
 
 
 

          

                   

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI STOENEŞTI 

 

COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625 
JUDEŢUL VÂLCEA 

TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510; 
e-mail:primaria.stoeneşti@yahoo.com; 
web site: www.primaria-stoenesti.ro 

LEGISLATURA A-VII-A        PROIECT NR.52 
 
 

HOTĂRÂREA NR….. 
PRIVITOR LA : rectificarea bugetului local al comunei Stoeneşti pentru anul 

2016 
 
 

 
Consiliul  Local  al  comunei  Stoeneşti,  judeţul  Vâlcea,  întrunit  în  

şedinţa extraordinară din data de….12.2016, la care participă un număr de … 
consilieri din totalul de 13 consilieri în funcţie; 

Văzând ca prin  Hotărârea nr. 42/28 noiembrie 2016 a Consiliului Local  
a fost ales ca preşedinte de şedinţă, domnul Cioacă Ion ,pentru perioada 
decembrie 2016-februarie 2017; 

Luând  in  discuţie  Proiectul  de  hotărâre,  Expunerea  de  motive  a  
Primarului comunei  Stoeneşti  , înregistrata  sub  nr…..12.2016 si  Raportul  
de  specialitate  al compartimentului contabilitate prin care propune 
rectificarea bugetului local pe anul 2016; 

Având în vedere referatul înregistrat la nr…../12.2016  prin care doamna 
Tătulescu Nicoleta-consilier(contabil ) în aparatul de specialitate al primarului  
comunei Stoeneşti propune rectificarea bugetului local pe anul 2016; 

Ținând cont de adresa Consiliului Judetean Vâlcea 
nr.18976/15.12.2016,inregistrata la sediul Primariei comunei Stoenești sub 
nr.8723/16.12.2016; 

Având  in  vedere  Rapoartele  de  avizare  ale  comisiilor  reunite  prin  
care  se propune admiterea proiectului de hotărâre; 

Văzând Raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre 
înregistrat la nr…….12.2016 întocmit de secretarul comunei Stoeneşti ; 

Văzând că s-au respectat principiile transparenţei în procesul de elaborare 
a proiectelor   actelor   normative   conform   Legii   nr.   52/2003   privind   
transparenţa decizională în administraţia publică; 

În conformitate cu  prevederile art. 19, alin. 2 și art.58  din Legea nr. 
273/2006 privind finanţele   publice   locale,cu   modificările   si   completările   
ulterioare,   ale   Legii nr.339/2015  a bugetului de stat pentru anul 2016,cu 
modificările și completările ulterioare, coroborate cu art.36, alin.2,lit.(b) şi 
alin.4, lit.(a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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În baza art.45, alin.2, lit.(a) şi art.115, alin.1, lit.(b) din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, cu ............ voturi pentru şi ..................voturi împotrivă, adoptă 
următoarea 
 

HOTĂRÂRE 
 

Art.1. - Se aprobă  rectificarea bugetului local al comunei Stoeneşti 
pentru anul 2016, conform anexei ,ce face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. - Primarul comunei Stoeneşti va asigura aducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri prin intermediul compartimentului Contabilitate, iar secretarul 
comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri Instituţiei Prefectului – 
judeţul Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate, primarului comunei 
Stoeneşti,  compartimentului responsabil cu punerea în executare  şi aducerea 
la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local. 
 
 
    INITIATOR 
       PRIMAR           Avizat pentru legalitate 
Gheorghe Dumbravă                     SECRETAR 
                                                                                 Jr. Matei Gheorghe-Mihai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stoeneşti, … decembrie  2016 
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LEGISLATURA A-VII-A        PROIECT NR.52 
 

 
ANEXA LA H.C.L.NR………./…… decembrie 2016 

Privind : aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2016 
 

DENUMIRE                        
VENITURI 

 

SUMA –mii 
lei- 

DENUMIRE CHELTUIELI SUMA 
-mii lei 

110206 Sume 
def.TVA echilibrare 
 
430230 Sume 
primite de la bugetul 
judetului pentru 
plata drepturiloe 
copiilor cu cerinte  
educationale 

 + 20,00 
 
 
 + 20,00 

Cap.51.02Autoritati publice 
  Art.10 cheltuieli de personal 
  Art.20 bunuri si servicii 
  
