ROMANIA
CONSILIUL JUOETEAN VALCEA

PROIECT

HOTARARE
privind aprobarea docurnentatiei tehnico-economice, faza
"proiect tehnic", pentru obiectivul de investltli " Reabilitare sl
modernizare OJ 677 Madulari-$u~ani - llmlta [udet Olt,
km.O+OOO - 23+850"

Judetean Valeea, intrunit In sedinta din data
de
2009, la care participa un nurnar de
eonsilieri
judeteni din totalul de 32 In functie;
Avand In vedere Expunerea de motive a Presedintelui
Consiliului Judetean Valcea, inreqistrata la nr.653 din 20 ianuarie
2008;
l.uand In eonsiderare Raportul de speeialitate al Directiei
Tehniee, Tnregistrat la nr.654 din 20 ianuarie 2009, preeum si avizele
eomisiilor de speeialitate;
In eonformitate eu prevederile art.91 alin.(3), lit."f' ~i art 126 din
Legea adrninistratiei publiee locale nr.215/2001, republicata, eu
rnodificarile ~i cornpletarile ulterioare, eoroborate eu eele ale art.44
alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finantele publiee locale, eu
modificarile ~i completarile ulterioare;
In temeiul art.97 din Legea adrninistratiei publiee locale
nr.215/2001, republicata, eu modificarile ~i cornptetarile ulterioare
Consiliul

HOT A R A $ T E:
Art.1 Se aproba docurnentatia tehnico-economica faza " proieet
tehnie ", pentru obieetivul de investitii " Reabilitare si modernizare DJ

677 Madulari-$u~ani - lirnita judet Olt, km.O+OOO - 23+850 ", ai carui
indicatori tehnico-economici sunt prevazuti In anexa care face parte
inteqranta din prezenta hotarare.

Art.2 Consiliul Judetean Valcea, In calitate de titular ~i
beneficiar al obiectivului de investitii, va asigura cofinantarea
cheltuielilor eligibile, ln procent de 2%, a cheltuielilor neeligibile
ocazionate de implementarea proiectului prevazut la art.1, inclusiv
TVA-ul aferent acestora, precum si eventualele depasiri ale bugetului
contractat ~i sustenabilitatea proiectului dupa finalizarea investitiuor
pentru 0 perioada de minim 5 ani.

Art.3 Managementul ~i implementarea proiectului vor fi
asigurate de personalul de specialitate al Directiei Programe ~i Relatii
Externe ~i al Oirectiei Tehnice din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judetean Valcea.

Art.4 Se trnputerniceste domnul Ion Cilea. Presedinte al
Consiliului Judetean Valcea, In calitate de reprezentant legal al
solicitantului, sa promoveze proiectul "Reabilitare ~i modernizare OJ
677 Madulari-Susani - limita judet Olt, km.O+OOO - 23+850 ". prin
Programul Operational Regional 2007-2013, axa 2 "lmbunatatirea
infrastructurii de transport regionale ~i locale", Oomeniul de
interventie 2.1 " Reabilitarea ~i modernizarea retelei de drumuri
judetene, strazi urbane-inclusiv constructia/reabilitarea soselelor de
centura cu statut de drum judetean ".

Art.5 Secretarul Judetului Valcea va comunica, prin
Compartimentul Cancelarie, prezenta hotarare Directiei Economice,
Directiei Tehnice, precum si lnstitutiei Prefectului - Judetul Valcea. In
vederea aducerii la Tndeplinire a prevederilor ei, si va asigura
publicarea acesteia pe site-ul Consilului Judetean Valcea ~i In
Monitorul Oficial al Judetului Valcea.

