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      HOTĂRÂREA NR. ___ 
                                             din 26 iulie 2012 
 
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai 
investiţiei "Pod din beton armat peste Valea Şaeş pe DJ 106 limita judeţului Sibiu 

– Apold - Sighişoara (DN 13) km 93+756, judeţul Mureş'' 
 
 
 
 

 Consiliul Judeţean Mureş, 
 Văzând expunerea de motive nr. 12923/19.VII.2012 a Direcţiei  Tehnice  privind   
"Pod din beton armat peste Valea Şaeş pe DJ 106 limita judeţului Sibiu – Apold - 
Sighişoara (DN 13) km 93+756, judeţul Mureş'', 

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 "Pod din beton armat peste Valea Şaeş pe DJ 106 limita judeţului Sibiu – Apold - 
Sighişoara (DN 13) km 93+756, judeţul Mureş'', valoarea totală a investiţiei (cu TVA 
inclus) fiind de 1 680 196 lei din care C+M: 1 457 744 lei echivalent cu 381 170 Euro din 
care C+M: 330 704 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 
             Ciprian Dobre                Aurelian Paul Cosma 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai 
investiţiei "Pod din beton armat peste Valea Şaeş pe DJ 106 limita judeţului Sibiu 

– Apold - Sighişoara (DN 13) km 93+756, judeţul Mureş'' 
 
 

 Drumul judeţean DJ106 limită jud. Sibiu - Apold - Sighişoara traversează Valea Şaeş 
la km 93+756 pe un pod cu structura din beton şi beton armat, încadrat în clasa II de 
încărcare. Podul are o lungime totală de 12,30 m, o lăţime de 6,80 m din care lăţimea 
părţii carosabile este de 4,75 m . Înălţimea liberă sub pod este de circa 5 ,00 m. Este 
amplasat într-o zonă cu gradul 7(MSK) de intensitate seismică în conformitate cu 
prevederile SR 11100/1-93 «Zonarea seismică a teritoriului României », cu ag=0.12 şi 
Tc=0.7sec, zona E, conform « Codului de proiectare seismică – Partea I – Prevederi de 
proiectare pentru clădiri », indicativ P100-1/2006, aprobat de MTCT cu ordinul nr. 
1.711/19.09.2006. 

Infrastructura podului este alcătuită din 2 culei  din beton de ciment. Racordarea 
infrastructurii la maluri a fost realizată cu sferturi de con. A fost executat ca şi un podeţ 
boltit din beton de ciment peste care s-au realizat umpluturi succesive din material pietros, 
calea pe pod fiind realizată din straturi de mixturi asfaltice. Grosimea bolţii la cheie este de 
circa 40 cm. De o parte şi de alta a bolţii au fost executate timpane din beton de ciment în 
care au fost amplasaţi parapeţii de pod. 

Podul nu are în momentul de faţa trotuare şi  guri de scurgere, prezentând doar un 
parapet pietonal metalic. 
 În prezent, podul prezintă multiple degradări:    

 Albia podului prezintă o zonă betonată degradată între culei, în rest fiind 
neamenajată şi plină de vegetaţie;  

 Nu există lucrări de apărări de mal, motiv pentru care malul stâng în aval de pod 
se surpă;  

 Sistemul rutier este surpat în zona culeii spre Şaeş, partea dreaptă a părţii 
carosabile, surpare datorată alunecării umpluturii de sub timpanul drept şi a 
distrugerii sfertului de con ;  

 Parapeţi metalici degradaţi sau lipsă;  
 Înainte de intrarea pe pod, pe partea dreaptă a drumului în sensul 

kilometrajului, există o ruptură la marginea părţii carosabile şi o zonă de 
alunecare pe circa 25 m ;  

 În zona culeilor timpanele sunt fisurate;  
 Bolta are o fisură în ax de circa 3-4 mm grosime, transversal drumului, având 

lungimea de 3 m;  
 Ca şi degradare generală întâlnim tencuiala desprinsă de pe cea mai mare parte 

a feţei văzute a podului, beton exfoliat şi desprins în multe locuri;  
 Având în vedere starea de degradare a podului, în vederea promovării lucrărilor de 
reabilitare sau reconstrucţia podului, s-a încheiat contractul de servicii de proiectare 
nr.20/23.03.2012 cu S.C George Construct S.R.L. din Tîrgu Mureş. 
  



