ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de
investiţie „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 108 D: Crişeni (DN 1H) - Cehu
Silvaniei (DJ 196), km 0+000 - 22+693”
Consiliul judeţean, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere:
- referatul de aprobare nr. 23117 din 21.12.2022 din al Preşedintelui Consiliului
Judeţean;
- raportul de specialitate comun nr. 23119 din 21.12.2022 al Direcţiei economice şi al
Direcției investiții și programe publice;
- prevederile art. 44 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.173 alin. (1) lit. b) şi alin.(3) lit.f) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu completările şi modificările ulterioare;
În temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
completările şi modificările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul
de investiție „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 108 D: Crişeni (DN 1H) - Cehu
Silvaniei (DJ 196), km 0+000 - 22+693”, conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2. Cu data prezentei Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.79/29.05.2017 își
încetează aplicabilitatea.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezenţei hotărâri se încredinţează:
- Direcţia investiții și programe publice;
- Direcţia economică.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Direcţia juridică şi administraţie locală;
- Direcţia economică;
- Direcţia investiții și programe publice.
PREŞEDINTE,

Avizat:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,

Dinu IANCU - SĂLĂJANU
Cosmin - Radu VLAICU

Anexă la proiectul de hotărâre privind actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici
pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 108 D: Crişeni
(DN 1H) - Cehu Silvaniei (DJ 196), km 0+000 - 22+693”

Principalii indicatori tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiţie
„Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 108 D: Crişeni (DN 1H) - Cehu Silvaniei
(DJ 196), km 0+000 - 22+693”

I. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA:
 58.595.731,19 lei (11.915.513,90 euro), din care C+M:
 51.379.848,03 lei (10.448.155,20 euro);
(curs valutar BNR din 19.12.2022: 1 euro = 4,9176 lei)
II. Eșalonarea investiției (INV / C+M), inclusiv TVA:
 Anul I: 2.929.786,56 lei / 2.568.992,40 lei;
 Anul II: 17.578.719,36 lei / 15.413.954,41 lei;
 Anul III: 23.438.292.47 lei / 20.551.939.21 lei;
 Anul IV: 14.648.932,80 lei / 12.844.962,01 lei.
III. Capacităţi:
 Lungime drum = 22,693 km;
 Lungime trotuare nou construite = 8,599 km;
 Staţii de transport public = 10 buc;
 Perdele forestiere = 4,500 km;
 Şanţuri protejate cu beton = 45,386 km;
 Pod nou = 1 buc;
 Podeţe (poziţii noi/înlocuite/reabilitate) = 106 buc.;
 Lungime conductă aducțiune de apă relocată (Ø 200 mm): 1.893 ml;
 Lungime conductă distribuție apă relocată (Ø 25 - 110 mm): 1.502 ml;
 Stabilizare teren de fundare și armare fundație de balast: 3.780 ml.

R O M ÂN I A
JUDEŢUL S Ă L A J
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 23117 din 21.12.2022

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru
obiectivul de investiţie „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 108 D: Crişeni (DN 1H) Cehu Silvaniei (DJ 196), km 0+000 - 22+693”