Prezenta hotarare a fost adoptata cu respectarea prevederilor
art.97 din Legea administratiei publice locale, nr.215/2001,
repubticete, cu moditicente §i compteteriie u/terioare, cu un numsr de
........... voturi pentru,
voturi tmpotrive §i
ebiineti.
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ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

Anexa la Hotararea nr.
din
2009

PRE~EDINTE

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ~I NOIIINDICATORII TEHNICO
ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII: "REABILITARE ~I
MODERNIZARE DJ 677 MADULARI -~U~ANI - L1MITA JUDET OLT, KM.
0+000 + 23+850"

TITULAR: Consiliul Judetean Valcea
BENEFICIAR: Consiliul Judetean Valcea
FAZA DE PROIECTARE: PROIECT TEHNIC
PROIECTANT: S.C. TRAPEC SA BUCURE$TI
AMPLASAMENT: in intravilanul si extravilanul comunelor Gusoeni, Madulari
~i $u~ani, [udetul Valcea
INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:
Valoarea totala a investitieitinclusiv TVA):lei
(preturi valabile la 30.10.2008)
(1 euro=3,7794 lei)
euro
din care: constructii-rnontaj:

59.479.529,52
15.737.823,34

lei

54.382.365,60

euro

14.389.153,20

CAPACITATI:
-Lungime drum
-platforrna
-parte carosabila
-benzi de incadrare
-acostamente

23.850 m
8,00 m
6,00 m
2xO,25 m
2xO,75m
241uni

DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI:

*Anexa

cuprinzand

indicatorii

tehnico-economici
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FACTORI DE RISC
Structura de rezistenta a lucrarii se va proteja pentru zona seisrnica de calcul
" D ", potrivit prevederilor Normativului P 100/1992.
FINANTAREA INVESTITIEI
Finantarea obiectivului de investitii se face de la bugetul de stat,
bugetul propriu al judetului Valcea ~i din Fondul European de Dezvoltare
Reqionala (F.E.D.R.), unul din fondurile structurale ale Uniunii Europene.

CONSILIUL JUDETEAN VALCEA
Nr. (5] din ~ (-<, 1.2009

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare privind aprobarea docurnentatiei tehnico
economice, faza "proiect tehnic", pentru obiectivul de Investltii
" REABILITARE ~I MODERNIZARE DJ 677 MADULARI -~U~ANI 
L1MITA JUDET OLT, KM. 0+000 + 23+850"

Politica in domeniul infrastructurii rutiere urrnareste punerea la dispozitia
utilizatorilor a unei retele de drumuri publice care sa satisfaca cerintele
acestora cu privire la siquranta circulatiei si a gradului de confort, prin
incurajarea si implementarea principiilor economiei de plata pentru executa rea
lucrarilor ~i prestarea serviciilor necesare realizarii scopului prioritar.
Dezvoltarea infrastructurii de transport reprezinta 0 conditie necesara
pentru implementarea cu succes a celorlalte prioritati de dezvoltare a Rornaniei
pentru perioada 2007-2013,
~i
cuprinse in
Pianul National de
Dezvoltare ,contribuind la cresterea rnobilitatii persoanelor si a rnarfurilor, la
integrarea polilor regionali de retea cu reteaua trans-europeana de transport, la
combaterea tzolarii zonelor subdezvoltate si, nu in ultimul rand, la dezvoltarea
infrastructurii de transport regionale si locale.
in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, s-a lansat oficial
axa prioritara 2 " Irnbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale
" domeniul de interventie 2.1 .Reabilitarea ~i modernizarea retelei de drumuri
pub/ice, strazi urbane - inclusiv constructia/reabilitarea soselelor de centura cu
statut de drum judetean",
Obiectivul acestei axe il reprezinta imbunatatirea accesibilitatii regiunilor
si rnobilitatii populatiei, bunurilor si serviciilor ,in vederea stirnularii dezvoltarii
durabile.
Conectarea drumurilor judetene la reteaua drumurilor nationals si la
reteaua trans - europeana de transport ( TEN) prevazuta a se realiza prin
POR, are irnplicatii asupra dezvoltarii regionale, atraqind in circuitul economic
zone cu 0 dezvoltare structurale deficitara. Se urrnareste ca aceste retele de
drumuri sa contribuie pe termen mediu la cresterea ftuxurilor de capital, a
rnobilitatf fortei de rnunca, a accesibilitatii spre si in interiorul tarii, determinand
o dezvoltare durabila a acesteia ~i implicit crearea de noi oportunitati de locuri
de rnunca inclusiv in zonele rurale.
Programul Operational Regional va fi finantat in perioada 2007-2013 din
buqetul de stat si bUQetele locale fiind cofinantat din Fondul European de

