ROMANIA
CONSILIUL JUOETEAN VALCEA

PROIECT

HOTARARE
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza
"proiect tehnic", pentru obiectivul de lnvestitil " Reabilitare ~i
modernizare OJ 643- limita [udetului Olt - l.alosu - Fauresti
Gane~ti, km.52+400 - 78+490"

Consiliul

Judetean Valcea, Tntrunit In sedinta din data
de
2009, la care participa LIn nurnar de
consilieri
judeteni din totalul de 32 in functie:
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui
Consiliului Judetean Valcea, lnreqistrata la nr.651 din 20 ianuarie
2008;
l.uand in considerare Raportul de specialitate al Directiei
Tehnice, inregistrat la nr.652 din 20 ianuarie 2009, precum ~i avizele
comisiilor de specialitate;
in conformitate cu prevederile art.91 alin.(3), lit."f' ~i art 126 din
Legea adrninistratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu
rnodificarile ~i completarile ulterioare, coroborate cu cele ale art.44
alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu
rnodificarile ~i completarile ulterioare;
in temeiul art.97 din Legea adrninistratiei publice locale
nr.215/2001, republicata, cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare
HOT

A R A$

T E:

Art.1 Se aproba docurnentatia tehnico - economica faza
"proiect tehnic", pentru obiectivul de investitii " Reabilitare ~i
modernizare OJ 643 - limita judetului Olt - Lalosu - Fauresti-Ganesti,

km.52+400-78+490 ", 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, in procent de 2%, a cheltuielilor neeligibile
ocazionate de implementarea proiectului prevazut la art.1, inclusiv
TVA-ul aferent acestora, precum ~i eventualele depasiri ale bugetului
contractat ~i sustenabilitatea proiectului dupa finalizarea investitiilor
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 Directiei Tehnice din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judetean Valcea.

Art.4 Se trnputerniceste domnul Ion CTlea, Presedinte al
Consiliului Judetean Valcea. in calitate de reprezentant legal al
solicitantului, sa promoveze proiectul Reabilitare ~i modernizare OJ
643 - Iimita judetului Olt - t.alosu - Fauresti-Ganesti, km.52+400 
78+490 ", prin Programul Operational Regional 2007-2013, axa 2
"lrnbunatatirea 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 ".
II

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 indeplinire a prevederilor ei, ~i va asigura
publicarea acesteia pe site-ul Consilului Judetean Valcea si in
Monitorul Oficial al Judetului Valcea.

Prezenta tioterere a fost adoptata cu respectarea prevederilor
art.97 din Legea edministretie! publice locale, nr.21512001,
repubticete, cu modificarile §i comoleteme ulterioare, cu un numer de
........... voturi pentru,
voturi tmpotrive §i
ebtineri.
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ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN VALCEA
PRE$EDINTE

Anexa la Hotararea nr.
din
2009

CARACTERISTICILE PRINCIPALE $1 NOli INDICATORII TEHNICO 
ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "REABILITARE $1
MODERNIZARE OJ 643-L1MITA JUDETULUI OLT-LALO$U-FAURE$TI
GANE$TI, KM. 52+400-78+490".

TITULAR: Consiliul Judetean Valcea
BENEFICIAR: Consiliul Judetean Valcea
FAZA DE PROIECTARE: PROIECT TEHNIC
PROIECTANT: S.C. RUT CONSTRUCT GROUP SRL BUCURE$TI
AMPLASAMENT: In intravilanul si extravilanul Iocalitatilor l.alosu, Fauresti,
Diculesti, Balcesti ~i l.acusteru, judetul Valcea.

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI:
Valoarea totala a investitieiuncluslv TVA): lei
(preturi valabile la 23.11.2008)
(1 euro=3,7933 lei)
euro
din care: constructii-rnonta]:

71.478.040,00
18.843.234,12

lei

63.660.980,00

euro

16.782.479,64

CAPACITATI:
-Lungime drum
-platforrna
-parte carosabila
-benzi de incadrare
-acostamente
-panta partii carosabile
-panta acostamentului

DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI:

26.090
7,50
6,00
2xO,25
2xO,50
2,5
4,0

m
m
m
m
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%
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*Anexa cuprinzand indicatorii
clasificata potrivit legii.
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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
/" A-I
N r. ~_.
"/ ' d'In-,""e.

