - 1 buc. ;
- Camere de liniștire 1,25 x 1,5 x 1,80 m – 18 buc. ;
- Camere de liniștire 1,50 x 1,5 x 1,80 m – 7 buc. ;
- Supraînalțare parapeți – 38,55 m;
- Amenajare albie – S = 96,50 mp ;
Intrări locuințe
Podețele de la intrări locuințe se vor amenaja astfel:
Podețe noi:
- mari: 31 stânga + 63 dreapta = 94 buc, B = 5 m, L = 470 m ;
- mici: 3 stânga + 14 dreapta = 17 buc, B = 1,5 m, L = 22,5 m.
Zid de sprijin + protecție taluz
Consolidarea terasamentelor se va face prin intermediul unor zidurilor de sprijin existente
și protejarea taluzelor cu ziduri monolite.
- lungime ziduri exitente reabilitate, L = 340 m, S = 746,50 mp ;
- ziduri de sprijin placate, S = 746,50 mp ;
- supraînălțare ziduri sprijin, L=340 m.
Protecție taluze
Pentru evitarea înfundării șanțurilor existente și realizarea stabilității taluzului și a
platformei drumului, s-a realizat protecție de taluze din beton simplu de tip ST prevăzute cu
barbacane.
Acest tip de protecție pe lungime de 1480 m astfel:
Zidul (ST)va avea o înălțime variabilă între 1,0 și 1,60 m, h = 1,33 m.
Trotuare + piste bicicliști
Trotuare reabilitate, S = 1529 x 1,0 = 1529 mp, L = 1529 m;
Trotuare noi, S = 1418 x 1,0 = 1418 mp, L = 1418 m;
Piste bicicliști, S= 370 x 1.5 = 555 mp, L = 370 m.
Parapeți
Parapeți existenți:
- metalic, L = 236 m (stâlp și lisă metalică) ;
- beton stalp, L = 1027 m (stâlp din beton și lisă beton);
- zid piatră, L = 261 m (ziduri din piatră brută cu grosimea de 60 cm).
Parapeții existenți de tipul 1 și 2 în lungime de 1263 m (236 +1027) se vor dezafecta și se
vor realiza parapeți noi de tipul semigreu cu 36.72 kg/ml în lungime totală de 1263 m (236 +1027).
Parapeții din zidărie de piatră brută în lungime de 261 m se vor reabilita și se vor supraînălța
pe toată lungimea.
Platforme și stații auto
Pentru stațiile auto se vor executa 7 platforme betonate în suprafața de (6x2m)12 mp/
platformă, S = 7 x 12 = 84 mp și se vor procura 7 stații auto.

Platforma va avea următorul sistem constructiv:
- 20,0 cm îmbrăcăminte din beton rutier;
- 20,0 cm balast;
- 10,0 -15,0 cm fundație existentă.
La km 9+711 se va executa o platformă în suprafață de S = 400 mp (50 x 8 m), platforma
de odihnă și revizii, platforma va avea următorul sistem rutier:
- 20,0 cm îmbrăcăminte din beton rutier;
- 15,0 cm piatră spartă;
- 20,0 cm balast;
- 10,0 -15,0 cm fundație existentă.
Semnalizare rutieră
Semnalizarea rutieră se va face conform SR 1848 – 1/2008 aplicându-se un număr de 228
de indicatoare rutiere, iar pe orizontală se vor aplica marcaje specifice (marcaje transversale, S =
144 mp și marcaje longitudinale, L = 12,20 km echivalenți).
Soluții de proiectare la poduri
Se vor amenaja următoarele lucrari:
Nr.
Pod