Dezvoltare Reqionala ( FEDR ) - unul din Fondurile Structurale ale Uniunii
Europene. Contributia financiara a UE poate ajunge la 85% din alocarea
financiara totala a Programului.
Alocarea financiara indicativa pentru axa 2 " Irnbunatatlrea infrastructurii
de transport regionale ~i locale ,domeniul de interventie 2.1 .Reabilitarea si
modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane - inclusiv
constructia/reabilitarea soselelor de centura cu statut de drum judetean" este
de 876.711.006 euro, din care 758.355.021 euro din FEDR si 118.355.985
euro cofinantare (din surse publice) nationale. Din aceasta alocare financiara
Regiunii de dezvoltare sud-vest Oltenia din care face parte ~i judetul Valcea, i
s-a alocat suma de 124.740 000 euro.
Mentionarn ca valoarea totala minima a unui proiect este de 4.000.000
lei ( echivalentul a 1.000.000 euro) iar cea maxima este de 160.000.000 lei
( echivalentul a 40.000.000 euro) .Valoarea totala reprezinta suma
cheltuielilor eligibile ~i neeligibile. Beneficiarul proiectului trebuie sa
dovedeasca capacitatea de a asigura contributia proprie care reprezinta
procentul de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile ~i de finantare a
cheltuielilor neeligibile ale proiectului.
Pana in prezent au fost depuse la Aqentia de Dezvoltare Reqionala
Sud-Vest Oltenia, un nurnar de 7 proiecte, inclusiv avizele ~i acordurile
prevazute prin certificatele de urbanism si autorizatiile de construire, pe axa 2
" Irnbunatatirea infrastructurii de transport regionale ~i locale ,domeniul de
interventie 2.1 .Reabilitarea ~i modernizarea retelei de drumuri judetene,
strazi urbane - inclusiv constructia/reabilitarea soselelor de centura cu statut
de drum judetean.
Prin Hotararile nr.141 din 31 august 2007 ~i nr.168 din 31 octombrie
2007, Consiliul Judetean Valcea a aprobat Lista lucrarilor prevazute a fi
finantate prin Programul Operational Regional 2007 - 2013 axa prioritara 2 "
Irnbunatatirea infrastructurii de transport regionale ~i locale ", domeniul de
interventie 2.1 .Reabilitarea ~i modernizarea retelei de drumuri judetene" ,ale
carer proiecte tehnice au fost deja depuse la Aqentia de Dezvoltare
Reqionala Sud-Vest Oltenia.
Una dintre lucrarile cuprinse in acest program este ~i " REABILITARE
$1 MODERNIZARE OJ 677 MADULARI -$U$ANI - L1MITA JUDET OLT, KM.
0+000 + 23+850".
Drumul judetean 677 ON 67 B - Madulari - $u~ani - l.imita judo Olt km
0+000 + 23+850, are 0 imbracarninte biturninoasa la care durata de viata
este de mult timp expirata intre km. 0+000+1 +000, km. 3+000+5+000 ~i km.
15+000+16+000, prezentand deqradari sub forma de faiantari in placi, gropi,
denivelari, burdusiri, etc.
intre km. 1+000+3+300 ~i km. 18+000+19+500 lmbracamintea
biturninoasa existenta este intrun singur strat, subdirnensionata pentru traficul
actual ~i de perspectiva. Restul traseului are 0 lmbracaminte din balast cu 0
lungime totala de 16,050 km, foarte deqradata, cu denivelari si gropi in care

