ROMÂNIA
CONSILIUL JUDETEAN
VÂLCEA
,

PROIECT

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii
"Reabilitare şi modernizare DJ 703 G - Jiblea - SăIătrucel - Berislăveşti - limita
Judeţului Argeş, km.O + 000 - 13 + 600"

Consiliul Judeţean Vâlcea, Întrunit În şedinţa din data de
2008, la
care participă un număr de ... consilieri judeţeni din totalul de 33 În funcţie;
Având În vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea,
Înregistrată la nr.2549 din 28 februarie 2008;
Luând În considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la
nr.2550 din 28 februarie 2008, precum şi avizele comisiilor de specialitate:
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(3), lit."f" şi art 126 din Legea administraţiei
publice locale nr.215/ 2001, republicată, coroborate cu cele ale art.44 alin.(1) din Legea
nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 di~ Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,
HOT Ă R Ă Ş TE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
" Reabilitare şi modernizare DJ 703 G - Jiblea - SăIătrucel - Berislăveşti - limita Judeţului
Argeş, km.O + 000 - 13 + 600 ", prevăzuţi În anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art.2 Se aprobă contributia
Consiliului Judetean
Vâlcea, În calitate de solicitant,
,
,
pentru finanţarea cheltuielilor eligibile În sumă de 551.402,39 lei şi a cheltuielilor neeligibile
În sumă de 71.400,0 lei, ocazionate de implementarea proiectului prevăzut la art.1,
precum şi a eventualelor depăşiri ale bugetului contractat şi sustenabilitătii proiectului
după finalizarea investiţiilor pentru o perioadă de minim 5 ani.
.
Art.3 Managementul şi implementarea proiectului vor fi asigurate de personalul din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea.
Art.4 Se lmputemiceşte domnul Cristian Buican, vicepreşedinte al Consiliului
Vâlcea, În calitate de reprezentant legal al solicitantului pentru promovarea
proiectului "Reabilitare şi modernizare DJ 703 G - Jiblea - SăIătrucel - Berislăveşti 
limita Judeţului Argeş, km.O + 000 - 13 + 600 ", prin Programul Operaţional Regional
2007-2013, Axa prioritară 2 "Îmbunătăţirea infrastructurii de transporturi regionale şi
locale", Domeniul de intervenţie 2.1 "Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri
judeţene, străzi urbane - inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură cu statut de
drum judeţean".
Judeţean

Art.5 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie,
prezenta hotărâre Direcţiei Economice, Direcţiei Tehnice, precum şi Instituţiei Prefectului
- Judeţul Vâlcea, În vederea aducerii la Îndeplinire a prevederilor ei, şi va asigura
publicarea acesteia pe site-ul Consilului Judeţean Vâlcea şi În Monitorul Oficial al
Judeţului Vâlcea.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea
administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată,
cu un număr de ... voturi
pentru, ... voturi Împotrivă şi ... abţineri.

P RE

$, EgAN T E,

Y

Dumitru BUŞE

\

~

"
~

PENTR~LEGA.L1T

AVIZAT
. ATE
SECRETAR A J. DE1Ţ~~
Constantin

DIR

.•

~

\
'lfy~",vLl,-EA

Râmnicu Vâlcea,
Nr.
din - - - - - - 2008
SA.l1 ex.

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDETEAN
VÂLCEA
,

Anexa la
din
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nr.
2008

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI AI
OBIECTIVULUI
DE INVESTITII
....
....
....
, "REABILITARE ŞI MODERNIZARE DJ 703G-JIBLEA
SALATRUCEL-BERISLAVEŞTI-L1MITA JUDETULUI
ARGEŞ, KM. 0+000-13+600".
,
TITULAR: Consiliul

Judeţean

BENEFICIAR: Consiliul

Vâlcea

Judeţean

Vâlcea

FAZA DE PROIECTARE: STUDIU DE FEZABILITATE
PROIECTANT: S.C. RIONVIL S.R.L. Râmnicu Vâlcea
AMPLASAIVIENT:

În intravilanul şi extravilanul
Vâlcea

oraşului Călimăneşti şi

a comunelor

Berislăveşti şi SăIătrucel, judeţul

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI:

