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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂREA
pentru aprobarea Planului de între inere si reparatii curente si periodice pe re eaua de

drumuri jude ene în anul 2012

Avand în vedere expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului Jude ean Maramure ,
Referatul S.C. Drumuri – Poduri Maramures S.A. i avizele favorabile ale comisiei de amenajare a
teritoriului i urbanism i ale 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 Hot rârii Consiliului Jude ean Maramure  privind preluarea în
administrarea Consiliului Jude ean Maramure  a sectoarelor de drum jude ean 186 situate în
intravilanul ora elor Dragomire ti, S listea de Sus, Seini i omcuta Mare, nr. 108 / 30.09.2011;
Hot rârii Consiliului Jude ean Maramure  privind preluarea în administrarea Consiliului Jude ean
Maramure  a sectoarelor de drumuri jude ene situate în intravilanul ora ului Târgu L pu , nr. 127 /
24.10.2011; Hot rârii Consiliului Jude ean Maramure  privind preluarea în administrarea
Consiliului Jude ean Maramure  a sectoarelor de drumuri jude ene situate în intravilanul ora ului
Ulmeni, nr. 12/24.01.2012;

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. (1) Se aprob  planul de între inere si reparatii curente si periodice pe re eaua de
drumuri jude ene în anul 2012, conform anexelor nr. 1, 2, 3, 4, 5 i 6 care fac parte integranta din
prezenta hotarare.

(2) Pentru finan area lucr rilor cuprinse în Planul de între inere, repara ii curente i
periodice pe re eaua de drumuri jude ene în anul 2012, se aprob  utilizarea sumei de 14.000 mii lei,
din creditele bugetare prev zute la capitolul 84.02. „Transporturi”.

Art.2. (1) Toate achizi iile publice necesare activit ii care fac obiectul delegarii gestiunii
prestate de catre operator vor respecta O.U.G. nr. 34 din 2006, cu modificarile ulterioare, privind
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atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a
contractelor de concesiune de servicii si celorlalte acte normative privind achizitiile publice.

(2) In cazul in care lucrarile care decurg din activitatea de administrare se realizeaza in regie
proprie a operatorului, acestea vor fi decontate la pretul de productie al acestora, determinat
conform prevederilor din caietul de sarcini. Responsabilitatea stabilirii corecte a pretului de
productie la care se factureaza lucrarile executate apartine in exclusivitate S.C. Drumuri – Poduri
Maramures S.A.

(4) Pentru lucrarile care decurg din activitatea de administratie, se pot acorda avansuri
lunare cu respectarea prevederilor H.G. 264 / 2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de
cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati ina avans din fonduri
publice, republicata.

Art.3. Hot rârea se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :
- 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 pregatire edin e i rela ii cu consilierii;
- S.C. Drumuri – Poduri Maramure  S.A.

Prezenta hot râre a fost adoptat  cu 27 voturi pentru , 2 voturi împotriv i 2 ab ineri
în edin a ordinar  a Consiliului jude ean Maramure  din 21 martie 2012. Au fost prezen i 31 de
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, 21 martie 2012
Nr. 51
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S.C DRUMURI PODURI MARAMURE  S.A.
BAIA MARE, str. Gh. incai, nr. 46
tel. 0262 214 101, fax 0262 216 198

PROGRAM
privind

Planul de între inere i repara ii curente i periodice
pe re eaua de drumuri jude ene în anul 2012

               În strategia privind între inerea i repararea drumurilor jude ene pe anul 2012 s-a inut
cont de urm toarele ipoteze:

A. Drumuri jude ene finan ate din fonduri europene:
           Traseul de drum  jude ean format din drumurile jude ene nr. 184, nr. 109 F i nr. 185
(Baia Sprie – Cavnic – Bârsana) se afl  în lucr ri de reabilitare pe o lungime de 56 km, valoarea
lucr rilor ridicându-se la 68.136.709 lei.