 
 
Proiectantul, în documentaţia tehnico-economică întocmită, propune două variante: 
Varianta I: reabilitarea podului existent  pe amplasamentul actual. 
Lucrări generale: realizarea unui drum de serviciu de la nivelul drumului judeţean până 
în  albia pârâului în vederea asigurării transportului materialelor rezultate din demolări şi a 
materialelor necesare realizării lucrărilor proiectate; desfacerea straturilor căii pe pod, 
demontarea  dispozitivelor de protecţie pietonală, demontarea timpanelor şi scoaterea 
plăcilor de racordare; scoaterea materialului de umplutură dintre îmbrăcăminte şi bolta 
podului; demolarea pereţilor laterali din beton de ciment până la nivelul superior al bolţii 
din zona naşterii;  curăţirea integrală a tencuielii de pe părţile laterale ale podului şi 
repararea betonului degradat din pereţi şi din boltă (demolarea betonului necorespunzător 
şi betonarea sau repararea cu mortare speciale). Cu această ocazie se vor executa cele 
128 bucăti de găuri pentru montarea conectorilor din bare de oţel Ø25 Pc52 de 45 cm 
lungime în vederea realizării unei mai bune conlucrări între structura nouă din beton de 
ciment şi bolta existentă. Conectorii se vor fixa în betonul existent cu răşină epoxidică.  
Lucrări necesare la infrastructura podului: demolarea sferturilor de con existente şi 
realizarea săpăturii cu sprijiniri în vederea executării ulterioare a zidurilor întoarse şi a 
drenurilor din spatele cadrelor de susţinere a bolţii; realizarea lucrărilor de săpătură în 
zona fundaţiilor existente pe o lăţime de 1,50 m, în vederea realizării noilor fundaţii  în 
amonte şi aval de pod pentru extinderea cadrelor de susţinere a bolţii şi a bolţii propriu – 
zise. Lucrările de săpătură se vor realiza concomitent pe ambele părţi ale podului. Noile 
fundaţii se vor executa din beton simplu C12/15 pe o pernă de balast având 60 cm 
grosime; turnarea fundaţiei din beton simplu C12/15; realizarea cofrării, montarea 
armăturii şi turnarea betonului armat C16/20 în cadrul nou până la nivelul naşterii bolţii. 
Lucrări necesare la suprastructura podului: realizarea cofrajului (cintre) cu sprijiniri 
pentru bolta nouă şi consola trotuarului, montarea armăturii şi turnarea betonului armat 
C16/20 la extinderea bolţii existente; se va executa un strat suport pentru hidroizolaţie 
(şapă – 2 cm); se va executa hidroizolaţia de tip membrană bituminoasă pe cale şi pe 
trotuare; se va executa stratul de protecţie a hidroizolaţiei din beton armat cu plasa 
sudata (clasa C12/15) în grosime de  5 cm ; se execută umplutura de balast peste bolta 
consolidată în aşa fel încât partea superioară a stratului de balast să fie cu 23 cm sub cota 
superioară a îmbrăcăminţii pe pod; se execută rigola şi drenul din spatele cadrelor de 
susţinere a bolţii; se execută aripile şi fundaţia aripilor din beton de ciment C 12/15 cu 
lungimea de 10,50 m în amonte şi aval. În aval s-a ales soluţia prelungirii aripilor la două 
lungimi de pod întrucât malurile pârâului prezintă instabilitate ridicată ; se execută drenul 
în spatele aripilor (în prelungirea drenului din spatele cadrelor); se execută umplutura cu 
pământ în spatele aripilor ; se execută cele două ziduri întoarse din beton armat C16/20, 
care se vor realiza cu fundaţie proprie; se va realiza umplutura de balast în spatele 
zidurilor întoarse; se vor monta bordurile înalte tip L pe un strat de mortar de ciment de 2 
cm grosime; se va executa calea pe pod cu fundaţie din balast cu grosimea variabilă, 
piatră spartă în grosime de 15 cm şi beton asfaltic pentru poduri Bap16 în grosime de 8 
cm cu aşternere în două straturi; se va realiza sistemul rutier în zona racordării podului 
consolidat la drumul judeţean existent având următoarea structură: fundaţie din balast cu 
grosime variabilă, piatră spartă în grosime de 15 cm, strat de legătură din beton asfaltic 
Bad25 în grosime de 6 cm, beton asfaltic  Ba16 în grosime de 4 cm; se va realiza sistemul 
rutier al trotuarului din beton de umplutură (clasa C 20/25) şi îmbrăcăminte din beton 
asfaltic Ba8 în grosime de 3 cm; se va monta parapetul direcţional la marginea trotuarului 
în consolă; se va realiza pe toată lungimea apărărilor de mal amenajarea albiei pârâului 
prin turnarea unui radier din beton simplu C12/15 în grosime de 15 cm pe o fundaţie din 
balast de 15 cm grosime; desfiinţarea drumului de serviciu şi taluzarea malurilor pârâului. 
Pe perioada executării lucrărilor de consolidare, traficul va fi deviat pe alte trasee.  