 Cap.6502 Invatamant 
  Art.57 ajutoare sociale 
  Al.570201 ajutoare sociale in 
numerar 

   +20,00 
   
   
   
+ 20,00 
 
 
 
  

  
TOTAL VENITURI    + 40,00 TOTAL CHELTUIELI    + 40,00    

 
     INITIATOR 
       PRIMAR           Avizat pentru legalitate 
Gheorghe Dumbravă                     SECRETAR 
                                                                                               Jr. Matei Gheorghe-Mihai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stoeneşti, … decembrie  2016 
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LEGISLATURA A-VII-A        PROIECT NR.53 
 

HOTĂRÂREA NR. 
PRIVITOR LA: aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie 
(D.A.L.I.), a indicatorilor tehnico-economici si a implementarii obiectivului de 
investitii „MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ DE INTERES 

LOCAL ÎN COMUNA STOENEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA” 
 

  
Consiliul  Local  al  comunei  Stoeneşti,  judeţul  Vâlcea,  întrunit  în  

şedinţa extraordinară din data de….12.2016, la care participă un număr de … 
consilieri din totalul de 13 consilieri în funcţie; 

Văzând ca prin  Hotărârea nr. 42/28 noiembrie 2016 a Consiliului Local  
a fost ales ca preşedinte de şedinţă, domnul Cioacă Ion ,pentru perioada 
decembrie 2016-februarie 2017; 

Luând in discuţie Proiectul de hotărâre, Expunerea de motive a Primarului 
comunei Stoeneşti ,  înregistrata sub nr…..12.2016  si Raportul de specialitate al 
al Compartimentului Achiziții Publice şi Resurse umane  prin care propune 
aprobarea aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie 
(D.A.L.I.), a indicatorilor tehnico-economici si a implementarii obiectivului de 
investitii „MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ DE INTERES 
LOCAL ÎN COMUNA STOENEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA”; 

Analizând Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie (D.A.L.I.), a 
indicatorilor tehnico-economici si a implementarii obiectivului de investitii 
„MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ DE INTERES LOCAL ÎN 
COMUNA STOENEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA”; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind 
aprobarea Structurii devizului general şi a Metodologiei privind elaborarea 
devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţie,coroborate 
cu prevederile anexei nr.2.5 din HG nr.363/2010 privind aprobarea standardelor 
de cost pentru obiective  de investiții finanțate din fonduri publice,cu 
modificările şi completările ulterioare ; 
  Având in vedere Rapoartele de avizare ale comisiilor reunite prin care se 
propune admiterea proiectului de hotărâre; 
 Văzând Raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre înregistrat 
la nr…….12.2016  întocmit de secretarul comunei Stoeneşti ; 
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Văzând că s-au respectat principiile transparenţei în procesul de elaborare 
a proiectelor actelor normative conform Legii nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică; 
 În conformitate cu  prevederile: 

a) art. 120 si art. 121 alin. (1) si (2) din Constitutia Romaniei, republicata; 
b) art. 8 si 9 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) si art. 1166 si urmatoarele din Legea nr. 287/2009 

privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, referitoare la contracte 
sau conventii; 

d) art. 20 si 21 din Legea cadru a descentralizarii nr. 195/2006; 
e) Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 
f)  art. 36,alin.2,lit.(b),alin.4,lit.(d) şi art.126 din Legea nr.215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 În baza art.45, alin.2,  şi art.115, alin.1, lit.(b) din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, cu … voturi pentru şi ….voturi împotriva …., adoptă următoarea 
 

HOTĂRÂRE 
Art. 1. - Se aproba  Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie 

(D.A.L.I.), a indicatorilor tehnico-economici si a implementarii obiectivului de 
investitii „MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ DE INTERES 
LOCAL ÎN COMUNA STOENEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA”, denumit in 
continuare Proiectul.  

Art. 2. – Cheltuielile aferente Proiectului se prevad in bugetul local 
pentru perioada de realizare a investitiei, in cazul obtinerii finantarii prin 
Programul National de Dezvoltare Rurala – P.N.D.R., potrivit legii. 

Art. 3. – Comuna Stoenești  se obliga sa asigure veniturile necesare 
acoperirii cheltuielilor de mentenanta a investitiei pe o perioada de minimum 5 
ani de la data efectuarii ultimei plati in cadrul Proiectului. 

