
 
    R O M Â N I A          PROIECT 

   JUDEŢUL MUREŞ        
CONSILIUL JUDEŢEAN       
        

      
 

      HOTĂRÂREA NR. ___ 
                                                  din ______ septembrie 2012 
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai 

investiţiei „REABILITARE SISTEM RUTIER PE DJ 142D BOTORCA-DELENI - BĂGACIU 
KM 3+700-7+200” 

 

 

 

 Consiliul Judeţean Mureş, 

 
 Văzând expunerea de motive nr. 16519/20.09.2012 a Direcţiei  Tehnice  privind  
aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai 

investiţiei „Reabilitare sistem rutier pe DJ 142D Botorca-Deleni-Băgaciu  km 3+700-7+200”, 
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,        
 

h o t ă r ă ş t e : 
 

 Art.1 Se aprobă documentaţia tehnico-economică şi indicatorii tehnico-economici ai 
investiţiei ''Reabilitare sistem rutier pe DJ 142D Botorca – Deleni - Băgaciu                         
km 3+700-7+200”, valoarea totală a investiţiei  (cu TVA inclus)  fiind de 8 534 873 lei din 

care C+M: 7 370 039 lei echivalent cu 1 920 495 Euro din care C+M: 1 658 387 Euro, 
conform devizului general cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre 

(1 euro =  4,4441 lei, pentru data de 27.06.2012 comunicat de BNR). 
 

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

 

  
      PREŞEDINTE                   

             Ciprian Dobre                   

 
 
 

            AVIZAT PENTRU LEGALITATE  
                SECRETAR 
        Aurelian Paul Cosma 
 

 

 

 



ROMÂNIA  
JUDEŢUL MUREŞ  
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr.16519/20.09.2012 
Dosar nr. VIIA/11 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei 
,,Reabilitare sistem  rutier pe D.J. 142D Botorca- Deleni- Băgaciu, km 3+700-7+200, judeţul Mureş'' 

 

 Drumul judeţean D.J.142D traversează partea centrală a comunei Băgaciu, din direcţia vest spre est şi 
face legătura între D.N.14A ( Mediaş- Tîrnăveni- Iernut) şi D.J.142A ( Găneşti- Băgaciu- lim.jud. Sibiu). 
Lungimea totală a drumului judeţean D.J.142D este de 9,500 km. 
 
 Având originea în D.N.14A, în localitatea Botorca, localitate arondată din punct de vedere administrativ 
municipiului Tîrnăveni, D.J.142D traversează două unităţi administrativ teritoriale:  
 
   Tîrnăveni, între km 0+000- 0+414  
   Băgaciu,   între km 0+414- 9+500 
 
 Conform temei de proiectare, sectorul de drum ce urmează a fi reabilitat este cuprins între km 3+700- 
7+200, are o lungime de 3,500 km şi traversează localitatea Deleni. 
 
 Din punct de vedere funcţional şi administrativ-teritorial, face parte din categoria drumurilor judeţene şi 
are clasa tehnică IV. 
 
 Traseul axului în plan are o sinuozitate accentuată, cu 45 de curbe distribuite pe 3,500 km, cu raze 
cuprinse între 8 şi 2000m. Declivităţile traseului sunt cuprinse între 0,5-10%. Lăţimea părţii carosabile este 
cuprinsă între 5,5-6,0 m, cu o platformă care poate ajunge la 8-9 m. 
 
 Conform Studiului geotehnic efectuat, sistemul rutier este compus din straturi succesive de balast şi 
piatră spartă cu o grosime totală variabilă de 7-30 cm, aşternute neuniform în decursul timpului în vederea 
întreţinerii căii de rulare, acoperit cu un strat de mixtură bituminoasă cu grosime variabilă cuprinsă între 3-13 
cm. 
 Curbele sunt neamenajate, acostamentele sunt neprofilate, şanţurile sunt parţial sau uneori total 
înfundate, podeţele existente sunt colmatate şi/sau degradate, drumurile laterale, din afara localităţii, sunt 
neamenajate. 
 Sub acţiunea traficului şi a factorilor climaterici în timpul exploatării, suprafaţa carosabilă se prezintă 
degradată. Aceste degradări ( gropi, făgaşe longitudinale, denivelări şi văluriri) conduc la un disconfort 
accentuat în exploatare. 
 Capacitatea portantă a complexului rutier existent nu satisface cerinţele traficului rutier de perspectivă. 
 Stagnarea apelor meteorice pe platforma drumului a condus la degradarea continuă a suprafeţei de 
rulare şi a acostamentelor,  pe întregul sector. 
 Fiind o zonă de exploatare  a gazelor naturale, cu tradiţie, traseul drumului este intersectat atât de 
conducte de gaz cu diferite dimensiuni, cât şi de o reţea de apă industrială care deserveşte extracţia de gaze.  
 Există sectoare de drum unde construcţiile existente (case de locuit) şi limitele de proprietate 
materializate prin garduri, duc la îngustarea platformei drumului. 