 
 Valoarea totală estimată (cu TVA) a lucrărilor în Varianta I este de 1 225 
753 lei din care C+M: 1 032 406 lei, echivalent cu 278 075 euro din care C+M : 234 
212 euro (1 euro= 4,408 lei, curs BNR pentru data de 21.05.2012). 
 
 
Varianta II:  Executarea unui  pod nou: 
   Soluţia de proiectare propusă constă din executarea unui pod nou din beton armat 
cu o  deschidere de 4,80 m.  

Lucrări generale: Se va realiza un drum de serviciu de la nivelul drumului 
judeţean până în  albia pârâului în vederea asigurării transportului materialelor rezultate 
din demolări şi a materialelor necesare realizării lucrărilor proiectate; se va demola în 
totalitate podul boltit existent inclusiv cele patru sferturi de con existente; 

Suprastructura podului: este dimensionată pentru solicitările produse de 
încărcările permanente prevăzute în STAS 1545/1989 şi de încărcările utile 
corespunzătoare clasei de încărcare E (A30;V80) prevăzute în STAS 3221/1986. 
Suprastructura este alcătuită din   16 grinzi din beton precomprimat  tip T întors cu 
lungimea de 6 m fiecare şi înălţimea de 0,42 m, peste care se va executa o placă de 
suprabetonare din beton armat C 20/25 monolit de grosime variabilă (de la 12 la 20 cm în 
axul podului). Lăţimea părţii carosabile pe pod este  de 7,80 m şi este delimitată de 
trotuare denivelate prin borduri înalte pentru siguranţa circulaţiei pietonilor. Lăţimea 
trotuarelor este de 1,0 m. 
 Sistemul rutier prevăzut a se executa pe pod : 

- strat suport (şapă): 2 cm; 
- hidroizolaţie de tip membrană bituminoasă aplicată prin lipire la cald pe  

suprafaţa suport;  
- strat de protecţie hidroizolaţie din beton armat cu plasă sudată: 5 cm ; 
- beton asfaltic pentru poduri Bap16 în grosime de 8 cm cu aşternere în două  

straturi  ; 
 Sistemul rutier prevazut a se executa pe trotuar : 

- strat suport (şapă): 2 cm ; 
- hidroizolaţie de tip membrană bituminoasă aplicată prin lipire la cald pe  

suprafaţa suport;  
-   strat de protecţie hidroizolaţie din beton simplu;  
- beton asfaltic Ba8: 3 cm ; 

 Sistemul rutier prevăzut a se executa în zona racordării podului nou la drumul 
judeţean existent  : 

- fundaţie din balast cu grosime variabilă; 
-  piatră spartă – 15 cm ; 
-  strat de legatură din Bad25 – 6 cm ; 
-  beton asfaltic  Ba16 – 4 cm  ; 

Scurgerea apelor de pe partea carosabilă este asigurată gravitaţional prin panta  
longitudinală a drumului  şi prin panta transversală a părţii carosabile.  