Art. 4. – Se aproba suportarea din bugetul local al comunei Stoenesti, 
judetul Valcea atat a cheltuielilor eligibile, cat si a celor neeligibile care depasesc 
valoarea maxima a fondurilor nerambursabile ce pot fi alocate pentru realizarea 
obiectivului de investitii. 
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Art. 5. – Se aproba inaintarea unei cereri de finantare privind Proiectul in 
cadrul Submasurii 7.2 – Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de 
baza la scara mica, prin P.N.D.R. – F.E.A.D.R. 

Art. 6. – Caracteristicile tehnice ale Proiectului sunt cuprinse in anexa, 
care este parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 7. - Aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se asigura de catre 
dl. Gheorghe Dumbrava - primarul comunei Stoenesti.  
 Art.8.- Primarul comunei Stoeneşti  va asigura aducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri prin intermediul Compartimentului Contabilitate şi 
Compartimentului Achiziții Publice şi Resurse umane  , iar secretarul comunei va 
asigura comunicarea prezentei hotărâri Instituţiei Prefectului – judeţul Vâlcea în 
vederea exercitării controlului de legalitate, primarului comunei Stoeneşti, 
structurii responsabile cu punerea în executare  şi aducerea la cunoştinţă 
publică prin afişare,precum şi pe pagina de internet www.primaria-stoenesti.ro.. 
 
    INITIATOR 
      PRIMAR                                                                Avizat pentru legalitate 
 Gheorghe Dumbravă                                                         SECRETAR 
                            Jr. Matei Gheorghe-Mihai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stoenesti,…….decembrie 2016 
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CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL,  
DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI COMUNEI 

PROCEDURĂ OBLIGATORIE ULTERIOARĂ ADOPTĂRII  
HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI STOENESTI NR. …/2016 

Nr. 
crt. OPERAȚIUNI EFECTUATE Data 

ZZ/LL/AN 
Semnătura persoanei 

responsabile să 
efectueze procedura 

0 1 2 3 
1 Adoptarea hotărârii …/…/20 ….  
2 Comunicarea către primarul comunei1+4) …/…/20 ….  
3 Comunicarea către prefectul județului1+4) …/…/20 ….  
4 Aducerea la cunoștință publică2+3+5) …/…/20 ….  
5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual3) …/…/20 ….  
6 Hotărârea devine obligatorie și produce efecte3) …/…/20 ….  

Extrase din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare: 

1) art. 48 alin. (2): „Secretarul unității administrativ-teritoriale va comunica hotărârile consiliului local primarului și 
prefectului de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data adoptării.”; 

2) art. 49 alin. (2): „Aducerea la cunoștință publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de 5 zile de 
la data comunicării oficiale către prefect.”; 

3) art. 49 alin. (1): „Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii și produc efecte de la data aducerii lor la 
cunoștință publică, iar cele individuale, de la data comunicării.” 

4) art. 115 alin. (3): „Hotărârile consiliului local se comunică în mod obligatoriu: … 
   a) primarului unității administrativ-teritoriale; 
   b) prefectului județului.” 
5) art. 115 alin. (6): „Actele autorităților administrației publice locale se vor aduce la cunoștință publică prin grija 

secretarului unității administrativ-teritoriale.” 
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Informații privind îndeplinirea obligațiilor publicării pe pagina de internet a 
Comunei Stoenesti 

Data publicării pe pagina 
de internet la adresa 
http://uat.mdrap.ro/ 

a ultimelor documente și 
informații Nr. 

crt. 

Denumirea documentelor și a informațiilor ce 
fac obiectul publicării pe pagina de internet la 

adresa 
www.………………….........……..ro 

Data aprobării 
ultimelor 

documente și 
informații 

Data publicării pe 
pagina de internet a 
ultimelor documente 

și informații 
Numărul de înregistrare 

generat automat 
A B C D E 

1.  bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) aprobate, 
inclusiv anexele acestora; 10.05.2016 26.05.2016 27.05.2016 

3980529 

2.  

situațiile financiare asupra execuției bugetare 
trimestriale și anuale aferente bugetelor 
prevăzute la art. 1 alin. (2), inclusiv plățile 
restante; 

22.04.2016 26.05.2016 
27.05.2016 

3980525 

3.  