Poziție
km poduri

1

Pod km 6+172,
peste râul Motru,
L = 33,15

2

Pod km 7+037,
peste râul Motru,
L = 36,10 m

3

Pod km 10+829,
peste râul Motru,
L = 23,00 m

Lucrări propuse
Suprastructura
- placa de suprabetonare (cu conectori);
- trotuare , parapete pietonale;
- dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatație;
- hidroizolație cu membrană autoadezivă;
Infrastructura
- execuția unei plăci monolite la culei pentru asigurarea consolelor
trotuarului și racordarea cu terasamentele;
- scări și casiuri;
- pereere albie și taluze cu prisma de anrocamente;
- reparația betonului cu betoane speciale culei - tencuieli;
- degajarea și curățarea albiei pe 50 m amonte și aval.
Suprastructura
- placa de suprabetonare (cu conectori);
- trotuare , parapete pietonale;
- dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatație;
- hidroizolație cu membrană autoadezivă;
-Infrastructura
- execuția unei plăci monolite la culei pentru asigurarea consolelor
trotuarului si racordarea cu terasamentele;
- scări și casiuri;
- reparația betonului cu betoane speciale culei şi ziduri întoarse;
- pereere albie cu prisma de arocamente;
- degajarea și curățarea albiei pe 50 m amonte și aval.
Suprastructura
- trotuare , parapete pietonale;
- dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatație;
- hidroizolație cu membrană autoadezivă;
- îndepărtarea tencuielii neaderente.
Infrastructura
-pereere albie;
- reparația betonului cu betoane speciale culei şi ziduri întoarse;
- degajarea și curațarea albiei pe 50 m amonte și aval.

Lucrări drum – Tronson 3 (km 12 +200 – km 17+987)
Sistemul rutier
Profil transversal tip 1 - reabilitare sistem rutier existent:

Sistemul rutier tip 1 se aplică pe o suprafață de 34 953,48 mp .
Profil transversal tip 2 – sistem rutier nou:
Sistemul rutier tip 2 se aplică la zonele de burdușiri și supralărgiri, S = 720 mp + 1513.26
mp = 2 233,26 mp.
Burdușiri:
Suprafața, S = 120 x 6,0 = 720 mp
Supralărgiri:
Suprafața, S = 1946,75 mp
Drumuri laterale
Drumurile laterale se vor amenaja pe o lungime totală de 95 m, 6 drumuri laterale cu lungime
variabilă între 15 și 20 m și lățimea între 3,00 și 5,50 m cu acostamente de 0,5 m realizate din piatră
spartă de 12,0 cm.
Drumurile laterale vor avea următorul sistem rutier:
- 4,00 cm beton asfaltic BA16;
- 5,00 cm binder BAD20;
- 12,0 cm piatră spartă;
- 25,00 cm fundație balast.
Podețele de la drumurile laterale vor avea lățimea variabilă între 5,0 și 12,5 m și se vor realiza
din țeavă de polietilenă corugată DN500 așezată pe un radier din beton simplu de 0,80 x 0,15 m,
beton C25/30, fundații parapeți de 15,0 x 0,70 x 0,40 m, beton C25/30 cu elevatie din beton simplu
1.50 x 1.35 x 0.30 m, beton C25/30.
Drumurile laterale se vor amenaja astfel:
- Podete ϕ500, B = 7.50 m – 2 buc, 2 x 7.5 = 15 m;
- Suprafața beton asfaltic reabilitat, S = 415 m.
Scurgerea apelor
Pentru asigurarea scurgerii apelor de pe platforma drumului s-au prevăzut:
Curățire, decolmatare și reabilitare șanțuri și rigole existente;
Curățire și decolmatare podețe ;
Curățire și decolmatare podețe la drumuri laterale existente ;
Șanțuri de pământ, șanțuri pereate și rigole carosabile noi .
Apele pluviale vor fi conduse la podețe tubulare și dalate, toate urmând să fie curățate,
amenajete amonte și aval, înlocuite total sau parțial.
Șanțurile și rigolele se vor amenaja astfel :
- Șanțuri pereate în lungime de 703 m;
- Rigole carosabile în lungime de 1817 m ;
- Rigole tringhiulare în lungime 396 m.
Acostamente
- Acostament betonat în lungime de 1187 m.
Podețe
Podețele se vor amenaja astfel :
- Podețe tubulare ɸ800, L = 8 m – 12 buc.;
- Podețe tubulare ɸ1000, L = 8 m - 8 buc. ;
- Podețe tubulare ɸ1000, L = 10 m - 1 buc. ;
- Camere de liniștire 1,25 x 1,5 x 1,80 m – 13 buc. ;
- Camere de liniștire 1,50 x 1,5 x 1,80 m – 9 buc. ;
- Amenajare albie – S = 240 mp.
Zid de sprijin + protectie taluz
Consolidarea terasamentelor se va face prin intermediul unor zidurilor de sprijin existente și
protejarea taluzelor cu ziduri monolite:
- lungime ziduri existente reabilitate, L = 979 m, S = 1514 mp;
- lungime ziduri proiectate, L = 47 m, h = 1,75 m ;
- ziduri de sprijin placate, S = 1514 mp ;
- ziduri de sprijin noi, L = 22+25 = 47 ml, h = 1,75.