datorita fenomenului de spalare ~i antrenare a partii fine din balast sub
mfluenta traficului rutier. La aceasta, un aport substantial II are, pe langa
panta lonqitudinala aproape de
% si santurile de parnant In mare parte
colmatate peste 50-60 %, cauzand 0 scurgere foarte greoaie a apelor pluviale
existente pe traseul drumului.
in localitati, partea carosabila este deosebit de deqradata, gropi pline cu
apa, denivelari accentuate, se circula cu viteza redusa.
Podetele existente pe acest drum sunt subdimensionate si colmatate.
S-a prevazut Tnlocuirea podetelor tubulare cu diametrul sub 1000 mm cu
podete dalate cu deschiderea de 2,00 m precum ~i repararea podurilor si
decolmatarea albiilor la toate podurile.
Solutia prevazuta In proiectul tehnic pentru reabilitarea si modernizarea
drumului judetean 677 are In vedere cerin~ele din tema de proiectare si
studiul de fezabilitate, ~i anume:
-pastrarea traseului existent pentru evitarea exproprierilor ~i a relocarilor
de utilitati,
-Tnlocuirea podetelor de sub 1 m si a celor deradate cu pode~e tubulare noi
de 1,Om sau 2,Om, dupa caz;
-evacuarea si scurgerea apelor;
-amenajarea acceselor la proprietati si a drumurilor laterale.
A fost proiectata 0 platforrna cu latirnea de 8,00m, din care 6,00m parte
carosabila, 2xO,25m benzi de lncadrare si 2xO,75m acostamente. Pe fiecare
parte a platformei au fost proiectate rigole din beton sau santuri din parnant
pentru colectarea si evacuare apelor din precipitatii de pe suprafata drumului,
precum si a zonei adiacente acesteia.
Pe lungimea tronsoanelor cu cedari laterale ale terasamentelor s-au
proiectat solutii de consolidare cu zid de sprijin.
Structura rutiera a drumului va avea urrnatoarea alcatuire:
Frezarea ~i reprofilarea lrnbracamintii bituminoase vechi, deqradata ~i
completare cu:
- strat de fundatie din balast de 25 cm grosime;
- un strat de baza de 15,0 cm din piatra sparta;
- strat de leqatura (binder) de 8 cm din BAD 25;
- strat de uzura de 4 cm din beton asfaltic BA 16;
- S-au prevazut accese noi la proprietati, amenajate pe 0 la·time de
3,Om si 5,0 m lungime, iar sistemul rutier este alcatuit din 20 cm de
balast si un strat de uzura de 4 cm din beton asfaltic BA 16;s-au
prevazut podete tubulare de 0,50m pentru asigurarea continuitatii
scurgerii apelor.
Drumurile laterale se vor amenaja pe 0 latirne de 4,Om ~i 0 lungime de
25, m din acelasi sistem rutier ca si drumul principal.
Se vor construi 6 podete noi pe traseul drumului judetean, cu diametrul
de 800-1000 mm.

