ROMANIA
CONSILIUL JUOETEAN VALCEA

PROIECT

HOTARARE
privind aprobarea documentatiei tehnico - economice,
faza "studiu de fezabilitate ", pentru obiectivul de investitii
" Modernizare OJ 676 B Glavile - Olteanca - Lapu~ata, km.3+0 0
8+000, in comuna Glavile, judetul Valcea"

Consiliul Judetean Valcea, intrunit in ~edinta ordinara din data de
................ 2012, la care participa un numar de .... consiljeri judeteni din
totalul de 32 in functie;
Avand in vedere Expunerea de motive a Pre;;edintelui Consili lui
Judetean Valcea, inregistrata sub nr.566 din 17 ianuarie 2012;
Luand in considerare Raportul de specialitate al Oirectiei Tehnice,
inregistrat la nr.567 din 17 ianuarie 2012, precum ~i avizele comisiilor de
specialitate;
in conformitate cu prevederile art.91 alin.(3), lit. "f' ;;i art.126 din
Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile
~i completarile ulterioare, coroborate cu cele ale art. 44 alin.(1) din Legea
nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile ~i completarile
ulterioare;
in temeiul art.97 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,
republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare

HOT A

RA ~ T E:

Art.1 Se aproba documentatia tehnico-economica, faza " studiu de
fezabilitate ", pentru obiectivul de investitii " Modernizare OJ 676 B Glavile
- Olteanca - Lapu~ata, km.3+000 - 8+000, in comuna Glavile, j detul
Valcea ", ai carui indicatori tehnico-econdmici sunt prevazuti In anexa care
face parte integranta din prezenta hotarare.
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Art.2 Secretarul Judetului Valcea va comunica, prin Compartimentul
Cancelarie, prezenta hotarare Direc~iei Economice, Directiei Tehnice
precum ~i Institu~iei Prefectului - Jude~ul Valcea, in vederea aducerii la
indeplinire a prevederilor ei ~i va asigura publicarea acesteia pe site-ul
Consilului Judetean Valcea ~i Tn Monitorul Oficial al ude~ului Valcea.

Prezenta hotarare a fost adoptata cu respectarea prevederilor art. 97
din Legea administratiei publice locale, nr. 215/2001, rep ublicata, cu
modificarile §i completarile ulterioare, cu un numar de
voturi
pentru,
voturi impotriva §i
abtineri.

PRE $ E DIN T rE,

lon~-ciL~~

AVIZAT PENTRU iLEGALITATE
SECRETAR A J
ETULUI,
ConstanthoHMH~.f:I

AVIZAT
DIRECTOR EXECUl V
Bogdan LAsTUN

Ramnicu Valcea,
Nr.
din
SA./1 ex.

2012

2

ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN VALCEA
PRE$EDINTE

Anexa la Hotararea nr.
din - - - - - - -

INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII: :
"Modernizare OJ 676 B Glavile - Olteanca - Lapu~ata, km. 3+000 + 8+000",
in comuna Glavile, jude1ul Valcea"

TITULAR:

CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

BENEFICIAR:

JUDETUL VALCEA prin CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

PROIECTANT:

S.C. CONSINTEL S.R.L. Rm Valcea

FAZA DE PROIECTARE: STUDIU DE FEZABILITATE
AMPLASAMENT: Tn intravilanul comunei Glavile, judelul Valcea
INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI:

Valoarea totala a investiliei ( inclusiv TVA): lei
(preluri valabile la 15.11.2011)
(1 euro=4,3487 lei)
euro
din care: construclii-montaj:

CAPACITATI FIZICE:
- lungimea drumului
-platforma drumului
- parte carosabila
- acostamente
- lungime drumuri laterale
- platforma drumuri laterale
- parte carosabila arumuri laterale

7.428.994,00
1.708.325,00

lei

6.145.239,00

euro

1.413.121,00

5.000 m
8,00 m
6,00 m
2x1,00 m
675 m
5,50 m
4,OOm

DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI : 24 luni

FACTORI DE RISC

Obiectivul de investitii se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2006,
cu modificarile ~i completarile ulterioare.

FINANTAREA INVESTITIEI:

Finantarea investitiei se va face din bugetul propriu al judetului ~i din alte
surse legal constituite conform programului de investitii aprobat, potrivit legii.

