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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
pentru aprobarea Planului de între inere i repar ii curente i periodice pe re eaua de

drumuri jude ene în anul 2011

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 de urbanism i
amenajarea teritoriului i comisiei pentru activit i economico-financiare;

În baza prevederilor Hot rârii nr. 43 / 22.03.2011, a Consiliului Jude ean Maramure ,
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, ale Hot rârii
nr. 58 / 21.04.2011 de aprobare a Regulamentului de serviciu, Caietului de sarcini i a Contractului
de delegare a gestiunii privind Serviciul de administrare a domeniului public i privat al jude ului
Maramure  în domeniul drumurilor jude ene i ale Hot rârii nr. 109 / 30.09.2011 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;

În baza prevederilor O.G. nr. 71 / 2002 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 O.G. nr.
71/ 2002 privind organizarea i func ionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public
i privat de interes local;

În temeiul prevederilor art. 22  din Ordonan a nr. 43 / 1997 privind regimul juridic al
drumurilor cu modific rile i complet rile ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (5) lit.a), pct.12 i art. 97 din legea 215 / 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 aprob  Planul de între inere i repara ii curente i periodice pe re eaua de drumuri
jude ene în anul 2011, conform anexelor nr. 1, 2 i 3 care fac parte integrant  din prezenta hot râre.

Art.2. (1) Toate activit ile care fac obiectul deleg rii gestiunii prestate de c tre operator vor
respecta O.U.G. nr. 34 din 2006, cu modific rile ulterioare, privind atribuirea contractelor de
achizi ie public , a contractelor de concesiune de lucr ri publice i a contractelor e concesiune de
servicii i celorlalte acte normative privind achizi iile publice.

(2) În cazul în care lucr rile care decurg din activitatea de administrare se realizeaz  în regie
proprie a operatorului, acestea vor fi decontate la pre ul de produc ie al acestora, determinat
conform prevederilor din Caietul de sarcini. Responsabilitatea stabilirii corecte a pre ului de
produc ie la care se factureaz  lucr rile executate apar ine în exclusivitate S.C. Drumuri – Poduri
Maramure  S.A.

(3) Pentru lucr rile care decurg din activitatea de administra ie, se pot acorda avansuri
lunare cu respectarea prevederilor H.G. nr. 264/ 2003 privind stabilirea ac iunilor i categoriilor de
cheltuieli, criteriilor, procedurilor i limitelor pentru efectuarea de pl i în avans din fonduri publice,
republicat .

Art.3. Hot rârea se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :
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- Institu ia Prefectului – jude ul Maramure ;
- Direc ia Tehnic i Investi ii;
- Direc ia de  Patrimoniu i Logistic ;
- Direc ia Economic ;
- Direc ia Juridic  si Administra ie Public ;
- Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii;
- S.C. Drumuri – Poduri Maramure  S.A.

Prezenta hotarâre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a ordinar  a Consiliului
jude ean Maramure  din 24 octombrie 2011. Au fost prezenti 35 consilieri jude eni din totalul de 35
consilieri jude eni în func ie.

PRE EDINTE,
Mircea Man

Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a
Baia Mare, 24 octombrie 2011
Nr. 118
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PLANUL

de între inere i repara ii curente i periodice
 pe re eaua de drumuri jude ene

în anul 2011
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CAP. I
 OBLIGA IE I R SPUNDERE JURIDIC  PENTRU ASIGURAREA

DESF UR RII TREFICULUI RUTIER ÎN CONDI II DE

Potrivit prevederilor Constitu iei României, c ile de comunica ie fac obiectul exclusiv al
propriet ii publice.

Drumurile publice reprezint  o parte însemnat  a c ilor de comunica ie. Cadrul legislativ
specific c ilor de comunica ie rutier , creat prin promulgarea Legii nr. 82-1998 de aprobare a
Ordonan ei Guvernului României nr.43-1997 privind regimul drumurilor, define te drumurile
publice ca fiind „obiective de transport unitar ale economiei na ionale, ale popula iei i de ap rare
ale rii”. Acela i act legislativ, coroborat cu dispozi iile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea
public i regimul juridic al acesteia, consfin te dreptul de proprietate public  a statului sau a
unit ilor administrativ-teritoriale asupra drumurilor publice.

Dispozi iile actului legislativ privind regimul drumurilor incumb  proprietarului drumurilor
publice r spunderea administr rii acestora, prin prevederile art. 21 i art. 22, iar la art. 40 este
precizat  necesitatea men inerii de c tre administratorul drumului a st rii tehnice corespunz toare
def ur rii traficului în condi ii de siguran .

CAP. II
 DEFINIREA CON INUTULUI ACTIVIT ILOR DE ÎNTRE INERE I

REPARARE A DRUMURILOR PUBLICE

Lucr rile de între inere se execut  în scopul men inerii drumurilor într-o stare
corespunz toare desf ur rii continue, în condi ii de siguran i confort a circula iei rutiere, precum
i pentru aducerea lor în permanen  într-o stare de cur enie, estetic  rutier i prezentare civilizat .