°

°

Drumurile se Inscriu In Glasa tehnica V conform Ordonantei 43/1997,
privind regimul drumurilor, clasa de importama IV pentru constructii
hidrotehnice, conform STAS 4273/83 ~i categoria de importanta "C" normala,
conform Legii 10/1995, privind calitatea In constructii.
Drumul se va realiza cu doua sensuri de circulatie
La stabilirea platformei drurnului ~i a latimii partii carosabile se vor
respecta prescriptiile STAS 2900i89 si a Ordonantei 43/1997, privind regimul
drumurilor.
La realizarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale agrementate
conform reqlernentarilor nationals in vigoare, precum ~i leqislatiei si
standardelor nationals armonizate cu leqisiatia UE. Aceste materiale trebuie
sa fie In concordanta cu prevederile HG nr. 766/'1997 privind utilizarea de
materiale agrementate la executia lucrarilor si Legil nr. 10/1995, privind
calitatea In constructii. Regimul juridic al terenur.lor pe care se executa
lucrarea: este inclus tn proprietatea publica a judetului Valcea, conform
anexei nr. 1 la H.G 1362/2001 (pozitia 436).
Alte lucrari necesare a fi executate:
-Executarea de dispozitive pentru colectarea ~i evacuarea apelor pluviale
(rigole, santuri) podete noi, podete la intersectiite eu drumurile laterale,
podete de acces la locuinte:
-Executarea de drenuri, fund de san] , pentru protejarea corpului drumului;
-Santuri pereate, acolo unde este cazul;
-Amenajarea acostamentelor pentru asiqurarea scurqeri: apelor pluviale spre
santuri:
-Realizarea de locuri de parcare sau refugii acolo unde terenul permite;
-Accesul la locuinte;
-Realizarea sernnalizarii orizontale si verticale;
-Realizarea marcajului orizontalla trecerile de pieto-i: In tocalitati.
in conformitate cu prevederiie art, 126 din Legea adrninistratiei publice
locale nr. 215/2001, republicata, lucrarile de constructii si reparatii de interes
public, finantate din bugetele cornunelor, oraselor sau judetelor, se executa
numai pe baza unor docurnentato tehn.co-economce avizate sau aprobate,
dupa caz, de consiliul local sau de consiliul judetean ~,ii nurnai In baza unei
licitatii publice, ln limitele si In conditirle prevazute de lege.
Avind in vedere ca proiectul se deruleaza prin Proqramul Operational
Regional 2007 - 2013, axa prioritara 2, )mbunata!irea infrastructurii de
transport regionale si locale", acesta trenuie sa respecte prevederile ghidului
solicitantului pentru Programul operational req.cr al 2007 - 2013 Axa
prioritara 2 .Jrnbunatatirea infrastructurii de transport re£lionale si locale".
Acesta prevede, ca in cazul In care valoarea totals 8 investitiei rezultata din
proiectul tehnic depaseste valoarea invest.tiel d~~· baza asa cum a fost
prezentata aceasta In studiul de fezabilitate si cemrea de finantare, cu mai
putin de 10%, noua valoare va trebui aprobata de Consrliu' Judetean Valcea,

pentru asumarea noii valori a proiectului ~i se va supune acelorasi reguli de
eligibilitate a cheltuielilor ca ~i bugetul initial.
Urmare celor rnentionate mai sus si dat fiind faptul ca valoarea
investitiei la faza proiect tehnic este mai mare decat valoarea la faza studiu
de fezabilitate, dar se Incadreaza in limita de 10% prevazuta in Ghidul
solicitantului, supunem aprobarii Consiliului Judetean Valcea dccurnentatia
tehnico-economica, la faza .Proiect tehnic" pentru obiectivul de investitii:
"REABILITARE $1 MOOERNIZARE OJ 677 MAoULARI -$U$ANI - L1MITA
JUOET OL T, KM. 0+000 .;- 23+850", dupa cum urmeaza:

TITULAR: Consiliul Judetean Valcea
BENEFICIAR: Consiliul Judetean Valcea
FAZA DE PROIECTARE: PROIECT TEHNIC
PROIECTANT: S.C. TRAPEC SA BUCURE$TI
AMPLASAMENT: in intravilanul
~i $u~ani, judetul Valcea

~i

extravilanul comunelor Gu~oeni, Madulari

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:
Valoarea totala a investitieiunclusiv TVA):lei
(preturi valabile la 30.10.2008)
(1 euro=3,7794 lei)
euro
din care: constructii-rnonta]:

59.479.529,52
15.737.823,34

lei

54.382.365,60

euro

14.389.153,20

CAPACITATI:
-Lungime drum
-platforrna
-parte carosabila
-benzi de incadrare
-acosta mente

23.850 m
8,00 m
6,00 m
2xO,25 m
2xO,75m

DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI:

*Anexa cuprinzand indicatorii
clasiflcata potrivit legii.

tehnico-economici
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FACTORI DE RISC
Structura de rezistenta a lucrarii se va proteja pentru zona seisrnica de calcul
" 0 ", potrivit prevederilor Normativului P 100/1992.

