
 R O M Â N I A                  PROIECT,                                   

JUDEŢUL GORJ                         Avizat pentru legalitate, 

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ                                           SECRETARUL  JUDEŢULUI, 

                                                                                   CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU    

 

                  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie 

„Reabilitare drum județean 607, km 25+352 – km 27+359, comuna Ionești, județul Gorj” 

 

        Consiliul Judeţean Gorj: 

 

  Având în vedere: 

-  Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre; 

- Raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, investiții, infrastructură drumuri publice și transport 

public județean din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj; 

      - Avizul nr. 14/2022 al Comisiei Tehnico-Economice, constituită la nivelul Consiliului Judeţean Gorj, 

privind obiectivul de investiție „Reabilitare drum județean 607, km 25+352 – km 27+359, comuna Ionești, 

județul Gorj”; 

-  Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică; 

-  Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanţe; 

-  Raportul de avizare al Comisiei pentru urbanism şi amenajarea teritoriului; 

-  Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, dezvoltare și cooperare regională; 

- Prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

-  Prevederile art. 173, alin. (3), lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  

 

În temeiul art. 182, alin. (1) și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ: 

  

HOTĂRĂŞTE: 

 

            Art.1    (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de „Reabilitare drum 

județean 607, km 25+352 – km 27+359, comuna Ionești, județul Gorj”, prevăzuţi în anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

         (2) Valoarea totală a obiectivului de investiție prevăzut la alin. (1) este de 

11.020.196,43 lei  (inclusiv T.V.A.), din care valoare construcţii şi montaj 8.749. 682,69 lei (inclusiv 

T.V.A.). 
                 (3)  Durata de realizare a investiţiei este de 10 luni. 

Art.2 Prezenta hotărâre se va transmite compartimentelor de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Gorj și Instituției Prefectului – Județul Gorj. 
 

P R E Ş E D I N T E,  

    COSMIN-MIHAI POPESCU                               Contrasemnează:  

                     SECRETAR GENERAL AL  JUDEŢULUI, 

                                                                              CRISTINA - ELENA RĂDULEA – ZAMFIRESCU 

 

 

 

 

Nr.____________ 

Adoptată în şedinţa din ________ 2022 

cu un număr de ______ voturi din  

totalul numărului de consilieri. 

 

 

 



 

R O M Â N I A                      ANEXA  

JUDEȚUL GORJ                                                                la Proiectul de  Hotărâre nr.____din ____2022 

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

 

 

 

Principalii indicatori tehnico - economici aferenți obiectivului de investiție „Reabilitare drum 

județean 607, km 25+352 – km 27+359, comuna Ionești, județul Gorj” 

 

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu 

TVA și , respectiv fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu gevizul general; 

Valoarea totală a investiției pentru realizarea obiectivului propus este: 

TOTAL INVESTIȚIE: 9.273.582,79  lei fără T.V.A., respectiv 11.020.196,43 lei cu T.V.A 

 C+M (construcții și montaj):7.352.674,53 lei fără T.V.A., respectiv 8.749. 682,69 lei cu T.V.A. 

 

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice 

care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu 

standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare; 

S-au propus următoarele: 

- Platformă: 7,50 – 8,00 M; 

- Parte carosabilă: 2 x 3,00 m; 

- Acostamente: 2 x 0,75 – 1,00 m, din piatră spartă amenajate cu pantă de 4,0 % din care 2 x 

0,25 benzi de încadrare; 

- Pantă transversală pe partea carosabilă: 2,5% (pantă unică sau în acoperiș); 

- Rigole ranforsate = 365 ml; 

- Șanțuri betonate = 3021 ml; 

- Dren longitudinal = 545 ml; 

- Podețe tubulare Ф800 = 6 buc.; 

- Podețe tubulare Ф500 = 2 buc.; 

- Parapete de siguranță N2 = 370 ml. 

 

c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de 

specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții; 

Valoarea totală a obiectivului de investiții este de 9.273.582,79 lei (fără TVA), din care: 

Costul de realizare a obiectivului de investiție este de 7.352.674,53 lei (fără TVA). 

 

d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni; 

Durata de execuție pentru realizare a investiției este de 10 luni. 