PRE~EDINTE
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CONSILIUL JUDEIEAN VALCEA
Nr.
din ./0/2012

566

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico
economice, faza "STUDIU DE FEZABILITATE" pentru obiectivul de
investitii: "Modernizare OJ 676 B Glavile - Olteanca - Lapu~ata, km. 3+000 +
8+000", in comuna Glavile, judetul Valcea

Prin "Lista de dotari independente ~i alte cheltuieli de investitii pe anul 2011 cu
finantare partiala sau integrala de la buget", aprobata
prin Hotararea Consiliului
Judetean Valcea nr. 159 din 19.12.2011, la capitolul 84 - Transporturi - Alte cheltuieli
de investitii, punctul c) Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a
studiilor de fezabilitate, a proiectelor ~i a altor studii aferente investitiilor a fost
aprobata suma de 53.000 lei, pentru realizarea documentatiei tehnico - economice,
fazele: expertiza tehnica, studiu de fezabilitate, studii conexe , documentatie
tehnico - economica pentru obtinerea certificatului de urbanism ~i a avizelor ~i
acordurilor ce se vor prevedea in acesta, proiect tehnic; caiete de sarcini; detalii
de executie, pentru obiectivul de investitii : "Modernizare OJ 676 B Glavile
Olteanca - Lapu~ata, km. 3+000 ~ 8+000", in comuna Glavile, judetul Valcea.
Orumul judetean 676 B Glavile - Olteanca - Lapu~ata, traverseza de la est la
vest comunele Amara~ti, Glavile ~i Lade~ti. Acest drum judetean reprezinta pentru
aceste comunitati singura legatura directa dintre ele cat ~i cu localitatile invecinate ~i
mai departe cu principalele centre administrative teritoriale ale judetului Valcea cum ar
fi Tn principal, Municipiul Oraga~ani ~i Municipiul Rm. Valcea, re~edinta de judet.
Prin realizarea investitiei sus amintite se urmare~te dezvoltarea unei
infrastructuri moderne in scopul imbunatatirii situatiei actuale a standardelor de viata ~i
de munca a populatiei.
Oe~i aflat in permanenta in atentia administratorului drumului judetean, lucrarile
de intretinere sunt foarte costisitoare, imbracamiotea existenta intretinandu-se greu.
Prin executarea lucrarilor de modernizare a acestui sector de drum judetean, se
da posibilitatea locuitorilor din zona sa beneficieze pe toata perioada anului, de 0
desfa~urare fluenta ~i in condi'tii de siguranta a traficului rutier, precum ~i de facilitatile
existente in centrele socio-culturale ale celor doua comune.
Aceste lucrari mai sunt oportune ~i necesare ~i datorita Tmbunatatirii generale a
accesibilitatii ~i legaturir cu principalele localitati ale judetului cu posibilitati de:
• cre~tere a numarului de vehicule zilnice prin atragerea de turi~ti, investitori
din domeniul agriculturii etc;
• cre~tere a nivelului de deservire locala;

•

cre~tere

a volumului de marfuri transportate cu asigurarea de potential de
dezvoltare economica;
• scaderea nivelului de poluare a aerului ~i poluare fonica;
• economisirea de timp ~i carburanti;
Deloc de neglijat necesitatea accesarii zonelor In situatiile de stricta urgenta
(salvare, pompieri) precum ~i a copiilor de varsta pre~colara ~i ~colara ce se expun
unui risc major ~i pericol permanent.
Prin modernizarea acestui drum judetean ce consta In principal, In asfaltarea
tronsonului de drum cuprins Intre km. 3+000 ~i km. 9+000 se Imbunatate~te
considerabil fluenta ~i siguranta circulatiei rutiere, ajutand la relntoarcerea ~i
stabilizarea populatiei autohtone In zona, ceea ce ar duce la revigorarea vietii
culturale ~i economice In aceasta zona.Prin reabilitarea ~i modernizarea acestor
drumuri, se Imbunatate~te considerabil fluenta ~i siguranta circulatiei rutiere.
Fata de cele aratate se impune cu prioritate a se interveni pentru reabilitarea ~i
modernizarea acestui drum judetean.
Pentru realizarea acestui obiectiv de investitii a fost elaborata documentatia
tehnico-economica, fazele: expertiza tehnica, studiu de fezabilitate, studii conexe ,
documentatie tehnico - economica pentru obtinerea certificatului de urbanism, a
avizelor ~i acordurilor ce se vor prevedea In certificatul de urbanism, de catre S.C.
CONSINTEL S.R.L. Rm Valcea.
Documentatia tehnico - economica, propune realizarea urmatoarelor lucrari :
Sistemul rutier propus a se executa este urmatorul:
- 4 cm beton asfaltic BA16 (sau BAR 16, dupa caz);
- 6 cm beton asfaltic AB2 - strat de baza;
- 20 cm - strat de piatra sparta;
- 10 cm - strat de balast compactat - pentru profilare / reprofilare In sectiune
transversal, conform profilului tip, pe 0 lungime de 3,5 km;
- 40 cm - fundatie din balast, pe 0 lungime de 1,5 km (drum de pamant).
Drumuri laterale
Se vor amenaja un numar de 27 drumuri laterale pe 0 lungime de 25 m
fiecare ~i vor avea acela~i sistem rutier ca ~i drumul proiectat.
Scurgerea apelor
Rigole pereate ~i ~anturi
Pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale se vor realiza :
- ~anturi pereate din beton pe 0 lungime de 9000 ml;
- rigola carosabila cu gratar cu lungimea de 8,OOm.
Podete
Pentru asigurarea scurgerii apelor In sens longitudinal ~i transversal se vor
executa 10 podete n,oi (2) 1000 mm ~i se vor reabilita 13 podete existente, (2) 800
mm, (2) 1000 mm ~i (2) 1500 mm.
De asemenea se vor executa un numar de 14 podete dalate pentru drumurile
lateraIe.

