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ROMÂNIA 

JUDEȚUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentației tehnico-economice în faza PT, DE și a devizului general pentru 

obiectivul de investiții ,,Modernizare DC 121 Slobozia (DN5C) – DJ 504, km 0+000 – 5+000, 

5,000 km” -rest de executat 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU 

întrunit în ședință ordinară, 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.8876 din 04.05.2022 al președintelui; 

- raportul de specialitate nr.8882 din 04.05.2022 al Direcției achiziții publice și investiții; 

- avizul nr.19/04.05.2022 al Comisiei tehnico-economice; 

- avizul nr.73/09.05.2022 al Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de 

afaceri; 

-avizul nr.54/09.05.2022 al Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură; 

-prevederile art.173 alin.(3) lit.f), art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139 alin.(3) lit.a), art.197 

alin.(1), (3)-(5), art.198 alin.(1)-(2) și art.200 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare; 

-prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările 

și completările ulterioare; 

-prevederile art.10 alin.(1)-(2), (4) și (8), art.12 și cele ale Anexelor nr.7 și nr.10 din H.G. 

nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice 

aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

-prevederile art.7 alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 

 În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 Se aprobă documentația tehnico-economică în faza PT, DE pentru obiectivul de 

investiții ,,Modernizare DC 121 Slobozia (DN5C) – DJ 504, km 0+000 – 5+000, 5,000 km”-rest 

de executat, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Se aprobă devizul general pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare DC 121 

Slobozia (DN5C) – DJ 504, km 0+000 – 5+000, 5,000 km” rest de executat – faza PT, DE, conform 

anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județul Giurgiu în vederea 

exercitării controlului de legalitate și Direcției achiziții publice și investiții pentru ducere la 

îndeplinire și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al județului.  

 

  PREŞEDINTE,                   CONTRASEMNEAZĂ, 

Dumitru Beianu                             SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                      Aurelia Brebenel 

 

 

Giurgiu,23 mai 2022  

Nr.99 

Adoptată cu 29 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”. 
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BORDEROU 

 

PIESE SCRISE 

 

1. FOAIE DE SEMNATURI; 

2. MEMORIU TEHNIC; 

3. PROGRAM DE URMARIRE IN TIMP A LUCRARII; 

4. PROGRAM DE INSPECTIE PE FAZE DETERMINANTE; 

5. PLAN DE SECURITATE SI SANATATE PE UN SANTIER DE CONSTRUCTII; 

6. DATE PENTRU TRASAREA AXULUI; 

7. CAIETE DE SARCINI; 
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PIESE DESENATE 

 

1. PLAN DE AMPLASARE IN ZONA; 

2. PLAN GENERAL; 

3. PLAN DE SITUATIE, SCARA 1:500, 1:100 ; 

4.  PROFIL LONGITUDINAL PROIECTAT, SCARA 1:500, 1:100; 

5. PROFILE TRANSVERSALE TIP, SCARA 1:50, 1:20; 

6. PROFILE TRANSVERSALE CARACTERISTICE, SCARA 1:100; 
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1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII 

1.1. Denumirea obiectivului de investitii 

„Modernizare DC 121 Slobozia (DN5C) – DJ504, KM 0+000-5+000, 5,000 KM ” 

1.2. Amplasamentul 

Judetul: Giurgiu 

1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat(a), in conditiile legii, 
studiul de fezabilitate/documentatia de avizare a lucrarilor de interventii 

Hotararea Consiliului Local de aprobare a documentatiei de avizare a lucrarilor de 
interventii nr. ................... 

1.4. Ordonatorul principal de credite 

Consiliul Judetean Giurgiu 

1.5. Investitorul 

Consiliul Judetean Giurgiu 

1.6. Beneficiarul investitiei 

Consiliul Judetean Giurgiu 

1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de executie 

S.C. BUILD WAY DESIGN S.R.L. , Sos. Oltenitei, Nr.251 C-D, Bucuresti, sec. 4,  
tel : 0765069413 

2. Prezentarea scenariului/optiunii aprobat(e) in cadrul studiului de 
fezabilitate/documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii 

2.1. Particularitati ale amplasamentului 

a. Amplasamentul 

Drumul comunal ce face obiectul acestui proiect se desfasoara din mijlocul comunei 
Slobozia, traverseaza o zona de camp in vecinatatea parcului fotovoltaic Slobozia si continua 
in vecinatatea padurii Gutu. 

In anul 2018 au fost executate lucrari la partea carosabila prin asternerea stratului de 
baza pe aproximativ 3,5 km  si pe restul sectorului ambele straturi. Prin proiect au fost 
recomandate si lucrari de scurgerea apelor care au fost partial executate, astfel prezentul 
proiect pentru restul de executat, contine solutii pentru continuarea si finalizarea lucrarilor.  