1 '/ -

200 9

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico
economice, faza "proiect tehnic", pentru obiectivul de investlttl "
REABILITARE ~I MODERNIZARE DJ 643-LlMITA JUDETULUI OLT
LALO~U-FAuRE~TI-GANE~TI, KM. 52+400-78+490"

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 ~i a gradului de confort, prin
lncurajarea si implementarea principiilor economiei de plata pentru executa rea
lucrarilor ~i prestarea serviciilor necesare realizarii scopului prioritar.
Dezvoltarea infrastructurii de transport reprezinta 0 condltie necesara
pentru implementarea cu succes a celorlalte prioritati de dezvoltare a Rornaniei
pentru perioada 2007-2013, ~i cuprinse In Planul National de Dezvoltare,
contribuind la cresterea rnobilitatii persoanelor ~i a rnarfurilor, la integrarea
polilor regionali de retea cu reteaua trans-europeana de transport, la
combaterea izolarii zonelor subdezvoltate si, nu In ultimul rand, la dezvoltarea
infrastructurii de transport regionale ~i 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
publice, strazi urbane - inclusiv constructia/reabilitarea soselelor de centura cu
statut de drum judetean".
Obiectivul acestei axe II reprezinta lmbunatatirea accesibilitatii regiunilor
~i rnobilitatii populatiei, bunurilor si serviciilor .in vederea stirnularu dezvoltarii
durabile.
Conectarea drumurilor judetene la reteaua drumurilor nationals ~i la
reteaua trans - europeana de transport ( TEN ) prevazuta a se realiza prin
POR, are implicatii asupra dezvoltarii regionale, atraqind In circuitul economic
zone cu 0 dezvoltare structurala deficitara. Se urrnareste ca aceste retele de
drumuri sa contribuie pe termen mediu la cre~terea f1uxurilor de capital, a
rnobilitatii fortei de rnunca, a accesibilitatii spre ~i In interiorul tarii, deterrninand
o dezvoltare durabila a acesteia si implicit crearea de noi oportunitati de locuri

Programul Operational Regional va fi finantat In perioada 2007-2013 din
bugetul de stat ~i bugetele 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 " lrnbunatatirea 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 124.740000 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 totals reprezinta suma cheltuielilor
eligibile si 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 8 proiecte, inclusiv avizele ~i acordurile
prevazute prin certificate Ie 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 si 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 "REABILITARE $1
MODERNIZARE DJ 643, L1MITA JUDETULUI OLT-LALO$U-FAURE$TI
GANE$TI, KM. 52+400-78+490".
Drumul judetean DJ 643 Lirnita judo Olt - l.alosu - Fauresti - Diculesti 
G~lI1e~ti, leaqa intre ele localitatile l.alosu, Fauresti, Diculesti, t.acusteni ~i
orasul Balcesti, fiind 0 adevarata coloana vertebrata pentru circulatia rutiera.
Acest drum [udetean reprezinta pentru aceste cornunitati singura leqatura cu
localitatile invecinate, cu judetul Olt ~i mai departe cu Municipiul Draqasani ~i
Municipiul Rm. Valcea, resedinta de judet.
Prin reabilitarea ~i modernizarea acestui drum judetean se
lmbunatateste considerabil fluenta si siauranta circulatiei rutiere Sl