 
 În vederea realizării scurgerii apelor, şanţurile drumului se vor perea cu dale din beton 50x50x8 cm 
aşezate pe pat de nisip de 3 cm. Având în vedere diversitatea constructivă şi cotele de amplasare ale podeţelor 
de acces la  proprietăţi, în aceste cazuri, acestea se vor înlocui cu rigole acoperite cu dale carosabile de 4m.
 Pe sectorul cuprins între km 5+130-5+190 pe partea dreaptă a drumului se vor monta rigole ranforsate 
şi un dren de fund de şanţ. Scurgerea apelor pe sectoarele de drum unde din cauza caselor existente şi a 
limitelor de proprietate materializate prin garduri nu se pot realiza amenajările necesare scurgerii apelor, se vor 
realiza rigole de acostament. 
 Podeţele existente pe sectorul de drum cuprins între km 4+068-6+936 necesită intervenţii: două dintre 
ele se vor înlocui, cinci se vor decolmata şi repara, iar la podul de la km 4+658 peste pârâul Sărata se 
înlocuiesc straturile bituminoase ale căii. 
 
 În vederea reducerii riscului de a aduce noroi pe carosabilul drumului judeţean prin pătrunderea directă 
pe stratul de uzură, drumurile laterale se vor balasta cu un strat de balast de 20 cm pe o lungime de 20m şi 
lăţime de 4 m şi se vor impermeabiliza cu un strat de beton asfaltic de 5 cm grosime pe 20 m lungime. 
Drumurile laterale care necesită amenajări sunt situate la următoarele poziţii kilometrice: 
Partea stângă: km 4+665, km 5+400, km 5+585, km 5+635, km 5+740, km 6+045 
Partea dreaptă: km 5+860, km 6+210, km 6+365, km 6+440, km 6+460, km 6+535, km 6+550, km 6+795, km 
6+860, km 6+945,  km 6+965. 
 
 În vederea asigurării siguranţei circulaţiei se va realiza semnalizare orizontală prin marcaje rutiere şi 
semnalizare verticală prin montare de indicatoare rutier. 
  
 Pentru realizarea sistemului rutier pentru D.J.142D km 3+700-7+200, expertul propune două variante: 
 
Varianta I:  
  Sistem rutier: fundaţie de 30 cm balast, un strat de 15 cm piatră spartă, 6 cm strat de legătură 
de beton asfaltic şi 4 cm strat de uzură din beton asfaltic. 
  Acostament: fundaţie de 30 cm balast şi un strat de 25 cm piatră spartă 
 
Varianta II:  
  Sistem rutier: fundaţie de 25 cm balast, un strat de 2 cm nisip, 20 cm beton de ciment 
  Acostament: fundaţie de 25 cm balast şi un strat de 22 cm piatră spartă 
 
 Expertul recomandă structura rutieră propusă prin varianta I. 
 
 Proiectantul, folosind pentru structura rutieră ceea ce a propus expertul, a studiat două scenarii. 
 
Scenariul I: 
  Axul drumului reabilitat păstrează traseul drumului existent 
  Supralărgirile în curbe se fac în limita domeniului public 
 
Valoarea totală a lucrărilor în scenariul I este de 8.534.873 lei din care C+M: 7.370.039 lei. 
 
Scenariul II: 
  Axul drumului reabilitat păstrează traseul drumului existent 
  Supralărgirile în curbe se fac şi în afara limitei domeniului public, caz în care sunt necesare 
exproprieri pentru 4500 mp teren aparţinând a 53 proprietari diferiţi. 
 
Valoarea totală a lucrărilor în scenariul II este de 9.039.021 lei din care C+M: 7.716.601 lei. 
 
 Proiectantul, din punct de vedere tehnic şi economic, propune ca soluţie fezabilă Varianta I din 
următoarele motive: 

- costurile de realizare sunt mai mici faţă de cealaltă variantă; 



- durata de execuţie este mai mică, nefiind necesare demersurile pentru exproprieri; 
  

Valoarea totală cu TVA (24%) a investiţiei, conform documentaţiei tehnico-economice este de 
8.534.873  lei din care C+M: 7.370.039 lei, echivalent cu 1.920.495 Euro din care C+M: 1.658.387 Euro (1 euro 
=  4,4441 lei, pentru data de 27.06.2012 comunicat de BNR). 

 
 Durata de realizare a investiţiei se estimează la 6 luni. 
 
 Lucrările de reabilitare propuse a se executa pe D.J.142D, au menirea de a ridica condiţiile de trafic şi 
siguranţa rutieră la nivelul cerinţelor actuale şi de perspectivă. 
 
  

 
 
 

    VICEPREŞEDINTE                                                  DIRECTOR EXECUTIV 

                      Ovidiu Dancu                                         Márton Katalin 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: ing. Diana Nireştean 
Nr.ex 2 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 