 

 

 

 

         P R E Ș E D I N T E, 

     COSMIN-MIHAI POPESCU                            

 

         Contrasemnează:  

                     SECRETAR GENERAL AL  JUDEŢULUI, 

                                                                               CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

 

 

 

 

 

 

 



R O M Â N I A          

JUDEŢUL GORJ           

CONSILIUL JUDEŢEAN  

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  

pentru obiectivul de investiţie  „Reabilitare drum județean 607, km 25+352 – km 27+359, comuna 

Ionești, județul Gorj” 

 

 În conformitate cu prevederile art. 173, alin. (3), lit. f din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în exercitarea atribuțiilor privind dezvoltarea 

economico-socială a județului, consiliul județean aprobă documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările 

de investiţii de interes judeţean, în limitele şi în condiţiile legii.  
 

 De asemenea, documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare 

se asigură integral sau în completare din bugetele locale, se aprobă de către autoritățile deliberative, potrivit 

art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

Drumul județean 607, limita județul Mehedinți- Gura Șușiței, are originea în DN 67A, traversează 

teritoriul administrativ al comunei Ionești pe raza județului Gorj până în drumul județean 674. Drumul 

județean 607 se află în administrarea Consiliului Județean Gorj. 

 

Drumul județean 607 are poziția kilometrică 0  la intersecția cu DN 67A în localitatea Strehaia și pe 

raza județului Gorj intră la km 25+352. 

 

Drumul județean 607, km 25+352 - km 27+359,  prezintă o îmbrăcăminte bituminoasă cu degradări 

multiple, fără pante transversale corespunzătoare, fără şanţuri şi podeţe amenajate care să asigure 

colectarea şi dirijarea apei pluviale. 

        

În consecinţă, este necesară reabilitarea structurii rutiere pe acest drum județean unde capacitatea 

portantă este necorespunzătoare, în scopul aducerii sectorului de drum la parametrii impuşi de normele și 

normativele tehnice în vigoare, prin realizarea unui strat de fundaţie corespunzător, acolo unde este 

necesar, şi realizarea unei structurii rutiere bituminoase. 

 

Unitatea Administrativ Teritorială – județul Gorj în calitate de achizitor a încheiat contractul de 

servicii nr. 6398 din 12.04.2022 privind Servicii de întocmire documentație tehnico economică – fazele 

Expertiză tehnică drum, Expertiză tehnică Af, Studiu de fezabilitate – completat cu elemente specifice din 

documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, Studiu Geotehnic, Studiu topografic și Plan Topografic 

și Documentația tehnică pentru obținerea avizelor/acordurilor prevăzute în certificatul de urbanism pentru 

obiectivul de investiție „Reabilitare drum județean 607, km 25+352 – km 27+359, comuna Ionești, județul 

Gorj”.   

 

Prestatorul, a înaintat la sediul U.A.T. – Județul Gorj cu adresa de înaintare nr. 2767 din 24.05.2022 

înregistrată la sediul Consiliului Județean Gorj sub nr. 8964/27.05.2022, documentația tehnico-economică 

conform contractului  nr. 6398 din 12.04.2022. 

 

Responsabilii cu atribuții de urmărire a contractului de servicii desemnați în baza dispoziției 

Președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 634 din 28.04.2022, au verificat și întocmit procesul verbal de 

verificare nr. 12612/28.07.2022 privind Servicii de întocmire documentație tehnico economică – fazele 

Expertiză tehnică drum, Expertiză tehnică Af, Studiu de fezabilitate – completat cu elemente specifice din 

documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, Studiu Geotehnic, Studiu topografic și Plan Topografic 



și Documentația tehnică pentru obținerea avizelor/acordurilor prevăzute în certificatul de urbanism pentru 

obiectivul de investiție „Reabilitare drum județean 607, km 25+352 – km 27+359, comuna Ionești, județul 

Gorj”. 

 

Studiul de fezabilitate -completat cu elemente specifice din documentația de avizare a lucrărilor de 

intervenție, care vizează ca elemente tehnico-economice structurale, valoarea totală a investiţiei, durata de 

realizare a investiţiei şi principalele categorii de lucrări, a fost supusă, spre analiză, Comisiei Tehnico-

Economice constituită la nivelul UA.T. - Judeţul Gorj, obţinându-se avizul favorabil nr.14/2022, indicatorii 

tehnico-economici principali fiind prevăzuţi în anexa la proiectul de hotărâre. 

