
1

JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
privind completarea Caietului de sarcini i a Regulamentului de organizare i

func ionare a Serviciului de administrare a domeniului public al jude ului Maramure  în
domeniul drumurilor jude ene

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului Jude ean Maramure ,
Referatul S.C. Drumuri Poduri Maramure  S.A. i avizele favorabile ale comisiei juridice i de
disciplin i comisiei de amenajarea teritoriului i urbanism;

În baza Hot rârii Consiliului  jude ean nr.43/22.03.2011 privind aprobarea  înfiin rii i
stabilirea modului  de operare a Serviciului de administrare  a domeniului public  i privat  al
jude ului Maramure   în domeniul drumurilor jude ene;

În baza prevederilor O.G. nr.71/2001 privind  organizarea  i func ionarea  serviciilor
publice de administrare a domeniului public i privat de interes  local cu modific rile i
complet rile ulterioare i ale H.G. nr.955/2004 pentru aprobarea reglement rilor – cadru de aplicare
a Ordonan ei Guvernului nr.71/2001 privind organizarea i func ionarea serviciilor  publice  de
administrare  a domeniului public i privat  de interes local;

În temeiul art. 91  alin. (4) lit. a) i ale art. 97 din Legea 215 din 2001 a administra iei
publice locale, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare;

Consiliul Jude ean Maramure , adopt  prezenta

HOT RÂRE:

Art.1. Se completeaz  Caietul de sarcini i Regulamentul de func ionare a Serviciului de
administrare a domeniului public al jude ul Maramure  în domeniul drumurilor jude ene, cu
lucr rile i serviciile cuprinse în anexa2, indicativele C i D din Normativul privind între inerea i
repararea drumurilor publice, ind. AND 554 din 2002.

Simbolul/
Indicativul

Denumirea activit ii, indicativului
i a subindicativului
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C. Lucr ri i servicii*) privind între inerea periodic  a drumurilor publice

103. Tratamente bituminoase
104. Straturi bituminoase foarte sub iri
105. Covoare bituminoase
106. Reciclarea in situ a îmbr mintei asfaltice, cu strat de rulare din tratament, straturi bituminoase foarte sub iri sau covoare clasice
107. Siguran a rutier  cuprinde:

107.1. Aprovizion ri noi cu: indicatoare rutiere, stâlpi, console i portaluri, stâlpi ori de dirijare, parapete, indicatoare de km i
hm, butoni reflectorizan i, inclusiv pl cu e reflectorizante pentru stâlpi i parapete
107.2. Montarea pe drum a indicatoarelor rutiere, stâlpilor, consolelor, portalurilor, stâlpi orilor de dirijare, parapetelor, butonilor
reflectorizan i, pl cu elor reflectorizante etc.
107.3. Executarea marcajelor longitudinale, laterale i transversale
107.4. Amenajarea locurilor de parcare, inclusiv procurarea dot rilor (co uri de gunoi, mese, b nci, jardiniere etc.)
107.5. Amenajarea intersec iilor i eliminarea punctelor periculoase, prin lucr ri care nu afecteaz  elementele geometrice sau
sistemul rutier al drumului (semaforizare, montare de borduri denivelate etc.)

108. Planta ii rutiere
108.1. Culturi în pepiniere
108.2. Între inerea, complet rile i defri rile de planta ii pe zon i în spa iile verzi
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108.3. Între inerea perdelelor de protec ie
109. Între inerea cl dirilor: baze, cantoane, sedii DRDP, CESTRIN, sec ii, ateliere, districte, spa ii pentru garaje auto, utilaje,

echipamente, pepiniere, forma ii, laboratoare, sediu AND, prin lucr ri de zugr veli, vopsitorie, între ineri la acoperi , inclusiv
înlocuirea învelitorii, tâmpl rie, refacerea sobelor, revizuirea instala iei electrice i termice, înlocuirea elementelor de tâmpl rie,
revizuirea instala iilor termice, sanitare i electrice etc.