Pe ambele părţi ale podului se vor monta parapeţi pietonali din ţeavă metalică.  
 Racordarea părţii carosabile de pe pod cu terasamentele de la rampele de acces se  
va realiza cu plăci de racordare din beton armat clasa C16/20 de dimensiuni 
1,10x0,30x3,0m. Rampele de acces se vor executa cu îmbrăcăminte asfaltică. 
 De la nivelul debitului de calcul până la partea inferioară a suprastructurii se lasă un 
spaţiu de siguranţă de 4,50 m. 

Infrastructura podului este alcatuită din două culei din beton simplu C12/15, pe  
fundaţii directe, executate pe un blocaj din piatră brută de 30 cm grosime şi o pernă din 



 
balast compactat având 60 cm grosime după compactare. Această soluţie s-a ales din 
cauza capacităţii portante slabe a terenului de fundare rezultat din studiul geotehnic. 

Se vor executa două ziduri întoarse din beton armat C16/20, care se vor sprijini pe 
elevaţia culeilor. Pentru susţinerea terasamentului de la rampele de acces din zona 
podului, în prelungirea culeilor se vor executa aripi din beton simplu, cu lungimea de 
10,50m în amonte şi aval, care vor proteja şi malurile pârâului şi vor avea inclusiv rolul de  
apărări de mal. 

 
Pe toată lungimea apărărilor de mal (aripi) se va amenaja albia pârâului prin 

turnarea unui radier din beton simplu C12/15 în grosime de 15 cm pe o fundaţie din balast 
de 15 cm grosime.  
  La terminarea lucrărilor, se va desfiinţa drumul de serviciu şi se vor  taluza malurile 
pârâului. 

 
 În urma executării lucrărilor de mai sus, lungimea totală a podului va fi de 12,54m, 

lăţimea părţii carosabile va fi  de 7,80 m iar lăţimea trotuarelor va fi de 1,0 m.  Înălţimea 
liberă sub pod nu se va schimba, fiind de 5,30 m. Se vor executa lucrările de semnalizare 
rutieră verticală şi orizontală. 
 Valoarea totală (cu TVA) a lucrărilor în Varianta II este 1 680 196 lei din 
care             C+M: 1 457 744 lei, echivalent cu 381 170 euro din care C+M: 330 
704 euro (1 euro= 4,408 lei, curs BNR pentru data de 21.05.2012). 
 Proiectantul recomandă Varianta II chiar dacă din punct de vederea economic 
această soluţie costă mai mult decât Varianta I, din următoarele motive: 

 Executarea unui pod nou asigură o durabilitate de viaţă mult mai mare în 
comparaţie cu  

Varianta I; 
 Asigură rezerva de capacitate portantă necesară în cazul sporirii clasei tehnice a 

drumului judeţean prin sporirea intensităţii traficului şi a sarcinii pe osie; 
 Există posibilitatea ca în momentul demarării lucrărilor de desfacere în Varianta I 

la 
podul existent starea acestuia să fie mult mai deteriorată şi lucrările necesare pentru 
consolidarea lui să fie mult mai complexe ceea ce ar putea conduce la costuri de 
consolidare mai mari decât costurile de execuţie ale unui pod nou; 

 Prin realizarea lucrărilor prevăzute mai sus, se asigură condiţiile 
de rezistenţă, durabilitate, siguranţa în exploatare şi confort a 
circulaţiei rutiere şi pietonale pe pod. 

 Totodată se va asigura legătura cu judeţul Sibiu, facilitându-se legăturile economice 
şi turistice între cele două judeţe. 
 
  
 

    VICEPREŞEDINTE                                             DIRECTOR EXECUTIV 
                   Ovidiu Dancu                                      Márton Katalin 
 
 
 
 
Întocmit: ing. Nireştean Diana 
Verificat: şef serviciu Oarga Marieta 
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