stabilizarea populatiei autohtone in zona, eea ee ar duee la revigorarea vietii
eulturale si eeonomiee pe aeeste frumoase meleaguri.
in prezent aeest drum este asfaltat, avand 0 lrnbracarninte asfaltica
usoara foarte deqradata, eu durata de servieiu norrnata, de mult timp expirata.
Fiind 0 imbracaminte asfaltica usoara executata eu mult inainte de 1980,
aceasta lrnbracarninte nu este calculata sa poata prelua trafieul greu in
crestere. Desi aflat in perrnanenta in atentia administratorului drumului care
executa lucrari de tntretinere, aeestea sunt eostisitoare ~i praetie eu rezultate
care nu asiqura intotdeauna desfasurarea in conditii de siquranta a circulatiei.
Modernizarea drumului judetean se va face pe 0 lungime totala de
26,090 km, respeetiv de la km. 52+400 la km. 78+490.
Proieetul tehnie prevede realizarea urrnatoarelor iucrari prineipale:
-realizarea unui sistem rutier eu grosimea de minim 40 em, prevazut eu doua
aeostamente de 2x 0,50 m;
-amenajarea podetelor la drumurile laterale;
-realizarea zidurilor de sprijin din beton pe fundatie de beton eiclopian aeolo
unde este eazul;
-realizarea de santuri pereate;
-amenajarea drumurilor laterale pe 0 lungime de 25 m.
-pentru proieetarea elementelor de rezistenta ale drumului, se vor respeeta
prevederile Normativului P 100-1/2006.
Solutia tehnica adoptata la faza proieet tehnie pentru reabilitarea
drumului existent prevede frezarea si reprofilarea lmbracamintii bituminoase
veehi degradate si eompletarea eu:
- strat de fundatie din balast de 10 em grosime;
- un strat de baza de 15,0 em din balast stabilizat eu ciment 4%;
- strat de legatura (binder) de 8 em din BAD 25;
- strat de uzura de 4 em din BA 16;
Drumurile se inseriu in clasa tehniea V conform Ordonantei 43/1997,
privind regimul drumurilor, clasa de importanta IV pentru constructii
hidrotehniee, conform STAS 4273/83 ~i eategoria de irnportanta "G" normala,
conform Legii 10/1995, privind ealitatea in constructii.
Drumul se va realiza eu doua sensuri de circulatie.
lntrarile la drumurile laterale vor fi amenajate pe 0 lungime de 25 m si
vor avea aceeasi structura a sistemului rutier eu a drumului principal.
Pentru asigurarea seurgerii apelor pluviale in conditii optime se vor
realiza santuri pereate eu 0 lungime totala de 52.180 m. Pentru asigurarea
seurgerii apelor in sens longitudinal (Ia intersectia eu drumurile laterale) se
vor realiza podete tubulare 0 1000 mm. Pentru asigurarea seurgerii apelor
transversal (eu descarcare in valle existente) se vor prevedea podete
tubulare 0 1000 mm si poduri. Podetele si podurile transversale vor fi
prevazute eu camera de cadere in amonte. Pe seetoarele de drum eu
declivitati mai mari de 6% aeestea se vor realiza in trepte, pentru rupere de
panta.

La stabilirea platformei drumului si a latirnii partii carosabile se vor
respecta prescriptiile STAS 2900/89 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 leqislatia UE. Aceste materiale trebuie
sa fie In concordanta cu prevederile HG nr. 766/1997, privind utilizarea de
materiale agrementate la executia lucrarilor si Legii nr. 10/1995, privind
calitatea In constructii. Regimul juridic al terenurilor pe care se executa
lucrarea: este inclus In proprietatea publica a judetului Valcea, conform
anexei nr. 1 la H.G 1362/2001 (pozitia 403).
Pe sectoarele de drum unde sunt tasari accentuate, cu plan de
lunecare, In care este antrenata partea carosabila, se va prevedea
executarea zidurilor de sprijin la piciorul taluzului rambleului.
Alte lucrari necesare a fi executate:
-Executarea de dispozitive pentru colectarea si evacuarea apelor pluviale
(rigole, santuri) podete noi, podete la intersectiile cu drumurile laterale,
podete de acces la locuinte;
-Executarea de drenuri, fund de sant , pentru protejarea corpului drumului;
-Santuri pereate, acolo unde este cazul;
-Amenajarea acostamentelor pentru asigurarea scurgerii 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 orizontal la trecerile de pietoni In localitati:

In

conformitate cu prevederile art.126 din Legea adrninistratiei publice
locale nr. 215/2001, republicata, lucrarile de constructii si 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 limitele si In conditiile prevazute de lege.
Avlnd In vedere ca proiectul se deruleaza prin Programul Operational
Regional 2007 - 2013, axa prioritara 2, .Jmbunatatuea infrastructurii de
transport regionale ~i locale", acesta trebuie sa respecte prevederile ghidului
solicitantului pentru Programul operational regional 2007 - 2013 Axa
prioritara 2 .Jrnbunatattrea infrastructurii de transport regionale ~i locale".
Acesta prevede ca In cazul In care valoarea totals a investitiei rezultata la
faza .proiect tehnic" depaseste valoarea investitiei de baza, asa cum a fost
prezentata aceasta In studiul de fezabilitate si cererea de finantare, cu mai
putin de 10%, noua valoare va trebui aprobata de Consiliul Judetean Valcea,
pentru asumarea noii valori a proiectului ~i se va supune acelorasi reguli de
eligibilitate a cheltuielilor ca si bugetul initial.