Traseul drumului din punct de vedere juridic reprezinta domeniul public de interes 
judetean si face parte din reteau de drumuri a judetului Giurgiu. Traseul drumului se 
dezvolta in zona de ses, iar zona se gaseste intr-o zona preponderent extravilana, propusa 
spre modernizare. Cota actuala se situeaza in general la nivelul terenului existent sau a 
proprietatilor ce se dezvolta in lungul acestui drum sau in zone marginite de vegetatie.  
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Sectorul studiat se desfasoara din mijlocul comunei Slobozia, traverseaza o zona de 
camp in vecinatatea parcului fotovoltaic Slobozia, apartinand LJG Green Source Energy Alpha 
si continua in vecintatea padurii Gutu. Zona studiata apartine Campiei romane mai precis 
Terasei Joase a Dunarii. Altitudinea absoluta a terasei este cuprinsa intre 22-25 m .  

    

Poziția Drumului Comunal DC 121  

a. Poziția Topografica 

Pentru elaborarea prezentei documentatii s-au efectuat masuratori topografice de o 
societate de specialitate. Studiile topografice s-au executat utilizând echipamente moderne si 
programe adecvate lucrarilor de drumuri. Au fost realizate in sistem STEREO 70 plan de 
referinta Marea Neagra 1975, respectand normativele impuse de Oficiul National de 
Cadastru, Geodezie si Cartografie. 

Punctele retelei de sprijin au fost materializate in teren prin borne de beton conform 
SR 3446-1/96. Prin tema de proiectare, densitatea medie a profilelor este de 25.0 m. Toate 
detaliile culese in teren au fost transpuse pe planuri de situatie scara 1:500, care s-au 
executat in sistemul de coordonate STEREO 70, conform temei de proiectare. 

b. Clima si fenomenele naturale specifice zonei  

Clima perimetrului cercetat este temperat continentala, cu urmatorii parametrii: 

-temperatura medie anuala=+10/11C 

 Temperatura oscileaza intre -2.5C, temperatura media multianula a lunii ianuarie si 
22,7C, temperatura medie multianuala a lunii iulie. Zona se caracterizeaza prin ierni 
moderate, veri calduroase, cu un numar mare de zile tropicale, precipitatii in toate 
anotimpurile, dar cu indelungate perioade secetoase in intervalul iunie-iulie si uneori martie- 
aprilie.  

Conform STAS 170911-90 cu harta privind repartizarea tipurilor climatice, dupa 
indicele de umezeala Thortwaite, zona la care ne referim se incadreaza la tipul climatic I. 
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Din punct de vedere al încarcarilor date de vânt, conform Reglementarii tehnice CR-
1-1-4-2012 ”Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii vântului asupra construcţiilor”, completata 
prin ordinul MDRAP nr. 2413/01.08.2013, valoarea de referinţa a presiunii dinamice a 
vântului (qb), mediata pe 10 minute si având interval mediu de recurenţa (IMR) de 50 ani 
este, pentru zona studiata, de 0.40 kPa. 

 
Figura 1. Presiunea de referinta a vantului, conform Indicativ CR-1-1-4-2012 

Din punct de vedere al încarcarilor date de zapada, conform Reglementarii tehnice 
CR-1-1-3-2012 ”Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii zapezii asupra construcţiilor”, 
completata prin ordinul MDRAP nr. 2414/01.08.2013, zona studiata se încadreaza la o 
valoare caracteristica a încarcarii din zapada pe sol (s,k) de 4.0 kN/m2. 

Valoarea caracteristica a încarcarii din zapada pe sol, sk, corespunde unui interval 
mediu de recurenţa IMR de 50 ani, sau echivalent, unei probabilitaţi de depasire într-un an 
de 3.00% (sau probabilitaţii de nedepasire într-un an de 98%). 
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Figura 2. Zonarea valorii caracteristice a incarcarii din zapada, conform Indicativ CR-1-1-3-

2012 

c. Seismicitatea 

Din punct de vedere seismic, zona studiata este situata în aria de hazard seismic 
pentru proiectare cu valoarea  acceleraţiei orizontale  ag = 0,25 g, determinată pentru 
intervalul mediu de recurenţă/referinţă (IMR) corespunzător stării limită ultime. Valoarea 
perioadei de control (colţ) al spectrului de răspuns este  Tc = 1.0 sec. (cf. Cod de proiectare 
seismica P100-1/ 2013).  
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Figura 3. Zonarea seismica a teritoriului Romaniei 

 

Figura 4. Zonarea valorilor de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225 
ani si 20% probabilitate de depasire in 50 de ani, conform P 100/1/2013 
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Figura 5. Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de perioada de control (colt), TC a 
spectrului de raspuns 

d. Adancimea de inghet 

În zona studiata, adancimea de inghet este de aproximativ 0.70 – 0.80 m, conform 
STAS 6054/84. 