I.Valorea totală a investiţiei, din
care (1.1 +1.2+TVA)
( preturi valabile decembrie 2007)
1. Valoarea neeligibilă a proiectului
2. Valoarea eliqibilă a proiectului
TVA
II. Contribuţie proprie În proiect,
din care:
1. contribuţia solicitantului la
cheltuieli eliqibile
2. contributia
, solicitantului la
cheltuieli neeligibile
III.Asistentă
, 'financiară
nerambursabilă (1.2-11.1)

•

lei
euro
lei
lei
lei
lei

Varianta 2
32.879.842,42
9.332.115,47
71.400,00
27.570.119,68
5.238.322,74
622.802,39

lei

551.402,39

lei

71.400,00

lei

27.018.717,29

m
luni
lei

13.600,00
24 luni
29.303.351,46

euro

8.317.018,55

Capacităti

-lungime
• Durata de realizare

Notă: Construcţii-montaj

(inclusiv
TVA)-conform devizului general

*Anexa cuprinzând indicatorii tehnico-economici nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

FACTORI DE RISC
Structura de rezistenţă a lucrării se va proteja pentru zona
" D ", potrivit prevederilor Normativului P 100/1992.

seismică

de calcul

FINANŢAREA INVESTIŢIEI

Finanţarea obiectivului de investiţii se va realiza din bugetul
constituite potrivit legii, conform programului aprobat.
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EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investitii" REABILITARE ŞI MODERNIZARE DJ 703 G- JIBLEA
SĂLĂTRUCEL-BERISLĂVEŞTI-LIMITA JUDEŢULUI ARGEŞ, KM. 0+000-13+600"

Politica În domeniul infrastructurii rutiere urmăreşte punerea la dispoziţia utilizatorilor a
reţele de drumuri publice care să satisfacă cerinţele acestora cu privire la siguranţa
circulaţiei şi a gradului de confort, prin Încurajarea şi implementarea principiilor economiei
de piaţă pentru executarea lucrărilor şi prestarea serviciilor necesare realizării scopului
prioritar.
Dezvoltarea infrastructurii de transport reprezintă o condiţie necesară pentru
implementarea cu succes a celorlalte prioritaţi de dezvoltare a României pentru perioada
2007-2013, şi cuprinse În Planul Naţional de Dezvoltare ,contribuind la creşterea mobilităţii
persoanelor şi a mărfurilor, la integrarea polilor regionali de reţea cu reţeaua trans
europeană de transport, la combaterea izolării zonelor subdezvoltate şi, nu În ultimul rând,
la dezvoltarea infrastructurii de transport regionale şi locale.
În cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, urmează să fie lansată oficial
axa prioritară 2 " Îmbunatăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale" domeniul de
intervenţie 2.1 "Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri publice, străzi urbane 
inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură cu statut de drum judeţean".
Obiectivul acestei axe ÎI reprezintă Îmbunătăţirea accesibilităţii regiunilor şi mobilitaţii
populaţiei, bunurilor şi serviciilor .in vederea stimulării dezvoltării durabile.
Conectarea drumurilor judeţene la reţeaua drumurilor naţionale şi la reţeaua trans 
europeana de transport ( TEN ) prevazută a se realiza prin POR, are implicaţii asupra
dezvoltării regionale, atrăqînd În circuitul economic zone cu o dezvoltare structurală
deficitară. Se urmăreşte ca aceste reţele de drumuri să contribuie pe termen mediu la
creşterea fluxurilor de capital, a mobilităţii forţei de muncă, a accesibilităţii spre şi În
interiorul ţării, determinând o dezvoltare durabilă a acesteia şi implicit crearea de noi
oportunităţi de locuri de muncă inclusiv În zonele rurale.
Programul Operaţional Regional va fi finantat În perioada 2007-2013 din bugetul de
stat şi bugetele locale fiind cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională ( FEDR
) - unul din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene. Contribuţia financiară a UE poate
ajunge la 85% din alocarea financiară totală a Programului.
Alocarea financiară indicativă pentru axa 2 " Îmbunătăţirea infrastructurii de transport
regionale şi locale ,domeniul de intervenţie 2.1 "Reabilitarea şi modernizarea reţelei de
drumuri judeţene, străzi urbane - inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură cu
statut de drum judeţean" este de 876.711.006 euro, din care 758.355.021 euro din FEDR si
118.355.985 euro cofinanţare (din surse publice) naţionale. Din această alocare financiară
Regiunii de dezvoltare sud-vest Oltenia din care face parte şi judeţul Vâlcea, i s-a alocat
suma de 124.740 000 euro.
unei

