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RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea 

 

Proiectului tehnic  nr. 1103/2022   si a indicatorilor tehnico-economici  aferenti        

obiectivului de investitie 

"Modernizare drumuri locale in comuna Micesti, judetul Arges – Etapa 1- strazile Valea Troislav, 

Aleea Dumbravei, si Valea Purcareanca DC 226 "   

 

Avand in vedere  prevederile: 

 

- H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 (*actualizată*) privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru 

al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 

fonduri publice;  

- prevederile       OUG nr. 57/2019 privind Codul dministrativ, ART. 129  Atribuţiile consiliului local 

(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local: d) aprobă, la propunerea 

primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local, în 

condiţiile legii;  

- prevederile art.41 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, “ Cheltuielile pentru investiţii publice şi alte cheltuieli de investiţii finanţate 

din fonduri publice locale se cuprind în proiectele de buget, în baza programului de investiţii publice al 

fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, întocmit de ordonatorii principali de credite, care se prezintă şi 

in secţiunea de dezvoltare, ca anexă la bugetul iniţial şi, respectiv, rectificat, şi se aprobă de autorităţile 

deliberative. ” 

     Se solicita aprobarea Proiectului tehnic nr. 1103/2022 si indicatorilor tehnico-enonomici  aferenti    

Proiectului tehnic /2021 aferenti obiectivului de investitie "Modernizare drumuri locale in comuna 

Micesti, judetul Arges – Etapa 1- strazile Valea Troislav, Aleea Dumbravei, si Valea Purcareanca DC 

226" 

 

  

Indicatori economici 

                  C+M = 1.612.431,00   Lei fara  TVA; 

                 TOTAL GENERAL= 1.856.584,00 Lei fara  TVA; 

 

Indicatori tehnici 

Lungimi drumuri locale modernizate: 

- Valea Troislav     L= 625,00 m; 

- Aleea Dumbravei L= 235,00 m; 

- Valea Purcarenca DC 226= 1278 M; 

Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitie: 

- lungimea totala a drumurilor supuse modernizarii este de 2138 m , cu o banda de circulatie; 

-  platforma drum= 3,50 m; 

-  parte carosabila= 2,75 m; 

-  acostamente= 2x (0-0,375 ) m; 



Varianta constructiva de realizare a investitie: 

- scarificarea si recprofilarea pietruirii vechi pentru infratire; 

- aport de balast de 10 cm grosime medie peste pietruirea existenta; 

- strat de piatra sparta de 12 cm grosime; 

- strat de uzura din beton asfaltic cu pietris concasat 7 cm ( 6 cm grosime + 1 cm preluare denivelari) 

BAPC 16; 

- parapet metalic semigreu pe fundatie continua (15,0+57,0+105,0); 

 

   

   

                                                        

 

 

 

Intocmit 

Consilier achizitii publice 

Tudorache Ionut Sergiu 