 

        Valoarea totală a obiectivului de investitie este de 11.020.196,43  lei cu T.V.A lei (inclusiv 

T.V.A.), din care valoare construcţii şi montaj 8.749. 682,69  lei (inclusiv T.V.A.), iar durata de execuție 

este de 10 luni. 

      
Valoarea totală a lucrărilor, precum şi celelalte cheltuieli necesare pentru realizarea obiectivului de 

investiţie „Reabilitare drum județean 607, km 25+352 – km 27+359, comuna Ionești, județul Gorj”, 

se regăsesc în devizul general estimativ. 

 Față de motivele expuse, apreciez legal, necesar și oportun proiectul de hotărâre privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare drum județean 607, km 

25+352 – km 27+359, comuna Ionești, județul Gorj”, drept pentru care îl supun adoptării Consiliului 

Județean Gorj în forma prezentată. 

 

 

 

 

INIŢIATOR PROIECT 

P R E Ş E D I N T E, 

COSMIN-MIHAI POPESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R O M Â N I A          

JUDEŢUL GORJ           

CONSILIUL JUDEŢEAN  

DIRECŢIA TEHNICĂ, INVESTIȚII, INFRASTRUCTURĂ DRUMURI PUBLICE 
ȘI TRANSPORT PUBLIC JUDEȚEAN 

 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru  

obiectivul de investiţie  „Reabilitare drum județean 607, km 25+352 – km 27+359, comuna Ionești, 

județul Gorj” 

 

 

 

 

Temeiul legal avut în vedere la promovarea proiectului de hotărâre îl constituie: 

- Prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Prevederile art. 173, alin. (3), lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  

 

Prestatorul, a înaintat la sediul U.A.T. – Județul Gorj cu adresa de înaintare nr. 2767 din 24.05.2022 

înregistrată la sediul Consiliului Județean Gorj sub nr. 8964/27.05.2022, documentația tehnico-economică 

conform contractului  nr. 6398 din 12.04.2022. 

 

  Responsabilii cu atribuții de urmărire a modului de îndeplinire a obligațiilor contractuale pentru 

serviciile de proiectare desemnați în baza dispoziției Președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 634 din 

28.04.2022, au verificat și întocmit procesul verbal de verificare nr. 12612/28.07.2022 privind Servicii de 

întocmire documentație tehnico economică – fazele Expertiză tehnică drum, Expertiză tehnică Af, Studiu 

de fezabilitate – completat cu elemente specifice din documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, 

Studiu Geotehnic, Studiu topografic și Plan Topografic și Documentația tehnică pentru obținerea 

avizelor/acordurilor prevăzute în certificatul de urbanism pentru obiectivul de investiție „Reabilitare drum 

județean 607, km 25+352 – km 27+359, comuna Ionești, județul Gorj”. 

 

Studiul de fezabilitate- completat cu elemente specifice din documentația de avizare a lucrărilor de 

intervenție, care vizează ca elemente tehnico-economice structurale, valoarea totală a investiţiei, durata de 

realizare a investiţiei şi principalele categorii de lucrări, a fost supusă, spre analiză, Comisiei Tehnico-

Economice constituită la nivelul UA.T. - Judeţul Gorj, obţinându-se avizul favorabil nr. 14/2022, 

indicatorii tehnico-economici principali fiind prevăzuţi în anexa la proiectul de hotărâre. 

 

 Situația existentă             

Drumul județean 607, limita județul Mehedinți- Gura Șușiței, are originea în DN 67A, traversează 

teritoriul administrativ al comunei Ionești pe raza județului Gorj până în drumul județean 674. Drumul 

județean 607 se află în administrarea Consiliului Județean Gorj. 

Drumul județean 607 are poziția kilometrică 0  la intersecția cu DN 67A în localitatea Strehaia și pe 

raza județului Gorj intră la km 25+352. 