Menţionam că valoarea totală minimă a unui proiect este de 3.000.000 lei (
echivalentul a 1.000.000 euro) iar cea maximă este de 134.000.000 lei ( echivalentul a
40.000.000 euro) Valoarea totală reprezintă suma cheltuielilor eligibile şi neeligibile.
Beneficiarul proiectului trebuie să dovedească capacitatea de a asigura contribuţia proprie
care reprezintă procentul de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile şi de finanţare a
cheltuielilor neeligibile ale proiectului.
Prin Hotărârile nr.141 din 31 august 2007 şi nr.168 din 31 octombrie 2007, Consiliul
Judeţean Vâlcea a aprobat Lista lucrărilor prevăzute a fi finanţate prin Programul
Operaţional Regional 2007 - 2013 axa prioritară 2 " Îmbunătăţirea infrastructurii de
transport regionale şi locale", domeniul de intervenţie 2.1 "Reabilitarea şi modernizarea
reţelei de drumuri judeţene". Una dintre lucrările cuprinse în acest program este
"REABILITARE ŞI MODERNIZARE DJ 703G-JIBLEA-SĂLĂTRUCEL-BERISLĂvEŞTI
LIMITA JUDEŢULUI ARGEŞ, KM. 0+000-13+600".
DJ 703 G, Jiblea - SăIătrucel - Berislăveşti - limită judeţ Argeş, face legătura Între
DN 7 şi localităţile judeţului Argeş. În prezent drumul este cu îmbrăcămintea degradată şi
prezintă porţiuni de drum cu alunecări de teren.
Platforma drumului este degradată şi supusă efectelor de erodare a apelor din
precipitaţii, după ploi abundente devenind impracticabilă. Drumul a fost pietruit în decursul
anilor, dar în prezent, datorită declivităţilor, sunt porţiuni în care piatra (balastul) a fost
spălată.

Drumul are o direcţie aproximativ est - vest. Din punct de vedere geomorfologic,
străbate Depresiunea Jiblea, iar de la km 9+340 intră Într-o zonă deluroasă, cu
versanţi uneori, alunecători.
Drumul judetean 703G are o îmbrăcăminte bituminoasă veche şi începe din centura
Călimăneşti cu acces la DN 7. Îmbrăcămintea bituminoasă are degradări sub formă de
gropi, denivelări. Gropile provin dintr-o faianţare În plăci, cu ramificaţii sub formă de
crăpături. Degradările au formă de faianţări marginale, pe lungimi şi Iăţimi mari care
cuprind întrega parte carosabilă.
În comuna SăIătrucel, suprafaţa carosabilă are degradări sub formă de gropi,
faiantări,
fisuri, denivelări, iar pe unele sectoare unde rambleul drumului este peste 2 m
,
sau În aproprierea cursului apei, este necesar montarea de parapeţi.
În localitatea Berislăveşti, traseul are o multitudine de degradări sub formă de fisuri,
crăpături, gropi, denivelări şi faianţări. Se intră În satul Dăngeşti unde îmbrăcămintea are
degradări sub formă de faintări În plăci cu Început de desprindere a stratului de rulare.
În apropierea limitei cu judeţul Argeş, drumul este rupt şi practic intrerupt,
neputindu-se face legătura cu acest judeţ.
De la km 0+000 până la km 9+340 drumul este asfaltat. Pe Întreaga porţiune asfaltul
este burduşit, degradat, cu gropi.
La km 11+01 O drumul este afectat de alunecare pe o lungime de cca. 141 m. În acest
loc stratificatia terenului este slabă, fiind constituită dintr-o cuvertură de nisipuri prăfoase şi
prafuri nisipoase, dispusă înclinat peste un orizont de mamă cenuşie tare, care reprezintă
roca de bază a zonei. Această cuvertură prăfoasă - nisipoasă acumulează apa din
precipitaţii şi la exces de apă se înmoaie şi devine curgătoare. În forajul executat în zona
alunecării, apa subterană a fost întâlnită la suprafaţa terenului.
Alunecarea s-a produs Într-o zonă frământată, cu derularea benzii carosabile a
drumului în semicerc, într-o cuvetă. Alunecarea are un front de cea. 141 m şi are tendinţa
de a se întinde spre versant şi să cuprindă drumul. Panta terenului înclină spre sud, spre
pârâul Zapodin.
Carosabilul a fost afectat la extremitatea de vest a alunecării, unde lăţimea drumului
s-a redus la cca. 4 m, pe o lungime de cca. 50 m.
Stratificaţia terenului este slabă, fiind constituită până la - 2,00 m din nisipuri prăfoase
şi prafuri argiloase, care, la ploi se îmbibă uşor cu apă şi devin curgătoare.
drumul