110. Pietruirea drumurilor din p mânt: lucr ri de terasamente pentru corectarea traseului în plan, profil longitudinal i profil
transversal, inclusiv an uri, acostamente, taluzuri, aprovizionarea, a ternerea i cilindrarea cu material pietros sau cu alte
materiale clasice

111. Protejarea corpului i a platformei drumului
111.1. Amenaj ri i complet ri de acostamente, inclusiv benzi de încadrare
111.2. an uri i rigole pavate
111.3. Drenuri, an uri de gard , canale de evacuare
111.4. Corec ii locale de albii i toren i, în lungime de pân  la 200 ml
111.5. Ziduri de sprijin i de c ptu ire, cu un volum de pân  la 200 m3

111.6. Drumuri de acces i pode e laterale
111.7. Amenajarea platformelor pentru verificarea tonajelor autovehiculelor
111.8. Între inerea drumurilor pietruite prin scarific ri i cilindr ri cu adaos de material pietros pân  la 600 m3/km

112. Între inerea periodic  a podurilor, pasajelor, pode elor i a tunelurilor
Înlocuirea complet  a îmbr mintei pe cale i pe trotuare; înlocuirea hidroizola iei pe cale i pe trotuare; refacerea trotuarelor în
solu ia cu tuburi PVC pentru cabl ri; înlocuirea bordurilor, înlocuirea parapetului mâna curent ; montarea parapetului direc ional
pe pod, inclusiv pe rampele podurilor; înlocuirea dispozitivelor pentru acoperirea rosturilor de dilatare; înlocuirea aparatelor de
reazem degradate; refaceri ale betonului degradat prin torcretare; c uieli din beton armat ale infrastructurilor; protec ii i
ap ri de maluri din gabioane; refacerea casiurilor, a pereelor sfert de con, sc rilor de acces; vopsitorie complet  la tablierele
metalice; continuizare cu plac  de suprabetonare, consolidarea elementelor din beton armat i din beton precomprimat, efectuarea
de profiluri transversale i longitudinale ale albiei sub poduri etc.

D. Lucr ri privind repara ii curente la drumurile publice
113. Lucr ri accidentale; refaceri dup  inunda ii, alunec ri de terenuri, afuieri de poduri, cutremure, accidente rutiere, pentru aducerea

drumurilor i a podurilor la starea tehnic  ini ial
114. Îmbr minte bituminoas  u oar
115. Ranfors ri ale sistemelor rutiere (cu lian i bitumino i i hidraulici)
116. Benzi suplimentare: banda a III-a în rampe, pentru vehicule lente
117. Eliminarea punctelor periculoase, amenaj ri de intersec ii (care afecteaz  elementele geometrice i sistemul rutier al drumului)
118. Repara ii curente la poduri: definitiv ri ale pode elor; înlocuirea elementelor degradate la suprastructur ; consolidarea

infrastructurilor, consolidarea provizorie la poduri, în vederea efectu rii unor transporturi agabaritice; variante provizorii de
circula ie; demol ri i desfiin ri de poduri

119. Repara ii curente la cl diri (districte, sec ii, cantoane, baze de dez peziri, ateliere, garaje, sedii centrale sau locale etc.):
consolid ri par iale, refacerea pere ilor (inclusiv a funda iilor), plan eelor sau acoperi urilor, înlocuirea sc rilor interioare sau
exterioare, a pardoselilor etc.

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 Tehnice i Investi ii;
- Direc iei Patrimoniu i Logistic ;
- S.C. Drumuri Poduri Maramure  S.A.;
- Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii.

Prezenta hotarâre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a ordinar  a Consiliului
jude ean Maramure  din 30 septembrie 2011. Au fost prezenti 25 consilieri jude eni din totalul de
34 consilieri jude eni în func ie.

PRE EDINTE,
Mircea Man

Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a
Baia Mare, 30 septembrie 2011
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