Proiectul „Reabilitare şi modernizare drum județean DJ 108D: Crișeni (DN 1H) – Cehu Silvaniei
(DJ 196), km 0+000 – 22+693“ este unul dintre cele șase proiecte ale Consiliului Județean Sălaj
finanțate prin POR 2014 – 2020.
Prin Hotărârea Consiliului Județean nr.79 din 29.05.2017 au fost aprobați principalii indicatori
tehnico - economici aferenți acestui obiectiv de investiție.
Pentru acest obiectiv de investiție este în derulare Acordul contractul nr.14453/30.09.2019
încheiat cu Asocierea DRUM INSERV SRL - TEHNODOMUS SRL - DAMAR CONSULT SRL CADSIL SRL. Lucrările la drumul județean 108D au demarat în luna august 2020, având o durată de
execuție de 26 luni. Până la această s-au decontat lucrări în proporție de peste 65%, rămânând pentru
anul 2023 de abordat sectorul de cca.800 m în intravilanul localității Cristur și podul din localitate
Sălățig.
Termenul estimativ de finalizare a lucrărilor - cu suspendările pe perioada de iarnă la care are
dreptul Antreprenorul/acordate deja conform prevederilor legale specifice în vigoare - este iunie 2023
iar termenul de finalizare a implementării proiectului este finalul lunii august 2023.
În elaborarea Proiectului tehnic (2019) aferent DJ 108D au fost respectate soluțiile propuse prin
Studiul de fezabilitate (2015), iar natura terenului luată în considerare a fost cea mai slabă categorie de
pământ: tip „4d / P5”, având calitatea ca materiale de terasamente „Rea”.
Ulterior, chiar dacă sistemul rutier a fost dimensionat pentru tipului de pământ existent, tip „4d /
P5”, și deși s-au prevăzut două straturi de fundație și sistem de drenuri, în etapa de execuție s-a
constatat ca fiind necesar aplicarea unor măsuri sporite pentru îmbunătățirea terenului de fundare și
armarea fundației din balast cu geogrile.
În urma analizării în detaliu a rezultatelor determinărilor de capacitate portantă regăsite în cadrul
noului Studiu geotehnic de detaliu (oct. 2022), a deflexiunii la nivelul patului drumului, a rezultatelor
favorabile ale sectoarelor experimentale și în considerarea concluziilor din Studiul geotehnic și din
Expertiza tehnică actualizată, Proiectantul și Antreprenorul - din variantele analizate și prezentate în
cadrul Dispoziției de șantier nr.4 (DS4) - au propus pentru deblocarea lucrărilor din cadrul proiectului
mai sus menționat, soluția de îmbunătățire a terenului de fundare prin realizarea unui strat de forma de
30 cm grosime din pământ stabilizat cu lianți hidraulici rutieri și armarea fundației de balast cu
geogrilă (saltea de balast armat cu geogrilă), pe toată lățimea patului drumului.

Conform Proiectantului și Antreprenorului soluția respectă normele de dimensionare a
structurilor rutiere și specificațiile din caietele de sarcini (din cadrul Proiectului tehnic), prin punerea
acesteia în aplicare obținându-se deflexiuni care se încadrează în valorile maxim admise (pe sectoarele
experimentale), soluția propusă asigurând totodată stabilitatea terenului de fundare. Totodată,
Proiectantul precizează faptul că prevederea geogrilei va avea un efect favorabil asupra comportării
întregii structurii rutiere, prin diminuarea deflexiunilor și reducerea fisurării la oboseală a
îmbrăcămintei asfaltice, cu efect favorabil asupra straturilor asfaltice prin reducerea degradărilor
datorate oboselii structurii rutiere, crescând durabilitatea acesteia.
Soluția de îmbunătățire a terenului de fundare și armarea fundației de balast cu geogrilă din
cadrul Dispoziției de șantier nr.4, este asumată și avizată de către Expertul tehnic atestat MDRAP: dr.
ing. Bota Iosif Liviu precum și de Verificatorii de proiecte atestați MDRAP: ing. Cercel C. Constantin
- Florin și ing. Marchidanu Eugeniu.
Conform DS4, lucrările vizează sectorul de la km 1+020 – 4+800, pe toată lățimea părții
carosabile și acostamente (stânga și dreapta) în lungime totală de 3.780 m și constau în:
 îmbunătățirea terenului de fundare la nivelul patului drumului cu 30 cm de pământ stabilizat cu
lianți hidraulici rutieri 4,5%, după care se va aplica structura sistemului rutier conform PT pe
zone cu sistem rutier nou și casete;
 armarea stratului de fundație din material granular cu geogrilă, respectiv executarea „saltelor din
balast armat cu geogrilă”.
Valoarea acestor lucrări este în cuantum de 6.530.738,74 lei (fără TVA), respectiv 18,47% din
valoarea inițială a Acordului, conform evaluării financiare din DS4.
Astfel, valoarea actualizată a investiției (INV) va fi în cuantum de 58.595.731,19 lei (inclusiv
TVA), din care valoarea C+M va fi în cuantum de 51.379.848,03 lei (inclusiv TVA).
Având în vedere cele expuse mai sus şi în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a)
coroborate cu prevederile cele de la art. 182 alin. (2) și (4) din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, propun adoptarea unei hotărâri privind
actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare şi
modernizare drum judeţean DJ 108 D: Crişeni (DN 1H) - Cehu Silvaniei (DJ 196), km 0+000 22+693”.