Zonele degradate vor fi refăcute, apoi se va aplica acest sistem de protecție în suprafață de
1514 mp pe o lungime a zidurilor de circa 979 m.
Protecție taluze.
Pentru evitarea înfundării șanțurilor existente și realizarea stabilității taluzului și a
platformei drumului s-a realizat protecție de taluze din beton simplu de tip ST prevăzute cu
barbacane pe lungimea de 2780 m.
Zidul (ST) va avea o înălțime variabilă între 1,0 si 1,60 m, h = 1,33 m, realizându- se din
beton simplu C30/37.
Parapeți
Parapeți existenti:
- metalic, L = 52 m (stâlp și lisă metalică) ;
- beton, L = 317 m (stâlp din beton și lisă beton).
Parapeți noi:
- metalic, L = 1885 m (stâlp și lisă metalică).
Parapeții existenți în lungime de 369 m se vor dezafecta și se vor realiza parapeți noi de
tipul semigreu cu 36,72 kg/ml în lungime de 369 m.
Lungimea totală de parapeți noi este de 1885 m, acestea vor fi realizați din stâlpi metalici
și lise metalice (36,72 kg/ml).
Platforme și stații auto
Pentru stațiile auto se vor executa 2 platforme betonate în suprafață de (6x2m)12 mp/
platforma, S = 2 x 12 = 24 mp și se vor procura 2 stații auto.
Platforma va avea următorul sistem constructiv:
- 20,0 cm îmbrăcăminte din beton rutier BcR3.5;
- 20,0 cm balast;
- 10,0 -15,0 cm fundație existentă.
Semnalizare rutieră
Semnalizarea rutiera se va face conform SR 1848 – 1/2008 aplicându-se un număr de 180
de indicatoare rutiere, iar pe orizontală se vor aplica marcaje specifice (marcaje transeversale, S =
36 mp și marcaje longitudinale, L = 11,57 km echivalenți).
Având în vedere:
- Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, art.
10, alin. (4), potrivit căruia: ,,Devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate
în cazul obiectivului nou/mixt de investiţii şi, respectiv, la faza documentaţie de avizare a lucrărilor
de intervenţii în cazul intervenţiei la construcţie existentă se actualizează prin grija beneficiarului
investiţiei/investitorului, ori de câte ori este necesar, dar în mod obligatoriu în următoarele
situaţii:
a) la data supunerii spre aprobare a studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare a
lucrărilor de intervenţii;
b) la data solicitării autorizaţiei de construire...”;
- Documentația tehnico - economică elaborată, respectiv devizul general faza
P.T.+D.D.E.+D.T.A.C.+P.O.E.,
se propune aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investiţie „Reabilitare drum judeţean 671, ce traversează localităţile (DN 67D)Apa NeagrăPadeş-Călugăreni-Cloşani-Valea Mare, Județul Gorj”, prin luarea în considerare a motivelor
prezentate anterior.
Principalii indicatori tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiţie
„Reabilitare drum judeţean 671, ce traversează localităţile (DN 67D)Apa Neagră- PadeşCălugăreni-Cloşani-Valea Mare, Județul Gorj”, sunt:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu
TVA și , respectiv fără TVA, din care constructii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;
Valoarea totală a investiției pentru realizarea obiectivului propus este:
TOTAL INVESTIȚIE: 47.007.514,61 lei fără T.V.A., respectiv 55.885.403,50 lei cu T.V.A.
C+M (constructii si montaj): 46.130.601,65 lei fără T.V.A., respectiv 54.895.415,97 lei cu T.V.A.
b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice
care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu
standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

•

categoria de importanţă „C” – construcţii de importanţă Normală

•

clasa tehnică IV – cu două benzi de circulație

•

capacități:

-

lungime drum, 17,987 km;