Zid de sprijin
Se vor executa 4 ziduri de sprijin Tn lungime total de 250ml.
Parapet metalic tip semigreu
Pentru siguranta circulatiei se vor monta parapeti metalici deformabili pe
lungime totala de 450 ml.
Semnalizare rutiera
Se vor monta indicatoare de circulatie cu stalpi metalici pe
5000 rnl.

0

0

lungime de

Costuri specifice:
Costul unitar (exclusiv TVA): 4.904.790 lei I 5,000 km = 980.958 lei/km
(tinand cont de standardul de cost aprobat prin HG nr. 363/2010; costul unitar este
calculat ca raport Tntre capitolul 4 din devizul general "Cheltuieli pentru investitia
de baza" ~i kilometri realizati).
Urmare celor prezentate, supunem aprobarii Consiliului Judetean Valcea,
documentatia tehnico-economica, faza "Studiu de fezabilitate", elaborata pentru
obiectivul de investitii: "Modernizare OJ 676 B Glavile - Olteanca - Lapu~ata, km.
3+000 + 8+000", Tn comuna Glavile, judetul Valcea, de catre proiectantul S.C.
CONSINTEL S.R.L. Rm Valcea, dupa cum urmeaza:
TITULAR:

CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

BENEFICIAR:

JUDETUL VALCEA prin CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

PROIECTANT:

S.C. CONSINTEL S.R.L. Rm Valcea

FAZA DE PROIECTARE: STUDIU DE FEZABILITATE
AMPLASAMENT: Tn intravilanul comunei Glavile, judetul Valcea

din care
TVA:

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI:

7.428.994

1.437.870

1.708.325

330.644

lei

6.145.239

1.189.401

euro

1.413.121

273.507

Valoarea totala a investitiei ( inclusiv TVA): lei
(preturi valabile la 15.11.2011)
(1 euro=4,3487 lei)
euro
din care: constructii-montaj:

CAPACITATI FIZICE:
- lungimea drumului
-platforma drumului

5.000 m
8,00 m

-

parte carosabila
acostamente
lungime drumuri laterale
platforma drumuri laterale
parte carosabila drumuri laterale

6,00 m
2x1,OO m
675 m
5,50 m
4,00 m

DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI : 24 luni

FACTORI DE RISC
Obiectivul de investitii se va proteja antiseismic conform Normativului P1 00-1/2006,
cu modificarile ~i completarile ulterioare.

FINANTAREA INVESTITIEI:
Finantarea investitiei se va face din bugetul propriu al judetului ~i din alte
surse legal constituite conform programului de investitii aprobat, potrivit legii.
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnicoeconomice, faza "STUDIU DE FEZABILITATE" pentru obiectivul de
investitii: "Modernizare OJ 676 B Glavile - Olteanca - Lapu!}ata, km. 3+000 +
8+000", in comuna Glavile, judetul Valcea

Prin expunerea de motive al~Hurata, se propune adoptarea proiectului de
hotarfue privind aprobarea documentatiei tehnico - economice, faza "Studiu de
fezabilitate" pentru obiectivul de investitii: Modernizare OJ 676 B GlavileOlteanca - Lapu§ata, km. 3+000 + 8+000", In comuna Glavile, judetul Valcea".
Obiectivul de investitii a fost cuprins In "Lista de dotari independente §i alte
cheltuieli de investitii pe anul 2011, cu finantare partiala sau integrala de la
bugetul local", aprobata prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.137
din 31.10.2011, la capitolul 84 - Transporturi - Alte cheltuieli de investitii, punctul c)
Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a
proiectelor §i a altor studii aferente investitiilor.
Tn conformitate cu prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind
finantele publice locale, cu modificarile §i completarile ulterioare, documentatiile
tehnico-economice precum §i notele de fundamentare privind celelalte cheltuieli
de investitii cuprinse In pozitia globala alte cheltuieli de investitii, elaborate §i
avizate potrivit dispozitiilor legale, se aproba de ordonatorii principal; de credite,
cu informarea imediata a autoritatilor deliberative.
De asemenea, potrivit art. 126 din Legea administratiei publice locale nr.
215/2001, republicata "Iucrarile de constructii §i reparatii de interes public,
finantate din bugetele comunelor, ora§elor sau judetelor, se executa numai pe
baza unor documentatii tehnico-economice avizate sau aprobate, dupa caz, de
consiliul local sau de consiliul judetean §i numai In baza unei Iicitatii publice, In
limitele §i In conditiile prevazute de lege".
Urmare celor mentionate mai sus, propunerea este In conformitate cu
prevederile legale.

SERVICIUL INFRASTRUCTURA
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