 
Figura 6. Zonarea adancimii de inghet, conform STAS 6054/84 

e. Devierile si protejarile pe utilitati afectate   

Proiectul nu presupune lucrări de deviere și protejări de utilități.  

f. Sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si alte asemenea pentru 
lucrari definitive si provizorii  

Constructorul se va racorda la rețelele locale de utilități în condițiile prevăzute în 
avize. 

g. Caile de acces permanente, caile de comunicatii si altele asemenea 

Constructorul are obligația de a nu aduce prejudicii căilor de acces existente, ale 
beneficiarului sau ale altor proprietari sau administratori și să obțină aprobările necesare 
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dacă intenționează să utilizeze alte căi de acces, dacă vor fi folosite pentru transportul 
materialelor grele (agregate,prefabricate, etc.). 

h. Caile de acces provizorii 

Pentru prezentul proiect caile de acces provizorii sunt reprezentate de 
amplasamentul in sine. Asfel, nu sunt necesare rute alternative. 

i. Bunuri de patrimoniu cultural imobil 

Nu este cazul. 

2.2. Solutia tehnica 

a. Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investiti 

Nr.  
Crt

. 

Denumire 
tronson 

Km 

Lungime 
DC121 
proiect 

[ml] 

Lungime  
tronson 

[ml] 

Latime  
parte 

carosabil
a 

[m] 

Acostame
nte         
[m] 

Tipul  
profilului 

 

1 DC 121 Tr.1 0+000-3+500 3500.00 3500.00 5.50 0.75x2 Profil  tip I 

2 DC 121 Tr.2 3+500-5+000 1500.00 1500.00 EXISTENT EXISTENT Profil  tip II 

b. Trasarea lucrarilor 

Procedura de trasare a lucrarilor are drept scop materializarea pe teren a datelor din 
proiect care indica traseului drumului proiectat. Trasarea lucrarilor se face pe baza 
proiectului tehnic si a detaliilor de executie. 

Trasarea se executa de catre un topometrist care preda responsabilului de lucrare 
tarusii, acesta avand obligatia sa ii pastreze astfel incat sa evite deplasare lor in plan vertical 
si orizontal. 

Pentru trasarea lucrarilor, proiectantul va pune la dispozitie datele de trasare ale 
axului, dar si toate elementele geometrice necesare trasarii curbelor. 

c. Protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier 

Protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier se va face prin grija 
antreprenorului general si sub atenta supraveghere a dirigintelui de santier. Ambii vor avea 
in vedere respectarea prevederilor din caietele de sarcini.  

d. Organizarea de santier 

Antreprenorul general va realiza  organizarea de santier cu respectarea normelor in 
vigoare privind sanatatea in munca si protectia mediului inconjurator. Organizarea de 
santier va respecta documentatia tehnica P.O.E. avizata de catre autoritatea contractanta si 
avizatorii de specialitate. 
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3. MEMORII TEHNICE PE SPECIALITATI 

3.1. Situatia existenta a infrastructurii 

In anii precedenti au fost executate lucrari (anul 2018) pe drumul DC121, in 
conformitate cu proiectul tehnic elaborat in anul in 2012.  

Obiectul prezentului proiect sunt lucrarile pentru restul de executat pe DC 121, intre :  
 KM 0+000 – KM 5+000 (Slobozia-DJ504) 

                     L=5,000M 
Sectoarele studiate se desfasoara pe teritoriul judetului Giurgiu intre comuna Slobozia 

si intersectia cu DJ504. Lucrarile de reabiltiare pe aceste tronsoane au inceput in anul 2017 fi 
finalizate partial in 2018, anteprenor fiind SC CONSTRUCT ROMSTRADE CONSITRANS SRL, 
in baza unui contract de lucrari semnat cu CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU. Proiectul a fost 
elaborat in anul 2012 de catre SC CONSITRANS SRL din Bucuresti.  

La acel moment a fost amisa autorizatia de construire de catre Consiliul Judeatan 
Giurgiu, au fost avute in vedere elementele proiectului tehnic de executie de la data atribuirii 
contractului de lucrari si autorizatia de construire. Au fost analizate documentre din 
momentul executiei lucrarilor, cum ar fi situatii de lucrari, centralizatoare, procese verbale. 
Avand in vedere ca la data executiei au fost finalizate partial lucrarile la partea carosabila, 
prezenta documentatie pentru avizarea lucrarilor de interventie pentru restul de executat se 
refera la amenajarea platformei, precum si lucrari de semnalizare rutiera ( refacere marcaje 
rutiere). 

DC 121 are punctul de origine la intersectia cu DN5C in localitatea Slobozia pe 
teritoriul judetului Giurgiu si se intersecteaza la final DJ504 pe un sector situat in afara 
localitatii, drumul tranzitand teritoriul judetul Giurgiu.  