Lucr rile de între inere se execut  continuu în tot cursul anului i pe toat  lungimea drumurilor. În
„Nomenclatorul privind lucr rile i serviciile aferente drumurilor publice” aceste lucr ri sunt
împ ite astfel:

- lucr ri de între inere curent  pe timp de var
- lucr ri de între inere pe timp de iarn
- lucr ri de între inere periodic .

Lucr rile de repara ii curente se execut  periodic  în scopul compens rii, par iale sau
totale, a uzurii drumurilor, podurilor i construc iilor aferente lor, pentru readucerea lor al condi iile
ini iale de exploatare i de siguran  a circula iei, inându-se seama de ansamblul condi iilor impuse
de traficul existent i de cel de perspectiv .

La executarea lucr rilor de repara ii curente, se vor lua în considerare i posibilit ile de
îmbun ire a caracteristicilor tehnice ale unor elemente ale drumurilor.

În cadrul acestor lucr ri se includ i lucr rile de ramforsare ale sistemelor rutiere (cu lian i
bitumino i sau hidraulici), precum i ale îmbr min ilor bituminoase u oare pe drumuri pietruite.

Lucr rile de repara ii capitale se execut  periodic în scopul compens rii uzurii fizice i
morale a drumurilor, podurilor i construc iilor aferente acestora, urm rindu-se îmbun irea
caracteristicilor tehnice ale acestora la nivelul cerut de traficul de perspectiv . Lucr rile de repara ii
capitale se prev d pe trasee întregi, pe sectoare de drum sau pe obiecte separate.

Lucr rile accidentale sunt generate de cauze neprev zute i nu pot fi planificate. Astfel de
cauze sunt calamit ile naturale, alunec rile de teren, incendiile, cutremurele sau accidentele rutiere
mari.

O detaliere a lucr rilor de între inere i repara ii, a a cum au fost grupate mai sus, s-a f cut
în anul 1975, când Ministerul Transporturilor, ca autoritate de coordonare din punct de vedere
tehnic i metodologic în domeniu, a aprobat „Normativul pentru între inere i repararea drumurilor,
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a podurilor de osea i a construc iilor aferente lor”, indicativ CD 175 – 75. Normativul, în afara
detalierii lucr rilor  men ionate mai sus, stabile te i periodicitatea execut rii acestor lucr ri,
precum i duratele de exploatare ale drumurilor i podurilor, în func ie de traficul rutier i de tipul
constructiv al obiectului.

Pe parcursul ultimilor ani s-a revizuit nomenclatorul lucr rilor i serviciilor pentru
între inerea i repararea drumurilor, podurilor rutiere i construc iilor aferente acestora.

Prin Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 346/2000, anexa II. 1, se modific  Ordinul
Ministerului Transporturilor nr. 78/1999 i se aprob  „Nomenclatorul privind lucr rile i serviciile
aferente drumurilor publice”. Acest ultim nomenclator a stat la baza elabor rii prezentei lucr ri.

CAP. III
 SPECIFICUL EXPLOAT RII RE ELEI DE DRUMURI JUDE ENE

A JUDE ULUI MARAMURE

Caracteristice cantitative – lungime re ea i poduri
Pe teritoriul administrativ al jude ului Maramure , au fost încadrate în categoria de drumuri

jude ene 39 de drumuri în lungime total  de 794,301 km. Pe aceast  re ea de drumuri sunt
amplasate 120 de poduri în lungime total  de 3.110 ml care asigur  travers rile cursurilor de ap .

Caracteristice calitative – starea de viabilitate
                  Dup  tipul de îmbr minte componenta actual  a re elei de drumuri se prezint  astfel:

- 71 % drumuri cu îmbr minte bituminoas  , din beton de ciment sau pavaje
- 21 % drumuri pietruite
- 8 % drumuri de pâmânt.

Men inerea, în ultimii 20 de ani, la un nivel sc zut a aloca iilor bugetare pentru între inerea,
repararea i reabilitarea (prin repara ii capitale sau moderniz ri) drumurilor i podurilor, precum i
cre terea traficului rutier (atât ca volum dar mai ales ca pondere a traficului greu în componen a
traficului) au condus  la imposibilitatea execut rii lucr rilor necesare compens rii uzurii
îmbr min ilor i la o sc dere a capacit ii portante a sistemelor rutiere.