Sub versantul dealului a funcţionat În permanenţă o pânză de apă subterană, care a
curs prin cuvertura nisipoasă spre pârâu, pânză, care a contribuit substanţial la
declanşarea şi extinderea alunecării.
Podurile şi podeţele existente pe acest tronson nu au mai fost curăţate şi
decolmatate. Este necesară Înlocuirea podeţelor tubulare de lj> sub 1000 mm cu podeţe
dalate cu deschiderea de 2 m. S-a prevăzut repararea podurilor şi decolmatarea albiilor la
toate podurile.
Pentru stoparea fenomenului de alunecare si prevenirea reactivării acestuia se
prevăd următoarele lucrări:

-asigurarea scurgerii apelor de suprafaţa prin şanţuri betonate spre emisar;
-refacerea parţii carosabile;
-repararea podeţelor si Înlocuirea lor cu altele noi, construirea unui dren pe Întreaga
grosime a stratului alunecător - tubul colector va fi aşezat la cea 20 cm sub planul de
alunecare.
-execuţia unui zid de sprijin prevăzut cu dren si barbacane ;
La km 13+600 alunecarea a afectat Întregul versant, drumul fiind rupt pe cca. 15 m.
Se vor prevedea, la proiectare, lucrări suplimentare de consolidare a drumului
existent.
La podul peste pârâul Păteşti, km 4+500, apa pârâului a creat un prag de eroziune
regresivă, podeţul de la km 7+400 este colmatat, cu parapeţii fisuraţi, iar podeţul de la km
7+700 este parţial colmatat.
Din aceste motive modernizarea drumului judeţean DJ 703 G, Jiblea - SăIătrucel 
Berislăveşti - limită judeţ Argeş, km 0+000 - 13+600, reprezintă o necesitate şi o
oportunitate pentru dezvoltarea turismului În zonă.
Din punct de vedere al viabilităţii se remarcă o serie de disfuncţionalităţi cum sunt:
- o stare de viabilitate necorespunzătoare;
- prezenţa a numeroase puncte critice cum sunt; făgaşe, gropi, denivelări, tasări, alunecări
de teren, lipsa sistemelor de colectare şi evacuare a apelor pluviale ceea ce înqreunează
circulaţia rutieră În perioadele cu precipitaţii;
- grad redus de modernizare a infrastructurii, structura şi parametrii de funcţionare ai
acestora, necesitând adaptări imediate la cerinţele traficului existent şi de perspectivă;
Studiul de fezabilitate prevede realizarea următoarelor lucrări principale:
-realizarea unui sistem rutier cu grosimea de minim 40 cm, prevăzut cu două acostamente
de 2x 0,50 m;
-podurile şi podeţele urmează a fi revizuite şi decolmatate, cu refacerea parapeţilor.
-construirea şanţurilor betonate care lipsesc pe Întreg traseul drumului. Şanţurile spre
versant(in zona cu alunecari) vor fi prevăzute cu dren până la stratul de marnă (1,00 
2,20 m);
-rezolvarea alunecărilor de teren În punctele studiate prin ziduri de sprijin, încastrate În
stratul de mamă minimum 1,00 m;
-pentru proiectarea elementelor de rezistenţă ale drumului, se vor respecta prevederile
Normativului P 100-1/2006.
Indiferent de soluţia tehnică adoptată, dacă nu se vor trata cu maximă atenţie
dispozitivele de scurgere a apelor, degradarea drumurilor va fi mereu o problemă
necesitând cheltuieli mari de Intretinere.
,
Drumurile se Înscriu În clasa tehnica V conform Ordonanţei 43/1997, privind regimul
drumurilor, clasa de importanta IV pentru construcţii hidrotehnice, conform STAS 4273/83
şi categoria de importanta "eli normala, conform Legii 10/1995, privind calitatea În
construcţii.