Sectorul studiat se desfasoara din mijlocul comunei Slobozia, traverseaza o zona de 
camp in vecinatatea parcului fotovoltaic Slobozia, apartinand LJG Green Source Energy Alpha 
si continua in vecintatea padurii Gutu.  

Prezentul proiect este relevant pentru imbunatirea infrastructurii de transport 
regionale si locale, al carei obiectiv il reprezinta imbunatatirea accesibilitati regiunii si 
mobilitatii populatiei, bunurilor si serviciilor in vederea stimularii dezvoltarii economice 
durabile. 

Realizarea obiectivului se va concretiza intr-o serie de avantaje social - economice, 
precum: 

- imbunatatirea substantiala a nivelului de servicii catre populatie; 
- imbunatatirea semnificativa a standardelor de mediu; 
- dezvoltarea economica si sociala durabila. 
Totodată prin implementarea proiectul se estimează:  
- dezvoltarea economică a zonei, creşterea pieţei agricole şi a investiţiilor locale 

prin îmbunătăţirea condiţiilor de funcţionare a agenţilor economici existenţi şi apariţia de 
agenţi economici noi care să contribuie la creşterea pieţei agricole; 

- creşterea numărului de locuri de muncă rezultat al dezvoltării economice a 
zonei; 

- creşterea frecvenţei şcolare şi scăderea abandonului şcolar prin posibilitatea 
utilizării drumului local şi pe timp ploios, drumul devenind practicabile indiferent de 
condiţiile meteorologice; 

- dezvoltarea turismului rural prin accesul facil la obiectivele din zonă.  
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Traseul drumului din punct de vedere juridic reprezintă domeniul public de interes 
local si face parte din rețeaua de drumuri aflată în județul Giurgiu.  

Slobozia este o comună în județul Giurgiu, Muntenia, România, formată numai din 
satul de reședință cu același nume. 

Comuna se află la marginea sudică a județului, pe malul stâng al Dunării, la granița cu 
regiunea Ruse din Bulgaria, la vest de municipiul Giurgiu. Este străbătută de șoseaua 
națională DN5C, care leagă Giurgiu de Zimnicea. 

Suprafata terenului este în mare parte plana, cu o panta generala de cca 1-2% dirijata 
spre sud.  

Pentru moment drumul este asfaltat cu unele micidefecțiuni în mare parte de 
suprafață. Totodată infiltrațiile de apă în corpul drumului și scurgerea ineficientă în lungul 
drumuui au condus la spălări ale materialului granular care a antrenat cedarea fundației 
drumului pe anumite zone. Având în vedere că lucrările pe partea carosabilă au fost finalizate 
în cadrul contractului anterior, eventualele remedieri se vor face separat în cadrul unui alt 
contract. 

In prezent drumul nu are trotuare cu excepția unei zone limitate în localitatea 
Slobozia. 

Utilitati : 
- pe intreaga lungime a traseului drumului, se afla amplasata o retea de 

transport a energiei electrice, retea aeriana ce este sustinuta de stalpi din beton.  
- totodata la data intocmirii DALI, de-a lungul traseului studiat exista o 

multitudine de retele de utilitati (telefonie/internet, termoficare, gaz, apa, canal).  
Obiectivul mai sus mentionat al investiei este compus din: 
a) sector de drum de clasă tehnică V. 
b) elemente pentru siguranta circulației; 
In conformitate cu legislatia in vigoare, respectiv 766 /1997 privind stabilirea 

categoriei de importanta a constructiilor, prezenta documentatie se incadreaza in constructii 
de importanta normală (C). 

Realizarea obiectivului se va concretiza intr-o serie de avantaje social - economice, 
precum: 

• imbunatatirea substantiala a nivelului de servicii catre populatie; 
• imbunatatirea starii de sanatate a populatiei si cresterea gradului de confort; 
• imbunatatirea semnificativa a standardelor de mediu; 
• dezvoltarea economica si sociala durabila. 
Prin proiect se are in vedere alegerea solutiilor optime din punct de vedere tehnic si 

economic prin realizarea unui sistem rutier care sa asigure o capacitate portanta 
corespunzătoare. 

Toate demersurile au ca scop: 
• crearea condiţiilor pentru creşterea investiţiilor; 
• promovarea transportului viabil; 
• scăderea poluării aerului (considerat pozitiv din punct de vedere al afectării 

mediului); 
• facilitarea schimbării modului şi condiţiilor de transport către unul mai puţin 

poluant, cu un impact pozitiv asupra mediului şi al sănătăţii populaţiei. 
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3.1.1. Lucrari de drumuri  

In anul 2018 au fost executate lucrari la partea carosabila prin asternerea de straturi 

asfaltice ( doua straturi) pe sectorul KM 3+500- KM 5+000. Pe sectorul KM 0+000 – KM 

3+500 a fost turat stratul de legatura. Prin proiect au fost recomandate si lucrari de 

scurgerea apelor care au fost partial executate, astfel prezentul proiect pentru restul de 

executat, contine solutii pentru continuarea si finalizarea lucrarilor.  