Urmare celor rnentionate mai sus !?i dat fiind faptul ca valoarea
investitiei la faza proiect tehnic este mai mare decat valoarea la faza studiu
de fezabilitate, dar se lncadreaza In limita de 10% prevazuta In Ghidul
solicitantului, supunem aprobarii Consiliului Judetean Valcea documentatia
tehnico-econornica, la faza .Proiect tehnic" pentru obiectivul de investitii:
"REABILITARE $1 MOOERNIZARE OJ 643-L1MITA JUOETULUI OLT
LALO$U-FAURE$TI-GANE$TI, KM. 52+400-78+490", dupa cum urrneaza:

TITULAR: Consiliul Judetean Valcea
BENEFICIAR: Consiliul Judetean Valcea
FAZA DE PROIECTARE: PROIECT TEHNIC
PROIECTANT: S.C. RUT CONSTRUCT GROUP SRL BUCURE$TI
AMPLASAMENT: In intravilanul si extravilanul localitatilor Lalosu, Fauresti,
Diculesti, Balcesti si l.acusteni, judetul Valcea.
INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:
Valoarea totala a investitieiunclusiv TVA): lei
(preturi valabile la 23.11.2008)
(1 euro=3,7933 lei)
euro
din care: constructil-rnontaj:

71.478.040,00
18.843.234,12

lei

63.660.980,00

euro

16.782.479,64

CAPACITATI:
-Lungime drum
-platforrna
-parte carosabila
-benzi de Tncadrare
-acostamente
-panta partii carosabile
-panta acostamentului

26.090
7,50
6,00
2xO,25
2xO,50
2,5
4,0
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DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI:

*Anexa cuprinzand indicatorii
clasificata potrivit legii.
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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 INVESTITIE

Finantarea obiectivului de investitii se face de la bugetul de stat, bugetul
propriu al judetului Valcea ~i din Fondul European de Oezvoltare Reqionala
(FEOR), unul din fondurile structurale ale Uniunii Europene.
Consiliul Judetean Valcea, in calitate de titular si beneficiar al acestui
obiectiv de investitii, va asigura:
- cofinantarea eliqibila a proiectului in procent de 2%, cat ~i a cheltuielilor
neeligibile, inclusiv TVA-ul aferent acestora;
-sustenabilitatea proiectului si eventualele depasiri ale bugetului contractat;
-managementul ~i implementarea proiectului.
Se propune imputernicirea domnului Ion C'i'lea, presedinte a Consiliului
Judetean Valcea in calitate de reprezentant legal al Consiliului Judetean
pentru promovarea proiectului "REABILITARE $1 MOOERNIZARE OJ 643
L1MITA JUOETULUI OLT-LALO$U-FAURE$TI-GANE$TI, KM. 52+400
78+490" 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
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Romulus Bulacu
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind aprobarea docurnentatiei tehnicoeconomice, faza "proiect tehnic", pentru obiectivul de
investitii:"REABILITARE $1 MODERNIZARE OJ 643-L1MITA JUDETULUI
OLT-LALO$U-FAURE$TI-GANE$TI, KM. 52+400-78+490".

Prin expunerea de motive alaturata, se propune adoptarea proiectului
de hotarare privind aprobarea docurnentatiei tehnico - econornice, la faza
.proiect tehnic", pentru obiectivul de investitii: "REABILITARE $1
MODERNIZARE OJ 643, L1MITA JUDETULUI OLT-LALO$U-FAURE$TIGANE$TI, KM. 52+400-78+490".
Obiectivul de investitii este cuprins tn Programul Operational Regional
2007 - 2013 " lrnbunatatirea 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, impreuna cu alte 6 (sase) proiecte de investitii pentru drumuri
judetene.
in conformitate cu prevederile art.126 din Legea adrninistratiei publice
locale nr. 215/2001, republicata, iucrarile 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 ~i numai In baza unei
licitatii publice, Tn limitele si ln conditiile prevazute de lege.
Urmare celor rnentionate mai sus, propunerea este In conformitate cu
prevederile legale.
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SERVICIUL INFRASTRUCTURA
DRUMURI $1 PQPURI, PROIECTARE
Rodic~' Pistol
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