Drumul se va realiza cu

două

sensuri de

circulaţie.

Avînd În vedere că pietruirile simple sunt construite din pietre încleştate numai prin
cilindrare (fără lianţi de legătura), drumul nu poate prelua solicitările tangenţiale care apar
În trafic şi care duc la dezgărdinarea pietrelor.
În functie
, de natura materialelor din care se realizează stratul de bază, studiul de
fezabilitate prevede trei soluţii alternative:

SOLUTIA
ALTERNATIVĂ 1
,
Reprofilarea partii carosabile a drumului şi completarea cu:
strat de fundaţie din balast de 15 cm grosime;
strat de bază din mixtură AB 2 de 8 cm grosime;
strat de legătură (binder) de 6 cm din BAD 25;
strat de uzură de 4 cm beton asfaltic BA 16.
Protejarea platformei drumului de eroziunile cauzate de apele pluviale şi de şiroire
de pe versanţi s-a prevăzut a fi realizată prin şanţuri pereate, descărcarea lor făcându-se
prin podeţe tubulare, cu 0 1.000 mm, către văile existente.

SOLUTIA
AL TERNA TI VĂ 2
,
Reprofilarea partii carosabile a drumului şi completarea cu:
strat de fundaţie din balast de 10 cm grosime;
un strat de bază de 15,0 cm din balast stabilizat cu ciment 4%;
strat de legătură (binder) de 8 cm din BAD 25;
strat de uzură de 4 cm din BA 16;
Protejarea platformei drumului de eroziunile cauzate de apele pluviale şi de şiroire
de pe versanţi, s-a prevăzut a fi realizată prin şanţuri din pământ şi şanţuri pereate,
descărcarea lor făcându-se prin podeţe tubulare, cu 0 1.000 mm, către văile existente.

SOLUTIA
ALTERNATIVĂ 3
,
Reprofilarea partii carosabile a drumului şi completarea cu:
strat de fundaţie din balast de 20 cm grosime;
strat de bază de 15 cm strat de piatră spartă;
strat de legătură de 6 cm din BAD 25;
strat de uzură de 4 cm din BA16;
Intrările la drumurile laterale vor fi amenajate pe o lungime de 25 m şi vor avea
aceeaşi structură a sistemului rutier cu a drumului principal.
Pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale În condiţii optime se vor realiza şanţuri
pereate. Pentru asigurarea scurgerii apelor În sens longitudinal (Ia intersecţia cu drumurile
laterale) se vor realiza podeţe tubulare 0 1000 mm. Pentru asigurarea scurgerii apelor
transversal (cu descărcare În văile existente) se vor prevedea podeţe tubulare 0 1000 mm
şi poduri. Podeţele şi podurile transversale vor fi prevăzute cu cameră de cădere În
amonte. Pe sectoarele de drum cu declivităţi mai mari de 6% acestea se vor realiza În
trepte, pentru rupere de pantă.
La stabilirea platformei drumului şi a Iăţimii părţii carosabile se vor respecta
prescripţiile STAS 2900/89 şi a Ordonanţei 43/1997, privind regimul drumurilor.
La realizarea lucrărilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform
reglementărilor naţionale În vigoare, precum şi legislaţiei şi standardelor naţionale
armonizate cu legislaţia UE. Aceste materiale trebuie să fie În concordanţă cu prevederile

HG nr. 766/1997, privind utilizarea de materiale agrementate la execuţia lucrărilor şi Legii
nr. 10/1995, privind calitatea În construcţii. Regimul juridic al terenurilor pe care se execută
lucrarea: este inclus În proprietatea publică a judeţului Vâlcea, conform anexei nr. 1 la HG
1362/2001 (poziţia 449).
Pe sectoarele de drum unde sunt tasări accentuate, cu plan de lunecare, În care
este antrenată partea carosabilă, se va prevedea executarea zidurilor de sprijin la piciorul
taluzului rambleului.
Indicatorii tehnico-economici corespunzători celor trei variante sunt următorii:

• Valorea totală a
investitiei
.( preturi valabile dec.2007)
Din care:
Constructii - montai

•

Lei
Eur

Varianta1
38.731.022,03
10.992.825,45

Varianta 2
32.772.842,42
9.301.746,18

Varianta 3
32.221.943,95
9.145.387,51

Lei
Eur

34.656.895,53
9.836.487,25

29.303.351,46
8.317.018,55

28.603.185,78
8.118.294,15

M

13.600,00
24 luni

13.600,00
24 luni

13.600,00
24 luni

Capacităti

-lungime
• Durata de realizare

Luni

Având În vedere, că se impune modernizarea drumului prin executarea de lucrări
lungimea de 13,6 km a drumului, şi tinând seama că, cheltuielile de Întreţinere şi
reparaţii În varianta 2 sunt mai mici decât la celelalte variante, propunem aprobarea
indicatorilor tehnico-economici aferenţi variantei 2 din studiul de fazabilitate. Deşi pare de
o complexitate inferioară celorlalte variante, diferenţele sunt nesemnificative. Argumente:
traseu identic;
elemente geometrice similare;
terasamente, strat de fundaţie la sistemul rutier, scurgeri şi evacuări ape pluviale
(şanţuri, poduri şi podeţe), elemente de siguranţă a circulaţiei (parapeţi metalici,
drumuri laterale), sunt de asemenea elemente similare În celelalte variante;
execuţia drumului nu presupune mutare de reţele aeriene sau subterane
existente;
la execuţia drumului se vor utiliza numai materiale agrementate, conform
reglementărilor naţionale În vigoare, precum şi legislaţia şi normele naţionale
armonizate cu legislaţia UE;
toate materialele utilizate respectă regimul impus de HG 766/1997 şi Legea
10/1995, privind calitatea În construcţii.
drumul, ca şi variantele propuse se Încadrează În clasa tehnică V, conform
Ordonanţei 43/1997, privind regimul drumurilor.
lucrările hidrotehnice (poduri, podeţe, şanţuri betonate, etc) se Încadrează În
clasa de importanţă IV (STAS 4273/83);
materialele folosite, precum şi tehnologia de lucru utilizate În toate variantele, nu
duce la afectarea mediului şi nu produce perturbări În zonele limitrofe drumului;
lucrarea se va executa pe jumătate de cale, cu fire alternative libere,
menţinându-se În permanenţă circulaţia pe drum, fără riscuri la execuţie şi În
utilizare.
În conformitate cu prevederile art.126 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, lucrările de construcţii şi reparaţii de interes public, finanţate din
bugetele comunelor, oraşelor sau judeţelor, se execută numai pe baza unor documentaţii
pe

toată

tehnico-economice avizate sau aprobate, după caz, de consiliul local sau de consiliul
judeţean şi numai În baza unei licitaţii publice, În limitele şi În condiţiile prevăzute de lege.
Urmare celor menţionate mai sus, supunem aprobării Consiliului Judeţean Vâlcea
caracteristicile principale şi indicatorii tehnico - economici rezultaţi, la faza "Studiu de
fezabilitate" pentru obiectivul de investitii: "REABILITARE ŞI MODERNIZARE DJ 703G
JIBLEA-SĂLĂTRUCEL-BERISLĂVEŞTI~L1MITA JUDEŢULUI ARGEŞ, KM.O+OOO
13+600", varianta 2 după cum urmează:
TITULAR: Consiliul

Judeţean

BENEFICIAR: Consiliul

Vâlcea

Judeţean

Vâlcea

FAZA DE PROIECTARE: STUDIU DE FEZABILITATE
PROIECTANT: S.C. RIONVIL S.R.L. Râmnicu Vâlcea
AMPLASAMENT:

În intravilanul şi extravilanul
Vâlcea.