 Pe sectorul studiat KM 3+500-KM 5+000 a fost turnat stratul de uzura BA16, grosimea 

minima a acestuia fiind de 4 cm . La data turnatii caracteristicile fizico-mecanice 

respectau normativele in vigoare;  

 A fost turnat stratul de legatura BAD20/22.4 pe sectorul KM 0+000 – KM 3+500 dar 

nu a fost acoperit de stratul de uzura, suferind unele degradari, grosimea minima a 

acesuita fiind de 6cm.  

 Au fost realizate acostamentele din piatra sparta iar acestea se prezinta intr-o stare 

normala dupa 3-4 ani de la finalizarea lor, grosimea minima apreciata fiind de 10 cm si o 

latimea minima de 50-75 cm ( fara a lua in considerare zona innierbata).  

a. Traseul in plan 

Traseul proiectat, ca urmare a solicitării beneficiarului şi a situaţiei existente în ceea 
ce priveşte limitele de proprietăţi, urmăreşte întocmai amplasamentul existent pentru 
evitarea exproprierilor, imbunatatindu-se razele de curbura si pantele atat in profilul 
longitudinal cat si in profil transversal. 

Sectorul de drum studiat este caracteziat prin curbe in plan orizontal cu raze relativ 
mici si declivitati in profil longitudinal de aproximativ 1-2%. 

Traseul proiectat are o lungime totala de 5,000 m si se suprapune in totalitate pe 
traseul drumului existent. Axa in plan este caracterizata aliniamente racordate cu arc de cer, 
avand raza minima de 30 m . Viteza de proiectare este de 60 km/h. Lucrarile proiectate se 
incadreaza pe traseul existent al drumului, chiar daca acesta pe unele zone nu este bine 
definit. 

b. Traseul in profil longitudinal 

Profilul longitudinal a fost proiectat urmărind linia roșie existentă. Declivitatea 
minima este de 1% iar declivitatea maxima de 4%. S-au avut în vedere următoarele, trebuind 
mentionate prevederile din ord. MT nr. 1296, capitolul 5, “Dispoziţii finale”, punctul 5.2: “ În 
cazul modernizării, consolidării sau reabilitării unor sectoare de drumuri existente, care au 
un sistem rutier definitiv fără defecte majore structurale: sunt în ramblee înalte sau deblee 
adânci, au lucrări grele de sprijinire şi consolidare, sunt în traversarea localităţilor cu 
numeroase accese şi prezintă elemente geometrice care nu se încadrează în cele prevăzute 
de norme, iar amenajarea în condiţiile normelor ar necesita lucrări de volume mari şi 
costisitoare, exproprieri şi/sau demolări sau ar elimina posibilităţile de acces la riverani, cu 
acordul administratorului drumului, acestea se pot corela cu viteza de proiectare în cadrul 
unui proces de proiectare excepţională, prin adoptarea unor elemente la limita celor 
rezultate din calcule, fără însă a afecta siguranţa circulaţiei, prevăzându-se măsuri 
corespunzătoare.” 
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Aceste precizări sunt necesare in special la asigurarea elementelor geometrice 
prevazute  în STAS 863/85  (în plan, profil longitudinal, viteze de proiectare, latimi ale 
platformei si partii carosabile etc). 

Razele racordarilor verticale sunt dupa cum urmeaza: 
o Raza minima 300 m 
o Raza maxima 5000 m 
Viteza de proiectare pentru profilul longitudinal, avand in vedere razele minime de 

racordare este de 20 Km/h.  
Axa in plan si profilul longitudinal respecta prevederile STAS 863 – 85 privind 

“Elementele geometrice ale traseelor” si a ordinului 1296/2017 al Ministerului 
Transporturilor  privind “Proiectarea, Constructia si Refacerea Drumurilor”. 

c. Traseul in profil transversal 

Modernizarea drumului, se va face cu incadrarea in limita partii carosabile existente, 
pe cat posibil cu respectarea prescriptiilor de proiectare a profilurilor transversale conf. 
STAS 863-85. 
   Se recomanda pastrarea profilului transversal corespunzator clasei tehnice V cu 
urmatoarele elemente: 

 Drum de clasa tehnic V ( cu doua benzi)  
 Platforma : 7.00 m  
 Parte carosabila: 2x2.75 m  
 Acostamente: 2x0.75 m  
 Panta transversala pe partea carosabila : 2,5% ( panta in acoperis)  

Drumul comunal 121 va avea urmatoarele elemente caracteristice in profil trasversal: 

Profil tip 1 – se aplica pe tronsonul KM 0+000 – KM 3+500 
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Profil tip 2 – se aplica pe tronsonul KM 3+500 – KM 5+000 

 
Intrucat structura rutiera proiectata este de tip flexibil, panta in profil transversal se 

recomanda a fi panta tip „acoperis” sau „panta unica” de 2.5% spre dispozitivele pentru 
preluarea apelor pluviale de la marginea platformei.  