bugetul general consolidat al unității/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale, întocmit potrivit 
metodologiei aprobate prin ordin comun al 
ministrului dezvoltării regionale și administrației 
publice și al ministrului finanțelor publice 

10.05.2016 26.05.2016 
27.05.2016 

3980523 

4.  
registrul datoriei publice locale, precum și 
registrul garanțiilor locale, actualizate anual 10.05.2016 26.05.2016 27.05.2016 

3980524 

5.  programul de investiții publice al 
unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale 10.05.2016 26.05.2016 27.05.2016 

3980528 
Extras din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare: 
  „Art. 761. - (1) Ordonatorii principali de credite ai instituțiilor publice locale au obligația publicării pe paginile de internet ale 
unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale a următoarelor documente și informații:  
   a) proiectele bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) supuse consultării publice, inclusiv anexele acestora, în maximum două zile 
lucrătoare de la supunerea spre consultare publică;  
   b) comunicările prevăzute la art. 57 alin. (21), în maximum 5 zile lucrătoare de la primire; 
   c) bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) aprobate, inclusiv anexele acestora, în maximum 5 zile lucrătoare de la aprobare;  
   d) situațiile financiare asupra execuției bugetare trimestriale și anuale aferente bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2), inclusiv plățile 
restante, în maximum 5 zile lucrătoare de la depunerea la direcțiile generale ale finanțelor publice;  
   e) bugetul general consolidat al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, întocmit potrivit metodologiei aprobate prin ordin comun al 
ministrului dezvoltării regionale și administrației publice și al ministrului finanțelor publice, în maximum 5 zile lucrătoare de la prezentarea 
în consiliul local;  
   f) registrul datoriei publice locale, precum și registrul garanțiilor locale, actualizate anual, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an;  
   g) programul de investiții publice al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale în maximum 5 zile lucrătoare de la aprobare.  
   (2) Informațiile prevăzute la alin. (1) se transmit în format electronic în termen de 5 zile lucrătoare de la termenele prevăzute la alin. (1) 
Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în vederea publicării pe pagina de internet a acestuia.  
   (3) Se consideră îndeplinită obligația prevăzută la alin. (2) numai după obținerea numărului de înregistrare generat automat de 
programul informatic după încărcarea informațiilor.” 
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LEGISLATURA A-VII-A        PROIECT NR.53 
 

Anexa la Hotararea Consiliului Local nr………./……decembrie  2016 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI 
DE INVESTITIE: „MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA DE INTERES LOCAL IN 

COMUNA STOENESTI, JUDETUL VALCEA” rezultati in urma elaborarii documentatiei de 
avizare a lucrarilor de interventie (D.A.L.I.). 

TITULAR: Comuna Stoenesti, judetul Valcea 

BENEFICIAR: Comuna Stoenesti, judetul Valcea 

AMPLASAMENT: Satele Barlogu,Stoenesti,Gruieri,Suseni,Dobriceni, comuna Stoenesti, 
judetul Valcea – Regiunea de dezvoltare SUD – VEST Oltenia, Romania 

PROIECTANT: S.C. INFRA & CIVIL DESIGN S.R.L. 

I. INDICATORI ECONOMICI AI INVESTITIEI: 

VALOAREA INVESTITIEI PENTRU PROIECT: 

 Mii lei/mii euro (inclusiv TVA 20%) 

TOTAL GENERAL 5.537,057 lei/ 1.224,392 euro 
Din care Constructii - Montaj  4.914,008 lei / 1.086,618 euro 
Curs BCE LEI/EURO la data de 15.12.2016 – 1 EURO = 4,5223 LEI 

 SURSA DE FINANTARE: Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020, prin 
subMasura 7.2 „Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la 
scara mica” din cadrul Masurii 7 „Servicii de baza si reinnoirea satelor in zonele 
rurale”, finantat prin F.E.A.D.R. (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare 
Rurala). 

 In conformitate cu Ghidul de Finantare pentru Submasura 7.2 – Investitii in 
crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica – cheltuielile 
eligibile in cadrul programului, sunt 5.462.313 lei cu T.V.A. iar cheltuielile 
neeligibile sunt in cuantum de 74.744 lei cu T.V.A. (contributie proprie). 

