
 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 

„Refacere parte carosabilă și infrastructură DJ672 – 0,7 km, localitatea Godinești, 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.15/2022 al Comisiei Tehnico-Economice, constituită la nivelul Consiliului Judeţean Gorj, 

privind obiectivul de investiție „Refacere parte carosabilă și infrastructură DJ672 – 0,7 km, localitatea 

Godinești, 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 „Refacere parte 

carosabilă și infrastructură DJ672 – 0,7 km, localitatea Godinești, 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 

10.208.052,67 lei  (inclusiv T.V.A.), din care valoare construcţii şi montaj 8.905.388,95 lei (inclusiv 

T.V.A.). 
                 (3)  Durata de realizare a investiţiei este de 7 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 „Refacere parte 

carosabilă și infrastructură DJ672 – 0,7 km, localitatea Godinești, 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: 8.591.338,85  lei fără T.V.A., respectiv 10.208.052,67 lei cu T.V.A 

 C+M (construcții și montaj):  7.483.520,12 lei fără T.V.A., respectiv 8.905.388,95 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: 

- Lățime parte carosabilă = 2 x 3,00 ml; 

- Pantă transversală tip acoperiș = 2,5% - 4%; 

- Lățime acostament = 2 x 0.75 m; 

- Pantă transversală = 2,5% - 4%; 

- Suprafață parte carosabilă, S = 4200 mp; 

- Acostament consolidat cu asfalt – 1050 mp; 

- Șanț betonat, S = 1 330 mp; 

- Piloți forați Ø 600, L = 8 m – 875 buc; 

- Grindă de parapet tip L = 700 ml; 

- Podețe metalice tip tubosider  204 cm x 149 cm, L = 7,50 ml – 3 buc; 

- Indicatoare rutiere – 4 buc; 

- Marcaje rutiere – 210 mp; 

- Parapet metalic tip semigreu tip N2 – 700 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 8.591.338,85 lei (fără TVA), din care: 

Costul de realizare a obiectivului de investiție este de 7.483.520,12 lei (fără TVA). 

 

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

Durata de execuție pentru realizare a investiției este de 7 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  „Refacere parte carosabilă și infrastructură DJ672 – 0,7 km, 

localitatea Godinești, 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 672, Ciuperceni – Godinesti – Tismana – Topeşti- Peștișani – Bradiceni – 

Buduhala (DN67)” se află amplasat în partea de nord-vest a județului Gorj și traversează teritoriile 

administrative ale comunelor Ciuperceni, Godinești, Peștișani, Telești și al orașului Tismana. Drumul 

județean 672 se află în administrarea Consiliului Județean Gorj. 

 

Din cauza fenomenelor meteorologice din ultima perioadă şi a creşterii substanţiale a aportului 

de apă în sol, pe raza comunei Godinești, s-a produs o alunecare de teren, cu tasare a părți carosabile, pe 

drumul judeţean 672, între km 10+200 și km 10+900 care a afectat partea carosabilă pe o lungime de 

aproximativ 700 m, pe un sens de circulaţie. 

 

Pe sectorul km 10+200 – km 10+900, îmbrăcămintea este din beton asfaltic și prezintă fisuri, 

crăpături și denivelări.  

 

În consecinţă, este necesară refacerea parții carosabile și infrastructura pe acest sector de drum, 

între km 10+200 și km 10+900 unde capacitatea portantă este necorespunzătoare, în scopul aducerii 

drumului județean la parametrii impuşi de standardele și normativele tehnice în vigoare. 

 

 Drumul județean 672 face legătura între drumul național 67 și drumul național 67D, precum și 

legătura între comunele Ciuperceni, Godinești, Peștișani, Telești și  orașul Tismana. 

 

Starea tehnică generală a acestui sector de drum, respectiv între km 10+200 și km 10+900 este 

necorespunzătoare, circulația efectuându-se în condiții de siguranță precare 

 

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

servicii nr. 6372 din 13.04.2022 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 „Refacere parte carosabilă și infrastructură DJ672 – 0,7 km, localitatea Godinești, 

județul Gorj”.   

 

   Prestatorul, a înaintat la sediul U.A.T. – Județul Gorj cu adresa de înaintare nr. 542/27.05.2022 

înregistrată la sediul Consiliului Județean Gorj sub nr. 9077/30.05.2022, documentația tehnico-economică 

conform contractului  nr. 6372 din 13.04.2022. 