3.1.2. Lucrari de structura rutiera 

SECTOR EXISTENT CU STRAT DE BINDER KM 0+000 – KM 3+500 

 

• 4 cm strat de uzura BA16 conform AND 605 (BA 16 rul 50/70 conform SR EN 13108-

1:2016); 

Este necesara rectificarea defectiunilor intalnite, astfel in conformitate cu normativul AND 

547 

NORMATIV PENTRU PREVENIREA SI REMEDIEREA DEFECTIUNILOR LA IMBRACAMINTILE 

RUTIERE MODERNE, se recomanda urmatoarele solutii de reparatie, care se vor aplica 

premergator solutiei de mai sus:  

-Gropi , fisuri, praguri ( 15% din suprafete) -  se aplica partial pe zone cu defectiuni pe 

sectorul km 0+000- km 3+500 -  se va inlocui punctual stratul de legatura din binder dupa 

cum urmeaza :                              

- 6 cm strat de binder BAD22.4 conform AND 605 ( BA22.4 leg 50/70 conform SR EN 13108-

1:2016) 

- frezare sau taiere zona afectata. 

Incadrarea carosabilului se va face pe ambele parti ale drumului comunal de catre 

acostamente cu latimea de 0.75 m. 
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SECTOR EXISTENT KM 3+500 – KM 5+000 

 

Pe sectorul km 3+500 – 5+000, nu sunt necesare interventii si corectii ale suprafetelor 

de rulare. Acostamentele se vor completa cu piatra sparta, la noua cota proiectata daca 

bugetul proiectului permite. 

Pentru o dimensionare cât mai corectă a stratificatiei structurii rutiere proiectate, s-
au efectuat studii de teren din care s-au obtinut date pentru: 

- modul de alcatuire a structurii rutiere si grosimile de straturi;  
- caracteristicile geotehnice ale pamantului de fundare; 
- regimul hidrologic al complexului rutier; 
- tipul profilului transversal; 
- modul de asigurare a scurgerii apelor de suprafata. 

Structura rutiera propusa pentru modernizarea drumului este urmatoarea: 

Ob. 1 DC 121 TR1 KM 0+000 - KM 3+500 L=3500m ( Sector existent cu strat de 
binder)  

Strutura rutiera pe drum 

o 4 cm strat de uzura din BAPC 16 conform AND 605/2016. 
Strutura rutiera pe acostamente 

o 10 cm piatra sparta  

 
Ob. 2 DC 121 TR1 KM 3+500 - KM 5+000 L=1500m  

Strutura rutiera pe drum 

o Existent. 
Strutura rutiera pe acostamente 

o Existent. 

3.1.3. Lucrari pentru colectarea si evacuarea apelor pluviale 

Se va asigura scurgerea apelor de pe platforma drumului prin pante 
longitudinale si transversale catre marginea platformei. 

Scurgerae apelor se va face prin santuri de pamant amplasate in afara localitatii 
pe o lungime de 8,000m. Podetele existente se vor decolmata. 

Conform documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si conform listelor de cantitati 

publicate in SICAP, nu se vor realiza podete noi in zona drumurilor laterale. 

3.1.4. Lucrari pregatitoare si lucrari de terasamente 

Principalele lucrari pregatitoare si de terasamente propuse in cadrul acestei 
documentatii sunt: 

- execuţia lucrarilor de sapatura pentru executia structurii dispozitivelor pentru 
preluarea apelor pluviale. 
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3.1.5. Lucrari de siguranta circulatiei 

Se propune realizarea marcajelor longitudinale si transversale conform STAS 1848 – 
7/2015, iar a indicatoarelor rutiere conform STAS 1848 – 2/2011. 

Semnalizarea rutiera pe timpul executiei are rolul de asigura siguranta circulatiei prin 
montarea de indicatoare de circulatie pentru presemnalizarea si semnalizarea zonelor de 
lucru. De asemenea, in periodele cu trafic intens se vor amplasa la capetele tronsoanelor in 
care se lucreaza piloti de dirijare a traficului, instruiti in mod corespunzator, dotati cu statie 
de emisie receptie si cu bastoane reflectorizante de dirijare a circulatiei. Se pot monta si 
semafoare electrice, in cazul in care constructorul poate asigura functionarea 
corespunzatoare a acestora. Daca este necesara inchiderea temporara sau definitiva a unui 
tronson de strada este necesara anuntarea din timp a factorilor din administrarea locala de 
care apartine tronsonul de strada inchis, se vor monta indicatoare rutiere de semnalizare a 
tronsonului inchis cu precizarea intervalului de timp in care se va inchide si traseul ocolitor 
de urmat pentru depasirea acestuia. 

