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      HOTĂRÂREA NR. ___ 

                                                  din 31 ianuarie 2012 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor                      
 tehnico-economici ai investiţiei  “Lărgire drum judeţean  DJ 154J Breaza – 

Voivodeni – Glodeni, km 10+800 – 13+900” 

 
 

 Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr. 1501/25.01.2012 a Direcţiei  Tehnice  privind  
investiţia  “Lărgire drum judeţean  DJ 154J Breaza – Voivodeni – Glodeni,        
km 10+800 – 13+900”, 

Potrivit prevederii art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice  locale, cu 
modificările şi completările ulterioare,  

 În temeiul prevederilor art.97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare,        
 

hotărăşte: 
 

Art.1 Se aprobă documentaţia tehnico-economică şi indicatorii tehnico-economici ai 

investiţiei , “Lărgire drum judeţean  DJ 154J Breaza – Voivodeni –  Glodeni,        
km 10+800 – 13+900”,  valoarea totală a investiţiei (cu TVA inclus) fiind de 
2.053.097,35 lei din care C+M: 1.666.099,14 lei echivalent cu 497.154,11 Euro din 

care C+M:403.443,14 Euro, conform devizului general cuprins în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.2 Pentru realizarea investiţiei răspunde Direcţia Tehnică cu asistenţa direcţiilor 
de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Mureş. 

 
  
 

      PREŞEDINTE         AVIZAT PENTRU LEGALITATE 
             SECRETAR 
        Lokodi Edita Emőke                   

Aurelian Paul Cosma 
             
                 

         
 
 

 
 

 



 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL MUREŞ  
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr.1501/25.I.2012              

Dosar nr.VIIC/1 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor                      

 tehnico-economici ai investiţiei  ―Lărgire drum judeţean  DJ 154J Breaza 
– Voivodeni – Glodeni, km 10+800 – 13+900‖ 

 
Drumul judeţean DJ 154 leagă localităţile Breaza, Voivodeni şi Glodeni, are 13,9 km 

lungime, iar intersectându-se cu drumul judeţean DJ 153B Dumbrăvioara-Fărăgău, asigură 
accesul către reşedinţa de judeţ  Tîrgu Mureş. 

Caracteristicile constructive ale drumului sunt după cum urmează: 

- între km 0+000 – 5+700 (Breaza – Voivodeni) drumul este pietruit; 
- între km 5+700 – 10+800 (Voivodeni şi extravilan Glodeni) drumul este asfaltat, 

lăţimea media a covorului asfaltic fiind de 4,20 m; 

- între km 10+800 – 12+684 (extravilan Glodeni)  drumul este asfaltat, lăţimea 
media a covorului asfaltic fiind de 3,50 m; 

- între km 12+684 – 13+900 în intravilanul localităţii Glodeni,  drumul este 

asfaltat, lăţimea media a covorului asfaltic fiind de 3,80 m; 
   

 Din cauza  lăţimii insuficiente a carosabilului, la întâlnirea a două autovehicule, unul 
dintre aceştia  trebuie să se retragă pe acostament. În interiorul localităţii, acostamentul 
fiind folosit şi de pietoni, se pot produce accidente. Totodată, acostamentele fiind din 

balast, in perioada caldă a anului se formează mult praf, iar în perioada ploioasă este 
foarte mult noroi, ceea ce creează stare de disconfort oamenilor din localitate. 

 În vederea îmbunătăţirii condiţiilor de trai a locuitorilor deserviţi şi a condiţiilor de 

circulaţie, s-a propus reabilitarea drumului judeţean pe porţiunea situată între poziţiile             
km 10+800 – 13+900 astfel:  

- lărgirea drumului între km 12+684 – 13+900 de la 3,8 la 5,50 m  

- reparaţii locale (cca. 10% din suprafaţă) ale drumului pe km 10+800 – 12+684 
şi realizarea de platforme de încrucişare din asfalt; 

În vederea promovării investiţiei s-a întocmit de către SC MULTINVEST SRL Tîrgu Mureş 

un studiu de fezabilitate. 
 Proiectantul, în această documentaţie, propune două variante: 
Varianta I: 