PREŞEDINTE,
Dinu IANCU - SĂLĂJANU

ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcţia economică
Direcția Investiții și Programe Publice
Nr. 23119 din 21.12.2022

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru
obiectivul de investiţie „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 108 D: Crişeni (DN 1H) Cehu Silvaniei (DJ 196), km 0+000 - 22+693”
Consiliul Județean Sălaj are în derulare Acordul contractual având ca obiect «Proiectarea şi
execuţia lucrărilor pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare şi modernizare drum județean DJ 108D:
Crișeni (DN 1H) – Cehu Silvaniei (DJ 196), km 0+000 – 22+693“», încheiat cu Asocierea formată din
SC DRUM INSERV SRL - SC TEHNODOMUS SRL - SC DAMAR SRL - SC CADSIL SRL,
proiectul fiind implementat în cadrul POR 2014 - 2020.
Prin Hotărârea Consiliului Județean nr.51 din 30 iunie 2020 au fost aprobați principalii indicatori
tehnico - economici aferenți acestui obiectiv de investiții.
Lucrările la drumul județean 108D au demarat în luna august 2020, până la această fiind
decontate lucrări în proporție de peste 65%, pentru anul 2023 fiind programate lucrări în intravilanului
localității Cristur (cca.800 ml) și la podul de la km 17+780 din localitatea Sălățig.
Conform solicitărilor Beneficiarului, Proiectantul - în etapa de elaborare a Proiectului tehnic
(2019) - a respectat soluțiile propuse prin Studiul de fezabilitate (2015), natura terenului luată în
considerare fiind cea mai slabă categorie de pământ: tip „4d / P5”, având calitatea ca materiale de
terasamente „Rea”, cu compresibilitate şi umflare liberă mare și sensibilitate mijlocie la îngheţ
dezgheţ, respectiv „argilă prăfoasă, argilă nisipoasă, argilă prăfoasă nisipoasă, argilă” (STAS 2914/84;
STAS 1243-88).
În această situație, pentru asigurarea caracteristicilor patului drumului prevăzute în normele
tehnice în vigoare, pentru evitarea unor evenimente tehnice pe parcursul exploatării drumului și pentru
asigurarea durabilității acestuia - față de soluția inițială propusă prin SF și în acord cu prevederile
contractuale - Proiectantul a dimensionat sistemul rutier (conform calculelor de dimensionare) în baza
rezultatelor studiului geotehnic de detaliu, fiind luat în considerare un teren din categoria cea mai slabă
tip „4d / P5”.
Tot în contextul naturii terenului de fundare din categoria cea mai slabă, tip „4d / P5”,
Proiectantul a prevăzut pe zona de acțiune a DS4 (parțial, km 1+640 – 3+400), sistem rutier nou care
presupune două straturi de fundație totalizând o grosime de 58 cm, respectiv fundație de material
granular (35 cm) și amestec de agregate stabilizate (23 cm), față de un sistem în grosime de doar 45 cm
prevăzut inițial în Studiul de fezabilitate pe această zonă.
Ulterior, cu toate că Proiectantul a dimensionat sistemul rutier conform tipului de pământ
existent, tip „4d / P5”, deși a prevăzut două straturi de fundație și sitem de drenuri, în etapa de execuție
s-a constatat ca fiind necesar aplicarea unor măsuri sporite pentru îmbunătățirea terenului de fundare și
armarea fundației din balast cu geogrile.