oraşului Călimăneşti şi

a comunelor

Berislăveşti şi SăIătrucel, judeţul

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI:
I.Valorea totală a investiţiei, din
care (1.1 +1.2+TVA)
( preturi valabile decembrie 2007)
1. Valoarea neeligibilă a proiectului
2. Valoarea eligibilă a proiectului
TVA
II. Contribuţie proprie În proiect,
din care:
1. contribuţia solicitantului la
cheltuieli eligibile
2. contribuţia solicitantului la
cheltuieli neeligibile
III.Asistentă financiară

nerambursabilă (1.2-11.1)

•

lei
euro
lei
lei
lei
lei

Varianta 2
32.879.842,42
9.332.115,47
71.400,00
27.570.119,68
5.238.322,74
622.802,39

lei

551.402,39

lei

71.400,00

lei

27.018.717,29

m
luni
lei

13.600,00
24 luni
29.303.351,46

euro

8.317.018,55

Capacităti

-lungime
• Durata de realizare

Notă: Construcţii-montaj

(inclusiv
TVA)-conform devizului general

*Anexa cuprinzând indicatorii tehnico-economici nu se

publică,

fiind

c1asificată

FACTORI DE RISC
Structura de rezistenţă a lucrării se va proteja pentru zona seismică de calcul
" D ", potrivit prevederilor Normativului P 100/1992.

potrivit legii.

FINANŢAREA INVESTIŢIEI

Consiliul Judeţean Vâlcea va asigura acoperirea cheltuielilor eligibile În valoare de
551.402,39 lei şi a cheltuielilor neeligibile În valoare de 71.400,00 lei.
De asemenea, Consiliul Judeţean Vâlcea va asigura sustenabilitatea proiectului şi
eventualele depăşiri ale bugetului contractat.
Consiliul Judeţean Vâlcea va asigura managementul şi implementarea proiectului.
Se propune Împuternicirea domnului Cristian Buican, vicepreşedinte a Consiliului
Judeţean Vâlcea În calitate de reprezentant legal al Consiliului Judeţean pentru
promovarea proiectului "REABILITARE ŞI MODERNIZARE DJ 703G-JIBLEA
SĂLĂTRUCEL-BERISLĂVEŞTI-L1MITA JUDETULUI ARGEŞ, KM. 0+000-13+600" În
cadrul Programului Operaţional Regional 2007 ~ 2013, axa 2 " Îmbunătăţirea infrastructurii
de transport regionale şi locale ,domeniu de intervenţie 2.1 "Reabilitarea şi modernizarea
reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane - inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de
centură cu statut de drum judeţean".

P.R./P.R.l2ex.

CONSILIUL JUDETEAN
VÂLCEA
,
DE ACORD:
VICEPREŞEDINTE

Cristian Buican

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investitii "REABILITARE ŞI MODERNIZARE DJ 703G-JIBLEA
SĂLĂTRUCEL-BERISLĂVEŞTI-LIMITA JUDEŢULUI ARGEŞ, KM. 0+000-13+600".

proiectului de
Prin expunerea de motive alăturată, se propune adoptarea
privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii:
"REABILITARE ŞI MODERNIZARE DJ 703G-..IIBLEA-SĂLĂTRUCEL-BERISLĂvEŞTI
LIMITA JUDEŢULUI ARGEŞ, KM. 0+000-13+600".
Obiectivul de investiţii este cuprins În Programul Operaţional Regional 2007 - 2013
" Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale", axa prioritară 2, domeniul
de intervenţie 2.1 "Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene", aprobat prin
Hotărârea Consiliului Judetean Vâlcea nr. 141 din 31.08.2007.
În conformitate cu prevederile art.126 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, lucrările de construcţii şi reparaţii de interes public, finanţate din
bugetele comunelor, oraşelor sau judeţelor, se execută numai pe baza unor documentaţii
tehnico-economice avizate sau aprobate, după caz, de consiliul local sau de consiliul
judeţean şi numai În baza unei licitaţii publice, În limitele şi În condiţiile prevăzute de lege.
Urmare celor menţionate mai sus, propunerea este În conformitate cu prevederile
legale.
hotărâre

SERVICIUL INFRASTRUCTURĂ
DRUMURI ŞI PODURI, PROIECTARE
Rodica Pistol
I

--~
P.R.lP.R..I2ex.

.