B. Drumurile jude ene finan ate din fonduri guvernamentale:
            Sunt drumuri jude ene cuprinse în Programul Na ional de Dezvolatare a Infrastructurii -
demarat de Ministerul Dezvolt rii Regionale i Turismului  (10.000 km drumuri jude ene i de
interes local - la nivel na ional).  Începerea execu iei este prev zut  pentru anul 2012.
            Lungimea total  a drumurilor jude ene din Maramure  cuprinse în Program este de cca. 160
km, iar fondurile alocate acestor lucr ri se ridic  la aproximativ 221.000.000 lei.

            Sectoarele de drum jude ean care fac parte din acest Program sunt urm toarele:
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1 Reabilitare DJ 186 (Vadu Izei - Oncesti) km 0+000 - km 8+500 8.50 km
2 Reabilitare DJ 186 (Oncesti - Manastirea Barsana) km 8+500 - km 17+200 8.70 km
3 Reabilitare DJ 186 (Manastirea Barsana - Rozavlea) km 17+200 - km 25+700 8.50 km
4 Reabilitare DJ 186 (Rozavlea - Bogdan Vod ) km 25+700 - km 34+200 8.50 km
5 Reabilitare DJ 186 (Bogdan Voda - S li tea de Sus) km 34+200 - km 42+700 8.50 km
6 Reabilitare DJ 186 (S li tea de Sus - Sâcel) km 42+700 - km 52+581 9.88 km
7 Reabilitare DJ 109 F (limit  jude  S laj - Dr ghia0 km 10+367 - km 15+400 5.03 km
8 Reabilitare DJ 109 F (Dr ghia  - V lenii L pu ului) km 15+400 - km 21+600 6.20 km
9 Reabilitare DJ 109 F (V lenii L pu ului -R zoare0 km 21+600 - km 26+400 4.80 km

10 Reabilitare DJ 109 F (R zoare - Târgu L pu ) km 26+400 - km 33+673 7.27 km
11 Reabilitare DJ 108 A (G rdani - T maia) km 97+630 - km 105+630 8.00 km
12 Reabilitare DJ 108 A (T mâia - Ardu at) km 105+630 - km 110+090 4.46 km
13 Reabilitare DJ 108 D (Limita Jude  S laj - Arini ) km 28+200 - km 36+200 8.00 km
14 Reabilitare DJ 108 D (Arini   - Gardani0 km 36+200 - km 44+366 8.17 km

15 Reabilitare DJ 193 (limit  jude  Satu Mare - Pod Ardusat) km 41+300 - km
46+300 5.00 km

16 Reabilitare DJ 193 (Pod Ardusat - Coltirea) km 46+300 - km 50+300 4.00 km
17 Reabilitare DJ 193 (Coltirea  - DN IC) km 50+300 - km 54+487 4.19 km
18 Modernizare DJ 185 (Bistra - Valea Viseului) km 42+390 - km 49+390 7.00 km

19 Reabilitare DJ 193 E (limita judet Satu-Mare - Farcasa) km 20+320 - km
23+420 3.10 km

20 Modernizare DJ 182 B (Remeti pe Somes - Ulmeni ) km 41+260 - km 42+279 1.02 km
21 Modernizare DJ 187 (Poienile de Sub Munte) km 13+630 - km 20+000 6.37 km

22 Modernizare DJ 108 E (Hideaga-Mogo ti-Pribile ti-D ne ti- Luc ce ti-
Mire ul Mare-Reme i pe Some ) 17.30 km

23 Reabilitare DJ 186C (Bogdan Voda - Ieud) km 0+000 - km 3+350 3.35 km
TOTAL DJ 155.84 km

              Astfel, din totalul de 785 km de drumuri jude ene aflate în administrarea Consiliului
Jude ean Maramure , r mân pentru repara ii i între inere cca. 585 km.

C. Drumuri jude ene finan ate din bugetul local

               Pentru ca între viitoarele drumuri reabilitate (finan ate din fonduri europene sau
guvernamentale dup  cum am prezentat mai sus) s  existe o leg tur  func ional , se impune ca
unele drumuri de leg tur  s  fie tratate cu un plus de lucr ri de între inere,  pentru a face fa  noilor
cerin e de trafic.