II. INDICATORI TEHNICI AI INVESTITIEI:  

Lungimea totala a drumurilor care urmeaza a fi modernizate este de 6043 m 
iar lucrarile prevazute conform proiectului se prezinta astfel: 

Lucrari de modernizare Drum satesc, Ltotal = 966.00 m : 
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  Km. 0+000.00 – 0+966.00 : 
 latimea partii carosabile                          2.75 m; 

 rigola de acostament, stanga    1 x 0.85 m. 

   Lucrari de modernizare DC 160B, Ltotal = 1599.00 m : 
  Km. 0+000.00 – 0+225.00 : 

 latimea partii carosabile                          4.00 m; 

 rigola carosabila       2 x 0.69 m. 

  Km. 0+225.00 – 0+275.00 : 
 latimea partii carosabile                          4.00 m; 

 rigola carosabila, stanga     1 x 0.69 m. 

  Km. 0+275.00 – 0+475.00 : 
 latimea partii carosabile                          4.00 m; 

 rigola carosabila       2 x 0.69 m. 

Km. 0+475.00 – 0+525.00 : 
 latimea partii carosabile                          4.00 m; 

 rigola carosabila, dreapta     1 x 0.69 m. 

  Km. 0+525.00 – 0+575.00 : 
 latimea partii carosabile                          2.75 m; 

 rigola carosabila, stanga     1 x 0.69 m. 

Km. 0+575.00 – 0+610.00 : 
 latimea partii carosabile                          2.75 m; 

 latimea acostamente consolidate                     2 x 0.375 
m; 

 rigola carosabila, stanga     1 x 0.69 m. 

Km. 0+610.00 – 0+650.00 : 
 latimea partii carosabile                          2.75 m; 

 latimea acostamente consolidate                     2 x 0.375 
m; 

 rigola ranforsata, stanga     1 x 1.00 m. 

Km. 0+650.00 – 0+750.00 : 
 latimea partii carosabile                          2.75 m; 

 rigola carosabila, dreapta     1 x 0.69 m. 

Km. 0+750.00 – 0+945.00 : 
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 latimea partii carosabile                          4.00 m; 

 rigola carosabila, dreapta     1 x 0.69 m. 

Km. 0+945.00 – 1+125.00 : 
 latimea partii carosabile                          4.00 m; 

 rigola carosabila, dreapta     1 x 0.69 m. 

Km. 1+125.00 – 1+375.00 : 
 latimea partii carosabile                          2.75 m; 

 latimea acostamente consolidate                     2 x 0.375 
m; 

 rigola carosabila, dreapta     1 x 0.69 m. 

Km. 1+375.00 – 1+599.00 : 
 latimea partii carosabile                          5.50 m; 

 acostamente neconsolidate    2 x 0.50 m; 

 sant din pamant, dreapta     1 x 1.40 m. 

   Lucrari de modernizare DC 125 Tr.1, Ltotal = 1468.00 m : 
  Km. 0+000.00 – 0+025.00 : 

 latimea partii carosabile                          4.00 m; 

 acostamente neconsolidate                       2 x 0.50 m. 

 sant din beton, stanga     1 x 1.30 m. 

Km. 0+025.00 – 0+125.00 : 
 latimea partii carosabile                          4.00 m; 

 acostamente consolidate                        2 x 0.50 m. 

 rigola carosabila      2 x 0.69 m. 

Km. 0+125.00 – 0+300.00 : 
 latimea partii carosabile                          2.75 m; 

 acostamente consolidate                        2 x 0.375 
m. 

 rigola carosabila      2 x 0.69 m. 

Km. 0+300.00 – 0+800.00 : 
 latimea partii carosabile                          2.75 m; 

 acostamente consolidate                        2 x 0.375 
m. 

 rigola carosabila, dreapta     1 x 0.69 m. 
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Km. 0+800.00 – 0+950.00 : 
 latimea partii carosabile                          2.75 m; 

 acostamente consolidate, stanga                  1 x 0.375 m. 

 rigola carosabila, dreapta     1 x 0.69 m. 

Km. 0+950.00 – 1+325.00 : 
 latimea partii carosabile                          2.75 m; 

 acostamente consolidate                        2 x 0.375 
m. 

 rigola carosabila      2 x 0.69 m. 

Km. 1+325.00 – 1+468.00 : 
 latimea partii carosabile                          4.00 m; 

 acostamente consolidate                        2 x 0.50 m. 

 rigola carosabila      2 x 0.69 m. 