Dintre drumurile cu îmbr min i bituminoase, din beton de cimente sau pavaje, 80% au
durata de exploatare dep it . Datorit  lipsei de finan are, la aceste drumuri s-au executat în mod
curent lucr ri de între inere constând în dez peziri, plomb ri, tratamente bituminoase i, în cazuri
rare, pe tronsoane scurte, straturi bituminoase sub iri. În condi iile imposibilit ii ini ierii unor
programe pentru între inerea periodic  prin aplicarea de covoare bituminoase, care s  asigure
uniformitatea suprafe elor de rulare i conservarea starturilor bituminoase existente, în prezent,
suprafe ele între inute prin plomb ri sunt de 3-8% din suprafa a p ii carosabile, iar
neuniformitatea suprafe ei de rulare este de o defec ine constant  pe 90%  din suprafe ele
carosabile.

La drumurile pietruite i la cele de p mânt, din acelea i motive ar tate la aliniatul precedent,
nu s-au putut executa nici m car lucr rile de între inere curent  conform cerin elor (300 mc material
pietros/km). Lucr rile de între inere executate la aceste drumuri au fost mai degrab  lucr ri de
intereven ii în situa iile când drumurile au devenit impracticabile.

Drumurile publice, chiar dac  sub aspect economic sunt bunuri de natura mijloacelor fixe,
nu pot fi casate i înlocuite i nu pot avea o durat  normat  de func ionare. Drumurile publice ai o
durat  normat  de exploatare care este durata în care acestea asigur  desf urarea fluent i în
condi ii de siguran i confort a traficului. Men inerea acestor condi ii se face prin respectarea
periodicit ii lucr rilor de între inere curent i periodic .

Dup  expirarea duratei de exploatare, costul lucr rilor de între inere pentru men inerea în
continuare în exploatare a drumurilor devine foarte amre. În aceast  situa ie  sunt necesare lucr ri
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de reabilitare pentru aducerea drumului la nivelul de serviciu corespunz tor noilor cerin e prin
luarea în considerare a traficului de perspectiv .

CAP. IV
 EVALUAREA NECESIT ILOR FINANCIARE PENTRU ACTIVITATEA DE

ÎNTRE INEREA I REPARARE A DRUMURILOR JUDE ENE

Preciz ri metodologice
Valorile cheltuielilor necesare activit ilor de între inere i repara ii curente la drumurile i

podurile din re eaua de drumuri jude ene s-au stabilit pe baz  de costuri evaluate, inând cont de:
- con inutul fiec rei activit i a a cum este precizat în „Nomenclatorul privind lucr rile i
serviciile aferente drumurilor publice” aprobat prin Ordinul Ministerului Transporturilor
nr. 966/2001;
- duratele de exploatare normat  prev zute în „Normativul pentru între inerea i
  repararea, a podurilor se osea i a construc iilor aferente lor” indicativ CD 175- 75;
- periodicitatea execut rii lucr rilor prev zute în acela i normativ în func ie de trafic i
de starea de viabilitate;
- traficul prognozat pe baza recens mântului circula iei din anul 2010
- tehnologiile i resursele prev zute în normativele în vigoare utilizându-se i
  indicatoarele de norme de deviz edi ia 1981.

Cheltuielile anuale necesare execut rii lucr rilor de între inere, repara ii curente i periodice
sunt urm toarele:

Cap. A 1.500.000
Servicii preg titoare aferente între inerii i repar rii drumurilor 1.500.000

Cap. B
101 Între inere curent  pe timp de var
101.1.1. Între inere îmbr min i asfaltice 7.258.900
101.1.2 Între inere îmbr min i cu lian i hidraulici 1.142.500
101.1.5 Între inerea drumurilor pietruite 1.322.390
101.2 Între inerea comun  adrumurilor 2.767.960
101.3 Între inerea curent  a podurilor, pasajelor, pode elor 1.105.328
102. Între inerea curent  pe timp de iarn 1.000.000

Cap. C
103. Tratamente
106. Covoare 1.400.000
107. Siguran a circula iei 1.030.000

Cap. D
Lucr ri accidentale: refaceri dup  inunda ii, alunec ri de teren 1.200.000

Total Cap. A+B+C+D 19.727.078

În ceea ce prive te propunerile noastre pentru lucr rile prev zute în anul 2011, în func ie de
resursele financiare disponibile, acestea sunt urm toarele:

Cap. A 1.000.000
Servicii preg titoare aferente între inerii i repar rii drumurilor 1.000.000

Cap. B
101 Între inere curent  pe timp de var
101.1.1. Între inere îmbr min i asfaltice 5.500.000
101.1.2 Între inere îmbr min i cu lian i hidraulici 30.000
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101.1.5 Între inerea drumurilor pietruite 420.000
101.2 Între inerea comun  adrumurilor 1.495.000
101.3 Între inerea curent  a podurilor, pasajelor, pode elor 55.000
102. Între inerea curent  pe timp de iarn 1.000.000

Cap. C
106. Covoare 1.000.000
107. Siguran a circula iei 500.000

Cap. D
Lucr ri accidentale: refaceri dup  inunda ii, alunec ri de teren

Total Cap. A+B+C+D 11.000.000

DIRECTOR GENERAL,
ing. MARINA VICTOR VALENTIN
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