Dupa executia lucrarilor de amenajare a partii carosabile este necesara realizarea 
marcajelor longitudinale si transversale, cat si montarea de indicatoare de circulatie. 
Marcajele longitudinale au rolul de a delimita benzile de circulatie si pentru marcarea 
zonelor de interdictie a depasirilor. Marcajele transversale au rolul de a marca zonele in care 
este posibila traversarea drumului comunal cu asigurarea protejarii trecatorilor. 

Indicatoarele rutiere vor fi de tip normal in conformitate cu prevederile standardului 
roman SR 1848-2/2011, “Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera. Partea 2: Conditii 
tehnice” capitolul 5, punctul 5.2, litera C. Dimensiunile indicatoarelor rutiere de tip normal 
vor respecta prevederile capitolului 6 din SR 1848-2/2011;  

Fetele indicatoarelor rutiere vor fi acoperite cu folie retroreflectorizanta din clasa 1, 
cu durata de serviciu garantata de 7 ani, in conformitate cu prevederile SR 1848-2/2011 
“Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera. Partea 2: Conditii tehnice”, capitolul 
7.1. Folia retroreflectorizanta trebuie sa prezinte in structura un marcaj de identificare 
durabil si vizibil, care sa contina pe o suprafata de 400mm X 400mm sau cel putin 
urmatoarele informatii: simbolul CE, numele sau logo-ul productorului de folie, codul de 
identificare a lotului de productie si clasa de retroreflexie/durata de serviciu a 
acesteia;  

Confectionarea indicatoarelor rutiere se va realiza cu respectarea prevederilor SR 
1848-2/2011“Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera. Partea 2: Conditii tehnice”, 
capitolul 7.2. 

3.1.6. Lucrari de protectia mediului 

Noua lucrare ce urmeaza a se executa va asigura protecţia mediului in zona in care 
este amplasat drumul , prin micsorarea cantităţilor de noxe de la participanţii la trafic, in 
principal imbunatatirea calitatii suprafetei de rulare (starea carosabilului nu va mai impune 
acţiuni de accelerare sau de decelarare cauzate de starea avansata de degradare), circulaţia 
desfasurandu-se in condiţii bune si trecerile de la o viteza la alta facandu-se constant si cu 
emisii de noxe mai mici decât in cazul actiunilor bruşte asupra autovehiculului.  
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Obiect. nr. 1 - DC 121 KM 0+000- KM 3+500 

Lungimea drumului 3500 m 

 parte carosabila Pc = 5.50 m 

 acostamente - 2 x 0.75m. 
Strutura rutiera drum 

o 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BAPC 16 conform AND 605/2016. 
Acostamente 

Acostamentul are panta transversala de 4%. 
Strutura rutiera pe acostamente 

o 10 cm din piatra sparta conform SR 13242. 
Amenajare drumuri laterale 

 Nu face parte din proiect. 
Scurgerea apelor 

Pe lungimea traseului drumului ce urmează a fi modernizata, se impune a se realiza 
lucrări ce au drept scop colectarea, transportul si evacuarea apelor, provenite din 
precipitaţii, in afara zonei drumului. In categoria acestor lucrări intra: 

Santuri de pamant : L = 7000 m 

Podete tubulare: Se vor decolmata.   

 

Obiect. nr. 2 - DC 121 KM 3+500- KM 5+000 

Lungimea drumului 3500 m 

 parte carosabila Pc = existenta  

 acostamente - existenta. 
Strutura rutiera drum 

o existenta  
Acostamente 

Acostamentul are panta transversala de 4%. 
Strutura rutiera pe acostamente 

o existenta  
Amenajare drumuri laterale 

 Nu face parte din proiect. 
Scurgerea apelor 

Pe lungimea traseului drumului ce urmează a fi modernizata, se impune a se realiza 
lucrări ce au drept scop colectarea, transportul si evacuarea apelor, provenite din 
precipitaţii, in afara zonei drumului. In categoria acestor lucrări intra: 

Santuri de pamant : L = 3000 m 

Podete tubulare: Se vor decolmata.   
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3.1.7. Concluzii 

În conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, completată cu Legea nr. 
82/1998, drumul local din prezenta documentație este definit ca drum de clasa tehnica V. 
Prin asfaltarea drumului se asigură o mai bună desfășurare a traficului rutier în zonă, atât în 
ceea ce privește accesul populației cât și al echipajelor de intervenție în caz de forță majoră 
(salvare, pompieri, poliție). 

Documentația tratează lucrările pentru restul de executie, în vedere îmbunătățirii 
condițiilor de circulație. Lucrările preconizate a se realiza au in vedere asigurarea accesului 
vehiculelor pe toata perioada anului. 