   Lucrari de modernizare DC 125 Tr.2, Ltotal = 425.00 m : 
  Km. 0+000.00 – 0+140.00 : 

 latimea partii carosabile                          4.00 m; 

 rigola ranforsata      2 x 1.00 m. 

  Km. 0+140.00 – 0+425.00 : 
 latimea partii carosabile                          4.00 m; 

 rigola carosabila      2 x 0.69 m. 

   Lucrari de modernizare DC 125 Tr.3, Ltotal = 286.00 m : 
  Km. 0+000.00 – 0+286.00 : 

 latimea partii carosabile                          2.75 m; 

 rigola de acostament, dreapta    1 x 0.85 m. 

   Lucrari de modernizare DC 125 A, Ltotal = 1299.00 m : 
  Km. 0+000.00 – 0+275.00 : 

 latimea partii carosabile                          2.75 m; 

 acostamente consolidate                        2 x 0.375 
m. 

 rigola carosabila, dreapta     1 x 0.69 m. 

Km. 0+275.00 – 0+325.00 : 
 latimea partii carosabile                          2.75 m; 

 rigola de acostament, dreapta    1 x 0.85 m. 
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Km. 0+325.00 – 0+375.00 : 
 latimea partii carosabile                          4.00 m; 

 rigola de acostament, dreapta    1 x 0.85 m. 

Km. 0+325.00 – 0+450.00 : 
 latimea partii carosabile                          4.00 m; 

 rigola de acostament, stanga    1 x 0.85 m. 

Km. 0+450.00 – 0+725.00 : 
 latimea partii carosabile                          2.75 m; 

 rigola de acostament, stanga    1 x 0.85 m. 

Km. 0+725.00 – 0+800.00 : 
 latimea partii carosabile                          4.00 m; 

 rigola de acostament, stanga    1 x 0.85 m. 

Km. 0+800.00 – 0+850.00 : 
 latimea partii carosabile                          2.75 m; 

 rigola de acostament, dreapta    1 x 0.85 m. 

Km. 0+850.00 – 0+900.00 : 
 latimea partii carosabile                          4.00 m; 

 rigola de acostament, dreapta    1 x 0.85 m. 

Km. 0+900.00 – 1+025.00 : 
 latimea partii carosabile                          2.75 m; 

 rigola de acostament, dreapta    1 x 0.85 m. 

Km. 1+025.00 – 1+075.00 : 
 latimea partii carosabile                          4.00 m; 

 rigola de acostament, dreapta    1 x 0.85 m. 

Km. 1+075.00 – 1+299.00 : 
 latimea partii carosabile                          2.75 m; 

 rigola de acostament, dreapta    1 x 0.85 m. 

Structura rutiera propusa pentru drumurile care fac obiectul acestei 
documentatii este: 

 4 cm strat de uzura din beton asfaltic pietris concasat BAPC 16, 
conform SR EN 13108-1; 

 5 cm strat de legatura din beton asfaltic deschis cu pietris 
concasat BADPC 20, conform SR EN 13108-1; 
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 12 cm strat din piatra sparta amestec optimal, conform STAS 6400; 
SR EN 13242; 

 15 cm strat din balast amestec optimal, conform STAS 6400; SR EN 
13242; 

  15 cm strat de forma din pamant stabilizat cu lianti hidraulici 
rutieri. 

Intersectia Drum Satesc DS 159 cu drumul national DN 67 se va amenaja pe o 
lungime de 25.00 m cu urmatoarea structura rutiera : 

  4 cm MAS 16 – mixtura asfaltica stabilizata, conform AND 605; 

 5 cm BAD 20 – beton asfaltic deschis, conform AND 605; 

 8 cm AB 31.5 – anrobat bituminos, conform AND 605; 

 20 cm strat de piatra sparta amestec optimal, conform SR EN 
13242; 

 30 cm strat de balast amestec optimal, conform SR EN 13242; 

 10 cm strat de nisip. 

Acesti indicatori tehnico-economici sunt in conformitate cu devizul general al 
investitiei, care fac parte integranta din prezenta hotarare. 

    INITIATOR 
      PRIMAR                                                                Avizat pentru legalitate 
 Gheorghe Dumbravă                                                         SECRETAR 
                            Jr. Matei Gheorghe-Mihai 
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