FINANTAREA INVESTITIEI

Finantarea obiectivului de investitii se face de la bugetul de stat,
bugetul propriu al judetului Valcea ~i din Fondul European de Oezvoltare
Reqionala (F.E.O.R.), unul din fondurile structurale ale Uniunii Europene.
Consiliul Judetean Valcea, in calitate de titular ~i beneficiar al acestui
obiectiv de investitii, va asigura:
- cofinantarea eliqibila a proiectului in procent de 2%, cat si a cheltuielilor
neeligibile, inclusiv TVA-ul aferent acestora;
-sustenabilitatea proiectului ~i eventualele depasiri ale bugetului contractat;
-managementul ~i implementarea proiectului.
Se propune imputernicirea domnului Ion Cilea, presedinte al Consiliului
Judetean Valcea in calitate de reprezentant legal al Consiliului Judetean
pentru promovarea proiectului "REABILITARE $1 MOOERNIZARE OJ 677
MAoUlARI -$U$ANI - L1MITA JUOET OlT, KM. 0+000 + 23+850".
in cadrul Programului Operational Regional 2007 - 2013, axa 2
" Irnbunatatirea infrastructurii de transport regionale ~i locale ,domeniu de
interventie 2.1 .Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene,
strazi urbane - inclusiv constructia/reabilitarea soselelor de centura cu statut
de drum judetean".

P.R.lP. R.l2ex.

CONSILIUL JUDETEAN VALCEA
DE ACORD:

VICEPRE~EDINTE,

NRb5"1 DIN it (; '- 2009

R071:;3CU

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea docurnentatiei tehnicoeconomice, faza "proiect tehnic", pentru obiectivul de investitii:
"REABILITARE ~I MODERNIZARE DJ 677 MADULARI -~U~ANI - L1MITA
JUDET OLT, KM. 0+000 + 23+850".

Prin expunerea de motive alaturata, se propune adoptarea proiectului
de hotarare privind aprobarea docurnentatiei tehnico - economice, la faza
"proiect tehnic", pentru obiectivul de investitii: "REABILITARE $1
MODERNIZARE OJ 677 MADULARI -$U$ANI - L1MITA JUDET OLT, KM.
0+000 .;- 23+850".
Obiectivul de investitii este cuprins in Programul Operational Regional
2007 - 2013 " Irnbunatatirea infrastructurii de transport regionale ~i locale",
axa prioritara 2, domeniul de interventie 2.1 .Reabilitarea ~i modernizarea
retelei de drumuri judetene", aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean
Valcea nr. 141 din 31.08.2007, iar docurnentatia tehnico-econornica, faza
proiect tehnic, a fost depusa la Aqentia de Dezvoltare Reqionala Sud-Vest
Oltenia, trnpreuna cu alte 6 (sase) proiecte de investitii de drumuri judetene.
In conformitate cu prevederile art.126 din Legea adrninistratiei publice
locale nr. 215/2001, republicata, lucrarile de constructii ~i reparatii de interes
public, finantate din bugetele comunelor, oraselor sau judetelor, se executa
numai pe baza unor docurnentatii tehnico-economice avizate sau aprobate,
dupa caz, de consiliul local sau de consiliul judetean si numai in baza unei
licitatii publice, in Iimitele ~i in conditiile prevazute de lege.
Urmare celor rnentionate mai sus, propunerea este in conformitate cu
prevederile legale.

SERVICIUL INFRASTRUCTURA
DRUMURI ~I PODURI, PROIECTARE
I"

P.R.lP.R.l2ex.

Rodica pistol
-=--_..-\

..