Lucrările ce fac obiectul prezentului proiect se incadrează în categoria C - lucrări de 
importanță normală si se vor realiza in condițiile respectării normelor și standardelor 
Uniunii Europene, în conformitate cu H.G. 766/1997 și cu Legea 10/1995 privind 
obligativitatea utilizării de materiale agrementate pentru execuția lucrărilor. 

Stabilirea categoriei de importanță a construcției s-a făcut în baza Legii 10/1995, 
“Legea privind calitatea în construcții”, cu respectarea “Regulamentului privind stabilirea 
categoriei de importanță a construcțiilor – Metodologie de stabilire a categoriei de 
importanță a construcțiilor” aprobat cu Ord. MLPAT nr. 31/N/1995 si a H.G. 766/1997 cu 
referire la Regulamentul din Anexa 3 privind “Stabilirea categoriilor de importanță a 
construcțiilor”. 

De asemenea realizarea lucrărilor propuse vor conduce la:  

a) creşterea mobilităţii locuitorilor din zonă, către centrele polarizatoare; 

b) accesul permanent, rapid şi în siguranţă a maşinilor de intervenţie ( poliţie, 
pompieri, salvare); 

c) condiţii sociale normale pentru locuitorii din zonă;  
d) reducerea costului de întreţinere pentru mijloacele de transport; 
e) reducerea timpului de deplasare; 
f) reducerea riscului de producere a accidentelor; 
g) reducerea consumului de combustibil. 

Lucrările proiectate au ca scop asigurarea unui drum cu parametrii optimi pentru 
desfăşurarea unui trafic în condiţii de siguranţă şi confort, pe toată perioada anului fără 
restricţii. 

4. Breviare de calcul 

Breviarele de calcul reprezinta documente justificative pentru dimensionarea 
elementelor de constructii si se elaboreaza pentru fiecare element de constructie in parte. 
Breviarele de calcul sunt prezentate anexate prezentei documentatii, conform borderou. 

5. CAIETE DE SARCINI 

5.1. Rolul si scopul caietelor de sarcini 

Sunt documentele care reglementeaza nivelul de performanta a lucrarilor, precum si 
cerintele, conditiile tehnice si tehnologice, conditiile de calitate pentru produsele care 
urmeaza a fi încorporate în lucrare, testele, inclusiv cele tehnologice, încercarile, nivelurile de 
tolerante si altele de aceeasi natura, care sa garanteze îndeplinirea exigentelor de calitate si 
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performanta solicitate.  
 În caietele de sarcini sunt prezentate detaliile necesare pentru fiecare tip de lucrare în 
parte, precum și verificările care se impun la nivelul fiecărei faze de lucru, astfel incât să se 
asigure o verificare permanentă a lucrării precum și asigurarea unui nivel corespunzător de 
calitate înainte de trecerea la faza următoare.  

Caietele de sarcini sunt prezentate anexat la memoriu și conțin toate elementele 
necesare execuției drumurilor. 

5.2. Tipuri de caiete de sarcini 

În functie de destinatie: 

- caiete de sarcini pentru executia lucrarilor;  
- caiete de sarcini pentru furnizori de materiale, semifabricate, utilaje, echipamente 

tehnologice si confectii diverse;  
- caiete de sarcini pentru receptii, teste, probe, verificari si puneri în functiune;  
- caiete de sarcini pentru urmarirea comportarii în timp a constructiilor si continutul 

cartii tehnice.  

În functie de categoria de importanta a obiectivului de investitii:  

- caiete de sarcini generale, care se refera la lucrari curente în domeniul constructiilor 
si care se elaboreaza pentru toate obiectivele de investitii;  

- caiete de sarcini speciale, care se refera la lucrari specifice si care se elaboreaza 
independent pentru fiecare lucrare.  

5.3. Continutul caietelor de sarcini 

Caietele de sarcini cuprind:  

- proprietatile fizice, chimice, de aspect, de calitate, tolerante, probe, teste si altele 
asemenea, pentru materialele componente ale lucrarii, cu indicarea standardelor;  

- dimensiunea, forma, aspectul si descrierea executiei lucrarii;  
- ordinea de executie, probe, teste, verificari ale lucrarii;  
- standardele, normativele si alte prescriptii, care trebuie respectate la materiale, 

utilaje, confectii, executie, montaj, probe, teste, verificari;  
- conditiile de receptie, masuratori, aspect, culori, tolerante si altele asemenea.  

6. LISTELE CU CANTITATILE DE LUCRARI 

- Listele cu cantitatile de lucrari fac parte integranta din prezentul proiect, si se 
regasesc in cadrul documentatiei, conform borderoului.  

7. GRAFIC GENERAL DE REALIZARE A INVESTITIEI PUBLICE 

Conform oferta Antreprenor General. 

Întocmit, 
Ing. Craciun Gabriel PREȘEDINTE,

Dumitru Beianu
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

Aurelia Brebenel
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Dumitru Beianu

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Aurelia Brebenel
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