Modernizarea drumului asigurând lărgirea şi reabilitarea drumului 
existent pe întreaga lungime studiată, şi anume: 
 -   pe porţiunea dintre km 10+800 – 12+684 se propune reabilitarea şi lăţirea 

drumului de la 3,50 m la 4,20 m, amenajarea şi asfaltarea pe 25 m a drumurilor laterale 
precum şi realizarea platformelor de întâlnire asfaltate; 

- pe porţiunea dintre km 12+684 – 13+900 (intravilanul localităţii Glodeni) se 
propune 

reabilitarea şi lăţirea drumului de la 3,8 m la 5,50 m, asigurând circulaţia pe două benzi, 

amenajarea acceselor la proprietăţi, realizarea de acostamente stabilizate cu ciment şi 
realizarea podeţelor la intersecţia drumului judeţean cu drumurile laterale;  
Valoarea totală  cu TVA a investiţiei  este de 2.838.039,74 lei. 

  
 



 

Varianta II: 

 Modernizarea drumului asigurând lărgirea şi reabilitarea stratului de 
uzură existent doar în interiorul localităţii Glodeni: 
 În această variantă se intenţionează reabilitarea porţiunii 1,216 km cuprins între           

km 12+684 – 13+900: 
- pe porţiunea dintre km 10+800 – 12+684 se propune realizarea platformelor de 

întâlnire şi realizarea de reparaţii locale; 

- pe porţiunea dintre km 12+684 – 13+900 se propune reabilitarea şi lăţirea 
drumului la 5,50 m, asigurând circulaţia pe două benzi; 

Lucrările propuse sunt: 

 2.a. Pe porţiunea km 10+800 — 12+684 (extravilan localitate Glodeni) 
- realizarea reparaţiilor la stratul de uzură ce prezintă deteriorări locale 

(cca. 10% din suprafaţa totală); 

- 6 platforme de încrucişare cu aceeaşi structură ca şi drumul, având 
lăţimea de 2,50 metri şi lungime de 25 metri; 

2.b. Pe porţiunea km 12+684 — 13+900 (intravilan localitate Glodeni) 
- realizarea lucrărilor de lărgire a drumului, cu următoarea structură 

rutieră: 

o fundaţii de balast 30 cm 
o strat de piatră spartă 20 cm 
o strat de legătură binder 7 cm 

o geotextil 
- unificarea porţiunii de drum existent cu cel nou prin aşternerea continuă 

a stratului de geotextil şi turnarea unui strat de uzură beton asfaltic de 5 

cm (strat continuu pentru cele două porţiuni); 
2.c. Pe toată lungimea studiată km 10+800 — 13+900 

- amenajare acostamente de balast respectiv balast stabilizat de 75 cm; 

- realizarea amenajării a 9 drumuri laterale pe o lungime de 25 metri: se va 
folosi aceeaşi structură rutieră ca şi pentru drumul principal; 

- amenajare şanţurilor din pământ; 

- schimbarea/montarea de podeţe pentru asigurarea accesului la 
gospodării şi a podeţelor la intersecţia drumului judeţean cu drumurile 
laterale; 

Valoarea totală cu TVA a investiţiei este de 2.053.097,35 lei. 
Durata de realizare a investiţiei se estimează la 4 luni. 

 
Se propune realizarea investiţiei conform Variantei 2, acesta fiind mai avantajos din 

punct de vedere economic. 

Prin modernizarea DJ 154J Breaza – Voivodeni – Glodeni se va reduce poluarea 
mediului în zonă prin reducerea noxelor,  a zgomotului şi  a prafului,  va creşte gradul de 
confort a participanţilor în trafic respectiv a locuitorilor comunei şi nu în ultimul rând va 

creşte siguranţa în trafic. 
   
 

              VICEPREŞEDINTE                                DIRECTOR EXECUTIV 
                Chirteş Cristian                                          ing.Márton Katalin 
 

 
Verificat: şef serv. ing. Oarga Marieta 
Întocmit: ing. Ignat Ionel 
2 ex 



 

 



 

 

 
 

 