La abordarea sectorului de drum de la km 1+020 – 4+800, în lungime de 3.780 m,
Antreprenorul a constatat - prin încercări de laborator - că terenul de fundare este necorespunzător
fiind clasificat de laboratorul autorizat ca fiind argilă grasă tip “4d”. În acest sens, reprezentanții
Antreprenorului împreună cu cei ai Inginerului au încheiat Notele de constatare în care au arătat că
terenul de fundare pe sectorul de drum respectiv este necorespunzător, cu valoarea deflexiunii mult
peste valoarea medie admisă (450x0,01 mm) și cu coeficienți de variație mici, situație în care au
solicitat Proiectantului să prezinte o soluție pentru îmbunătățirea acestuia în așa fel încât terenul de
fundare să fie corespunzător pentru susținerea structurii rutiere si a traficului rutier pe sectorul
respectiv.
Subliniem că determinarea deflexiunii la nivelul patului drumului nu s-ar fi putut realiza la
momentul întocmirii Studiului de fezabilitate, nici la momentul întocmirii Proiectului tehnic și nici
anterior, pe perioada execuției lucrărilor la celelalte tronsoane de drum - întrucât ele presupuneau
executarea de lucrări de terasamente anterior emiterii Autorizației de construire, a semnării
contractului pentru execuție lucrări și emiterii ordinului de începere a lucrărilor, cum ar fi:
- decaparea structurii rutiere până la nivelul patului drumului pe lățimea unei benzi de circulație
și pe o lungime de minim 40 - 50 m pe fiecare sector;
- nivelarea fundului gropii realizata;
- realizarea compactării cu mijloace mecanice grele;
- realizarea măsurătorilor de capacitate portantă;
- refacerea structurii rutiere pe fiecare strat rutier în parte și asigurarea circulației rutiere până la
începerea efectivă a lucrărilor.
De altfel, chiar normativele tehnice specifice în vigoare prevăd realizarea acestor determinări
numai pe parcursul execuției lucrărilor, respectiv pe sectoarele unde s-au efectuat lucrări de săpătură.
În baza rezultatelor determinărilor de capacitate portantă regăsite în cadrul noului Studiu
geotehnic, a deflexiunii la nivelul patului drumului, a rezultatelor favorabile ale sectoarelor
experimentale și în considerarea concluziilor din Studiul geotehnic și din Expertiza tehnică actualizată,
Proiectantul și Antreprenorul - din variantele analizate și prezentate în cadrul Dispoziției de șantier
nr.4 (DS4) - propun pentru deblocarea lucrărilor din cadrul proiectului mai sus menționat, soluția de
îmbunătățire a terenului de fundare prin realizarea unui strat de forma de 30 cm grosime din pământ
stabilizat cu lianți hidraulici rutieri și armarea fundației de balast cu geogrilă, pe toată lățimea patului
drumului.
Conform Proiectantului și Antreprenorului soluția respectă normele de dimensionare a
structurilor rutiere și specificațiile din caietele de sarcini (din cadrul Proiectului tehnic), prin punerea
acesteia în aplicare obținându-se deflexiuni care se încadrează în valorile maxim admise (pe sectoarele
experimentale), soluția propusă asigurând totodată stabilitatea terenului de fundare. Totodată,
Proiectantul precizează faptul că prevederea geogrilei biaxiale (saltea de balast armat cu geogrilă) va
avea un efect favorabil asupra comportării întregii structurii rutiere, prin diminuarea deflexiunilor și
reducerea fisurării la oboseală a îmbrăcămintei asfaltice, cu efect favorabil asupra straturilor asfaltice
prin reducerea degradărilor datorate oboselii structurii rutiere, crescând durabilitatea acesteia.
Soluția de îmbunătățire a terenului de fundare și armarea fundației de balast cu geogrilă (saltea
de balast armat cu geogrilă) din cadrul Dispoziției de șantier nr.4, este asumată și avizată de către
Expertul tehnic atestat MDRAP: dr. ing. Bota Iosif Liviu precum și de Verificator de proiecte atestat
MDRAP: ing. Cercel C. Constantin – Florin și ing. Marchidanu Eugeniu.
Facem precizarea că Proiectantul a analizat și o altă variantă de consolidare a terasamentului,
respectiv adaptarea soluției de stabilizare cu piloți forați, costurile acestor lucrări fiind estimate la cca.
14,8 mil. lei (fără TVA) comparativ cu soluția de stabilizare și armare cu geogrilă care este estimată la
cca.6,5 mil. lei (fără TVA).

Valoarea acestor lucrări este în cuantum de 6.530.738,74 lei (fără TVA), respectiv 18,47% din
valoarea inițială a Acordului, conform evaluării financiare din DS4.
Conform prevederilor contractuale, Dispoziția de șantier nr.4 fost analizată și avizată favorabil
de către Inginer conform adresei nr.162 din 09.11.2022.
Astfel, valoarea actualizată a investiției (INV) va fi în cuantum de 58.595.731,19 lei (inclusiv
TVA), din care valoarea C+M va fi în cuantum de 51.379.848,03 lei (inclusiv TVA).
Având în vedere cele expuse mai sus, am analizat proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele
Consiliului Judeţean şi am constatat că acesta este legal şi oportun.
În conformitate cu prevederile art. 136 alin. (3) lit. a) și alin. (8) lit. b) coroborate cu prevederile
art.182 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările şi modificările ulterioare,
propunem adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ioana - Lavinia GHILEA

DIRECTOR EXECUTIV,
Leontina - Lucica MARUȘCA

