
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

R O M Â N I A

HOT RÂRE
privind aprobarea principalilor indicatori tehnico - economici rezulta i din

 Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul - POD DIN BETON ARMAT PESTE RÂUL SOME
din localitatea Ulmeni, jude ul Maramure

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui  Consiliul jude ean Maramure , Referatul
Direc iei Planificare Teritorial i Urbanism i avizele favorabile ale comisiei pentru amenajarea a teritoriului i
urbanism i comisiei pentru activit i economico-financiare;

În baza prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finan ele publice locale cu
modific rile i complet rile ulterioare;

În temeiul art. 91 alin. (3) lit. f) i a art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administra iei publice locale,
republicat , cu complet rile i modific rile ulterioare;
 Consiliul Jude ean Maramure  adopt  prezenta

HOT RÂRE

Art.1. Se aprob  principalii indicatori tehnico-economici rezulta i din Studiul de Fezabilitate pentru
obiectivul „POD DIN BETON ARMAT PESTE RÂUL SOME ” din localitatea Ulmeni, jude ul Maramure
conform anexei la prezenta hot râre.

Art.2. Prezenta  hot râre se public  în Monitorul oficial al jude ului Maramure i se comunic :
- Institu iei Prefectului - Jude ul Maramure ;
- Direc iei juridice i administra ie public ;
- Direc iei  Planificare Teritorial , Urbanism;
- Direc iei Tehnice;
- Direc iei Economice;
- Compartimentul preg tire edin e i rela ii cu consilierii.

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a ordinar   a Consiliului jude ean
Maramure  din data de 30 iunie 2010 . Au fost prezen i 31 consilieri jude eni (total consilieri jude eni – 35).

PRE EDINTE,
Mircea Man

       Contrasemneaz
           SECRETARUL JUDE ULUI

                                  Dumitru Dumu a

Baia Mare, 30 iunie 2010
Nr. 78
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CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE

             Anexa
la Hot rârea CJ MM

      nr. 78 din 30 iunie 2010

DENUMIREA DOCUMENTA IEI

Studiu de Fezabilitate – POD DIN BETON ARMAT PESTE RÂUL SOMES IN PUNCTUL DE TRECERE CU
BACUL DE LA ULMENI IN AVAL DE PODUL DE CALE FERATA, COMUNA  ULMENI, JUDE UL
MARAMURE .

Beneficiar: CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE

Amplasament : JUDE UL MARAMURE ,  Ora ul  ULMENI – pe traseul drumului jude ean DJ182 B între
km 41+260-42+279, in punctul de intersec ie a drumului jude ean DJ 182B cu râul Some ;

Indicatori tehnico-economici: VARIANTA I+

Valoare totala investitie:

Denumire investi ie Valoare fata TVA (miilei)/euro Valoare cu TVA (mii lei)/euro
Total investi ie 14.530,45 /3.482.510,0 17.251,78 / 4.134.740,0

Construc ii - montaj 12.281,44 / 2.943.500,0 14.614,92 / 3.502.760,0

Curs BNR  – 1 euro/ron = 4.1724 la data de 26.05.2010.

Complexul de lucr ri are ca scop asigurarea realiz rii unei travers ri cu parametrii optimi pentru desf urarea
unui trafic in condi ii de siguran .

Solu ia acceptat  ca i varianta optim  este realizarea unui pod cu deschideri de lungimi mari, prin utilizarea
grinzilor T prefabricate si puse in pozitie cu grinzi de lansare si cintre metalice deplasabile. Se vor executa
succesiv deschiderile podului, grinda de lansare deplasându-se pe deschiderile deja executate, grinzile fiind
asezate in final pe pozitia definitiva.

Lucr rile de drumuri constau in lucr rile de amenajare a racord rii traseului drumului jude ean la calea pe pod
pana la punctul de intersec ie cu drumul jude ean DJ 108A
Lucr ri de amenajare albie – cuprinde actiuni de refacere a profilului albiei, la finalizarea lucr rii, astfel încât
debitele de apa sa fie desc rcate egal, pe toata deschiderea podului.

Siguran a circula iei cuprinde semnalizarea rutier  pe timpul execu iei prin montarea de indicatoare de
reglementare a circula iei, pentru presemnalizarea si semnalizarea zonelor de lucru. Semnalizarea rutier
dup  execu ia lucr rilor de amenajare a p ii carosabile, este necesara realizarea marcajelor longitudinale si
a marcajelor transversale, montare de indicatoare de circulatie.

Lucr ri conexe care cuprind ac iunile de execu ie a lucr rilor provizorii necesare realiz rii investi iei de baza.

Capacit ti:
1. Pod principal   in lungime de 200 ml ( 5 deschideri X 40ml); suprafata ocupata este de 2800,00 mp
2. Rampe acces  in lungime de 795 ml; suprafata ocupata este de 22500,0 mp
3. Suprafata partii carosabile este de 2500,0 mp;

Durata de realizare i etapele principale propuse este de 12 luni