Drumul județean 607, km 25+352 - km 27+359,  prezintă o îmbrăcăminte bituminoasă cu degradări 

multiple, fără pante transversale corespunzătoare, fără şanţuri şi podeţe amenajate care să asigure 

colectarea şi dirijarea apei pluviale. 



        
Situația existentă pe drumul județean 607 

 

În consecinţă, este necesară reabilitarea structurii rutiere pe acest drum județean unde capacitatea 

portantă este necorespunzătoare, în scopul aducerii sectorului de drum la parametrii impuşi de normele și 

normativele tehnice în vigoare, prin realizarea unui strat de fundaţie corespunzător, acolo unde este 

necesar, şi realizarea unei structurii rutiere bituminoase. 

 

         Situația proiectată 

Execuția lucrărilor pentru acest obiectiv de investiție  va fi cuprinsă între km 25+352 – km 27+352, 

pe drumul județean 607, km 27+352 reprezentând limita cadastrală la vest a DJ607 conform măsurătorilor 

topografice și cărții funciare nr. 35424. 

Se recomandă adoptarea unui profil transversal corespunzător clasei tehnice IV cu următoarele 

elemente: 

- Drum clasă tehnică IV; 

- Platformă 7,50 – 8,00 m; 

- Parte carosabilă 2 x 3,00 m; 

- Acostamente 2 x 0,75 – 1,00 m, din piatră spartă amenajate cu pantă de 4%, din care 2 x 

0,25 benzi de încadrare; 

- Panta transversală  pe partea carosabilă 2,5% (pantă unică sau în acoperiș). 

 

Sistem rutier  

-  Se vor freza zonele degradate și se vor plomba cu mixtură asfaltică. Apoi se vor executa casete de 

lărgire cu următoarea structură rutieră: 

 Min. 20 cm strat superior de fundație din piatră spartă;  

 Min. 30cm strat din balast; 

 10 cm strat de formă din nisip; 

 Săpătura sau scarificarea stratului existent. 

 

Apoi peste existent și casete se vor așterne: 

 4cm strat de uzură  BA16 sau BAPC16;  

 6cm strat de binder  BAD22.4 sau BADPC22.4;  

 Geocompozit cu rol antifisură; 

 Frezare 4cm sistem rutier existent. 

 Nota – Deasupra rostului de turnare între structura rutieră nouă și structura rutiera existentă se va 

așterne un strat de geotextile cu rol antifisură. 

 

Soluțiile pentru realizarea structurii rutiere a drumului sunt stabilite conform stării tehnice. Pentru 

degradările de structură rutieră (20%), în conformitate cu normativul AND547 – Normativ pentru 

prevenirea și remedierea defecțiunilor la îmbrăcămințile rutiere  și remedierea defecțiunilor la 

îmbrăcămințile ritiere moderne,  se recomandă soluțiile de reparație. Astfel pe zonele unde este necesară 

înlocuirea sistemului rutier, aceste se va decapa punctual și refacut pe zona respectivă, după cum urmează: 

 6cm strat de binder  BAD22.4 sau BADPC22.4; 



 20cm piatră spartă;  

 30cm strat de formă din nisip; 

 10cm strat de formă din nisip; 

 Decapare/săpătură locală sistem rutier existent 

 

Lucrări de consolidare, protecție și apărări de terasamente 

Soluție recomandată de expert 

Pentru consolidarea benzii de circulație din aval se propune realizarea unei fundații adâncite de 

parapet cu elevația având h = 1,5 – 2,5 m și secțiune l = 0,50 x 0,70 m pe care este montat un parapet de 

siguranță tip N2. 

Radierul va avea dimensiunile h = 1,0 m și l = 1,30 m – 1,80 m. 

Asigurarea impermeabilizării zonei de racord a asfaltului nou cu asfaltul vechi. 

Se impune asigurarea drenării și înlăturării apelor de la piciorul rambleelor și asigurarea 

gospodăririi apelor în toate zonele cu deficiențe. 

Se recomandă  asigurarea lățimii și compactării corespunzătoare a acostamentelor laterale 

          

 

Scurgerea apelor 

Se va asigura scurgerea eficientă a apelor de pe partea carosabilă prin pante longitudinale și 

transversale adoptate și prin dispozitive de scurgere proiectate (șanțuri și rigole). 