-

lățimea platformei

-

lățimea părții carosabile 2 x 3,00;

-

lățimea acostamentelor 2 x 0,75;

-

panta transversală a părții carosabile 2,5%;

-

panta transversală a acostamentului 4,0%;

-

lungime șanțuri pământ, L = 8080 m;

-

lungime șanțuri pereate, L = 5080 m;

-

lungime rigole triunghiulare, L = 396 m;

-

lungime rigole carosabile cu plăci, L = 6088 m;

-

reabilitare ziduri de sprijin, L = 1 392 mp, S = 2370 mp;

-

ziduri de sprijin noi, L = 47 m, h = 1,75 m;

-

supraînălțare ziduri de sprijin, L = 340 m;

-

protecție taluz, L = 4260 m, h= 1,33 m;

-

podețe țeavă elicoidală ondulată Ø500, 1 buc 1, L = 12 m;

-

podețe țeava elicoidală ondulată Ø800, 44 buc, L = 389,7 m;

-

podete țeava elicoidală ondulată Ø1000, 13 buc, L = 111 m;

-

parapeți protecție – refacere totală, L = 1702 m;

-

parapeți noi, L = 1885 m;

-

parapet din ziduri de piatră, L = 261 m;

-

drumurile laterale, S = 3762,50 mp, L = 840 m;

-

podețe drumuri laterale din teava polietilenă corugată Ø500 – 18 buc., (B=5.0-7.5-12.5);

8,00 m;

- podețe intrări locuințe din țeavă polietilenă corugată Ø300, B = 5.0 m, 409 buc. și B = 1,5
m, 92 buc.;
-

stații autobuz = 15 buc.;

-

platforme stații autobuz S = 15 buc x 12 mp/platforma = 180 mp;

-

platforme staționare S = 400 mp;

-

trotuare noi și reabilitate, S = 1668m+2921m=4639 m;

-

piste bicicliști, L=1543m, S = 2314,5 mp;

-

reabilitare poduri – 4 buc.;
Pod km 3+382 – peste Valea Moșilor, L = 11,10 m;
Pod km 6+172 peste râul Motru, L = 33,15 m;
Pod km 7+037 peste râul Motru, L = 36,10 m;
Pod km 10+829 peste râul Motru, L = 23,00 m.
c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de

specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;
TOTAL INVESTIȚIE: 47.007.514,61 lei fără T.V.A., respectiv 55.885.403,50 lei cu T.V.A.
C+M (constructii si montaj): 46.130.601,65 lei fără T.V.A., respectiv 54.895.415,97 lei cu T.V.A.
d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni;
Durata de execuție pentru realizarea investiției este de 24 luni.

În urma analizei efectuate și raportat la punctul de vedere al proiectantului, majorările
cheltuielilor au decurs din:
- Hotărârea Guvernului României nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim
brut pe ţară garantat în plată, potrivit căreia, începând cu data de 1 ianuarie 2018, salariul de bază
minim brut pe ţară garantat în plată, sumă stabilită în bani care nu include sporuri şi alte adaosuri,
a fost stabilită la 1.900 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166,666 ore, în medie, pe
lună, în anul 2018, reprezentând 11,40 lei/oră;
- Ordonanţa de urgenţă nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor
publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi
prorogarea unor termene, potrivit căreia, în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019, pentru
domeniul construcţiilor, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte în bani,
fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de
lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră;
- Majorările prețurilor materialelor de construcții, înregistrate de la data elaborării
documentației de avizare a lucrărilor de intervenții până în prezent;
Valoarea totală a lucrărilor, precum şi celelalte cheltuieli necesare pentru realizarea
obiectivului de investiţie „Reabilitare drum judeţean 671, ce traversează localităţile (DN
67D)Apa Neagră- Padeş-CălugărenI-Cloşani-Valea Mare, Județul Gorj”, se regăsesc în
devizul general estimativ actualizat.
Apreciem că au fost parcurse etapele prealabile prevăzute de lege, astfel încât propunem
spre adoptare proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiţie „Reabilitare drum judeţean 671, ce traversează localităţile (DN
67D)Apa Neagră- Padeş-CălugărenI-Cloşani-Valea Mare, Județul Gorj”.
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