 



Responsabilul cu atribuții de urmărire a contractului de servicii desemnat în baza dispoziției 

Președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 635 din 28.04.2022, a verificat și întocmit procesul verbal de 

verificare nr. 13655/16.08.2022 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 „Refacere parte carosabilă și infrastructură DJ672 – 0,7 km, localitatea Godinești, 

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.15/2022, indicatorii 

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

 

        Valoarea totală a obiectivului de investitie este de 10.208.052,67 lei cu T.V.A lei (inclusiv 

T.V.A.), din care valoare construcţii şi montaj 8.905.388,95 lei (inclusiv T.V.A.), iar durata de execuție 

este de 7 luni. 

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

investiţie „Refacere parte carosabilă și infrastructură DJ672 – 0,7 km, localitatea Godinești, 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 „Refacere parte carosabilă și infrastructură 

DJ672 – 0,7 km, localitatea Godinești, 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  „Refacere parte carosabilă și infrastructură DJ672 – 0,7 km, localitatea 

Godinești, 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. 542/27.05.2022 înregistrată la sediul Consiliului Județean Gorj sub nr. 9077/30.05.2022, documentația 

tehnico-economică conform contractului  nr. 6372 din 13.04.2022. 

 

Responsabilul cu atribuții de urmărire a contractului de servicii desemnat în baza dispoziției 

Președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 635 din 28.04.2022, a verificat și întocmit procesul verbal de 

verificare nr. 13655/16.08.2022 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 „Refacere parte carosabilă și infrastructură DJ672 – 0,7 km, localitatea Godinești, 

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.15/2022, indicatorii 

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

 

 Situația existentă             
   Drumul județean 672, Ciuperceni – Godinesti – Tismana – Topeşti- Peștișani – Bradiceni – 

Buduhala (DN67)” se află amplasat în partea de nord-vest a județului Gorj și traversează teritoriile 

administrative ale comunelor Ciuperceni, Godinești, Peștișani, Telești si al orașului Tismana. Drumul 

județean 672 se află în administrarea Consiliului Județean Gorj. 

Din cauza fenomenelor meteorologice din ultima perioadă şi a creşterii substanţiale a aportului de 

apă în sol, pe raza comunei Godinești, s-a produs o alunecare de teren, cu tasare a părți carosabile, pe 

drumul judeţean 672, între km 10+200 și km 10+900 care a afectat partea carosabilă pe o lungime de 

aproximativ 700 m, pe un sens de circulaţie. 

Prin realizarea investiției se vor asigura următoarele aspecte pozitive: 

- Îmbunătățirea calității vieții populației din localitățile adiacente; 

- Asigurarea siguranței în exploatare a tronsoanelor afectate de fenomenele   geodinamice; 

- Eliminarea efectelor produse de fenomenele geodinamice; 

- Îmbunătățirea gradului de confort/siguranță a transportorilor, călătorilor,  locuitorilor și locuințelor 

din zona drumului; 

- Creșterea vitezei de circulație si reducerea timpilor de parcurs respectiv de așteptare; 

- Întreținerea mai ușoara si mai eficientă. 

Impactul negativ previzionat in cazul nerealizării obiectivelor de investiții: 

- Trafic auto restricționat; 

- Scăderea vitezei de circulație; 

- Aspectul inestetic al zonei; 

- Scurgerea apelor defectuoasă; 



- Creșterea volumului de noxe eliminate în atmosferă; 

- Sporirea nivelului de zgomot și riscului de accidente. 

                                                 
Situația existentă pe drumul județean DJ672, km10+200 și km 10+900 

 

Pe sectorul km 10+200 – km 10+900, îmbrăcămintea este din beton asfaltic și prezintă fisuri, 

crăpături și denivelări.  

În consecinţă, este necesară refacerea parții carosabile și infrastructura pe acest sector de drum, 

între km 10+200 și km 10+900 unde capacitatea portantă este necorespunzătoare, în scopul aducerii 

drumului județean la parametrii impuşi de standardele și normativele tehnice în vigoare. 

Drumul județean 672 face legătura între drumul național 67 și drumul național 67D, precum și 

legătura între comunele Ciuperceni, Godinești, Peștișani, Telești și  orașul Tismana. 