Șanțurile/rigolele se vor proiecta la cote care să asigure evacuarea apelor din corpul drumului în 

vederea asigurării unor condiții favorabile din punct de vedere al condițiilor hidrologice. 

Se va asigura scurgerea continuă a apelor în dreptul acceselor la proprietăți și a drumurilor laterale. 

S-a prevăzut dren longitudinal din piatră brută cu secțiunea variabilă 0,70 x 1,50 m – 2,00 m, 

amplasat sub șanț, conform planului de situație și profilurilor transversale tip, în vederea colectării și 

îndepărtării apelor de infiltrație din corpul drumului. Pe traseul acestora se vor monta cămine de aerisire și 

vizitare din tuburi de beton DN100 cu cep, buză și capac.Acestea vor descărca în camerele de cădere la 

podețe, rigole/șanțuri sau în ravene/șanțuri prin cap de dren. 

 

Amenajarea drumurilor laterale și accese la proprietăți 

Drumurile laterale în număr de 4 bucăți se vor amenaja pe o lățime de 4,00 m și o lungime de 20,00 

m cu următoarea structură rutieră. 

Sistem rutier suplu: 

 4cm strat de uzură  BA16 sau BAPC16; 

 6cm strat de binder  BAD22.4 sau BADPC22.4; 

 15cm strat superior de fundație din piatră spartă; 

 20cm strat din balast. 

 

Accese proprietăți – 84 buc 
Accese la proprietăți se realizează prin intermediul structurii rutiere propuse sau direct din drum, iar 

continuitatea apelor pluviale va fi asigurată prin șanturi și podețe tubulare Ф300 mm cu Lmin. 5,00 m. 

 

3. PRINCIPALII - INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AFERENȚI INVESTIȚIEI 

 

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu 

TVA și , respectiv fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu gevizul general; 

Valoarea totală a investiției pentru realizarea obiectivului propus este: 

TOTAL INVESTIȚIE: 9.273.582,79  lei fără T.V.A., respectiv 11.020.196,43 lei cu T.V.A 

 C+M (construcții și montaj):7.352.674,53 lei fără T.V.A., respectiv 8.749. 682,69 lei cu T.V.A. 

 

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice 

care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu 

standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare; 

S-au propus următoarele: 

- Platformă: 7,50 – 8,00 m 

- Parte carosabilă: 2 x 3,00 m 

- Acostamente: 2 x 0,75 – 1,00 m, din piatră spartă amenajate cu pantă de 4,0 % din care 2 x 0,25 

benzi de încadrare. 



- Pantă transversală pe partea carosabilă: 2,5% (pantă unică sau în acoperiș) 

- Rigole ranforsate = 365 ml 

- Șanțuri betonate = 3021 ml 

- Dren longitudinal = 545 ml 

- Podețe tubulare Ф800 = 6 buc 

- Podețe tubulare Ф500 = 2 buc 

- Parapete de siguranță N2 = 370 ml. 

 

c) indicatori financiari, socioe-conomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de 

specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții; 

Valoarea totală a obiectivului de investiții este de 9.273.582,79 lei (fără TVA), din care: 

Costul de realizare a obiectivului de investiție este de 7.352.674,53 lei (fără TVA). 

 

d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni; 

Durata de execuție pentru realizare a investiției este de 10 luni. 

 

    Valoarea totală a lucrărilor, precum şi celelalte cheltuieli necesare pentru realizarea obiectivului de 

investiție „Reabilitare drum județean 607, km 25+352 – km 27+359, comuna Ionești, județul Gorj”, 

se regăsesc în devizul general estimativ, parte componentă a documentației tehnico-economice. 

 

   Apreciem că au fost parcurse etapele prealabile prevăzute de lege, astfel încât proiectul de hotărâre 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare drum 

județean 607, km 25+352 – km 27+359, comuna Ionești, județul Gorj”, poate fi supus spre adoptare 

Consiliului Judeţean Gorj. 

 

 

Direcţia tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean 

 

 

Director executiv, 

Cimpoieru Cornel Lucian 

 

 

Șef serviciu, 

Ungureanu Ion Marian 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

             