Starea tehnică generală a acestui sector de drum, respectiv între km 10+200 și km 10+900 este 

necorespunzătoare, circulația efectuându-se în condiții de siguranță precare. 

 

        Situația proiectată 

Lungime = 700 ml; 

            Lățime parte carosabilă = 2 x 3,00 ml; 

 Pantă transversală tip acoperiș = 2,5%; 

            Lățime acostament = 2 x 0,75 m; 

 Pantă transversală = 4,00%. 

          Parte carosabilă și acostamente consolidate 

- Desfacere asfalt existent; 

- Sapătură de pământ pe o adâncime medie de 75 cm; 

- Strat de pământ stabilizat cu lianți hidraulici în grosime de 10 cm; 

- Geotextil cu rol anticontaminator; 

- Strat de fundație din balast cu grosimea de 30 cm; 

- Strat de bază din piatră spartă cu grosimea de 20cm; 

- Strat de bază AB31.5 (leg.50/70) cu grosimea de 8 cm; 

- Geocompozit cu rol antifisură; 

- Strat de uzură BA16 (rul.50/70) cu grosimea de 4 cm; 

- Pe banda stângă a drumului se vor executa trepte de înfrățire din refuz de ciur sau piatră spartă, 

conform profilului transversal tip. 

           Scurgerea apelor 

- Pentru scurgerea apelor se va amenaja un șanț pereat cu secțiune trapezoidală 40x40x4 cm și 

adâncime de 50 cm. Acesta se va amenaja pe partea dreaptă a drumului. 

- Sub fundul șanțului pereat se va amenaja un dren de fund de șanț pe o adâncime de 4,00 m 

din material granular drenant, iar pentru evacuarea apelor subterane se va folosi un tub riflat în material 

PVC cu diametrul D = 110 mm. 

- Pentru evacuarea apelor pluviale, podețele de la pozițiile km 10+200, 10+475 și 10+612 se 

vor înlocui cu podețe cu structură tip tubosider HCPA14 – 204 x 149 cm și lungimea de 7,5 m, 

- Podețul de la poziția kilometrică 10+865 se va menține. 

          Consolidări: 

- Pe partea stângă a drumului, pe tot sectorul de drum afectat, km 10+200 – km 10+900 se va 

amenaja grinda de parapet tip ”L” cu elevația de 1,60 m și lățimea fundației  de 2,00 m. 

- Pentru asigurarea stabilității grinzii de parapet se vor executa piloți forați cu diametrul 

D=600 mm și lungime de 8,00 m, aceștia se vor executa pe 2 rânduri conform profilului transversal tip. 



- Pe grinda de parapet se va monta parapet metalic tip semigreu. 

 

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: 8.591.338,85  lei fără T.V.A., respectiv 10.208.052,67 lei cu T.V.A 

 C+M (construcții și montaj):  7.483.520,12 lei fără T.V.A., respectiv 8.905.388,95 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: 

 Lățime parte carosabilă = 2 x 3,00 ml; 

 Pantă transversală tip acoperiș = 2,5% - 4% ; 

 Lățime acostament = 2 x 0.75 m ; 

 Pantă transversală = 2,5% - 4% ; 

 Suprafață parte carosabilă, S = 4200 mp ; 

 Acostament consolidat cu asfalt – 1050 mp ; 

 Șanț betonat, S = 1 330 mp ; 

 Piloți forați Ø 600, L = 8 m – 875 buc ; 

 Grindă de parapet tip L = 700 ml ; 

 Podețe metalice tip tubosider  204 cm x 149 cm, L = 7,50 ml – 3 buc ; 

 Indicatoare rutiere – 4 buc ; 

 Marcaje rutiere – 210 mp ; 

 Parapet metalic tip semigreu tip N2 – 700 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 8.591.338,85 lei (fără TVA), din care: 

Costul de realizare a obiectivului de investiție este de 7.483.520,12 lei (fără TVA). 

 

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

Durata de execuție pentru realizare a investiției este de 7 luni. 

 

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

investiție „Refacere parte carosabilă și infrastructură DJ672 – 0,7 km, localitatea Godinești, 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 „Refacere parte 

carosabilă și infrastructură DJ672 – 0,7 km, localitatea Godinești, 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 

 

  