  »   CAP. 1. – drumuri de leg tur
                 - cuprinde urm toarele

a)  DJ 182 B 8 km (Arini  – Mân u – Ulmeni)
b)  DJ 182 C  9 km (Coa  – Copalnic)
c)  DJ 188 11 km (Bogdan Vod  – Vi eu de Jos)

28 km
la care, pe lâng  lucr rile de repara ii i între inere curent , propunem dup  cum
urmeaz :

                1.a)   DJ 182 B  -  8 km  (Arini  – Mân u – Ulmeni)
- 2 km covor asfaltic de 4 cm în Mân u
- 6 km tratament bituminos – pe restul traseului

(în localitate prevedem covor asfaltic deoarece se preteaz  mai bine decât un tratament bituminos
condi iilor de exploatare specifice localit ilor)
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                1.b)   DJ 182 C – 9 km (Coa  – Copalnic)
- propunem -  2 km covor asfaltic  în localitatea Coa
                      -  1 km covor asfaltic în Copalnic,
                      -   pe restul de 8 km - tratament bituminos (între localit i)

                1.c)   DJ 188 – 11 km (Bogdan Vod  – Bocicoel – Vi eu de Jos)
- propunem - 2 km de covor asfaltic în localitatea Bogdan Vod ,
                      - 2 km covor în localitatea Bocicoel i
                      - 1 km de covor în localitatea Vi eu de Jos,
                      - 6 km tratament – între aceste localit i

                         TOTAL CAP. 1: - 10 km covor asfaltic – în interiorul localit ilor
- 20 km tratament bituminos – în afara localit ilor

Not : Refacerea funda iei drumului (unde este cazul) se realizeaz  în cadrul lucr rilor de
între ineri i repara ii.

  »   CAP. 2.  - tronsoane de drumuri jude ene foarte circulate i care deservesc
       comunit i mai mari de locuitori:

     #     2.1.   DJ 182 B – 25 km  (Baia Mare – omcuta)
- la care propunem, pe lâng  lucr rile specifice de repara ii i între inere curent ,
urm toarele genuri de lucr ri:

2.1.a.  Covoare asfaltice de 4 cm grosime în localit ile de pe acest traseu:
- Satu Nou de Jos 2 km
- S eni 2 km
- Remetea Chioarului 2 km
- Berchez 2 km
- omcuta Mare 2 km

Total: 10 km
                     2.1.b.  Tratamente de regenerare pe acest traseu între localit ile respective –
                               15 km

    #      2.2.   DJ 184 B --- omcuta Mare – Ciolt -  Buteasa – Copalnic M tur
- la care propunem, pe lâng  lucr rile de repara ii i între inere curent , i
urm toarele lucr ri specifice:

2.2.a.   Covor asfaltic pe 2 km în localitatea Ciolt

2.2.b.  Tratamente bituminoase pe 8 km - între localit i.

     #     2.3.   DJ 109 F – 36 km (sectorul Tg L pu  – B iu  – Cavnic)
- la care, pe lâng  lucr rile de repara ii i între inere curent , mai propunem:

2.3.a.   Covoare asfaltice de 4 cm grosime pe sectoarele de drum din
                               urm toarele localit i:

- ora ul Tg. L pu 2 km
- localitatea Rogoz 1 km
- localitatea L pu 3 km
- localitatea Strâmbu B iu 2 km
- localitatea Cavnic 2 km

 total: 10 km
                   2.3.b. Tratamente de regenerare - între localit i – pe 26 km.
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       #   2.4.   DJ 171 i DJ 171 A  - 20 km (Rogoz – Suciu de Sus – Gro ii ible ului)
- la care, pe lâng  lucr rile de repara ii i între inere curent , propunem i
urm toarele lucr ri:

                 2.4.a. Covoare asfaltice
- 2 km în Suciu de Jos
- 2 km în Suciu de Sus
- 2 km în Gro ii ible ului

                 2.4.b. Tratamente de regenerare - între localit i – pe 14 km.

       TOTAL CAP. 2: - 28 km covor asfaltic
- 63 km tratament bituminos

  »   CAP. 3. – drumuri care fac leg tura cu re edin e de comun

      #      3.1.   DJ  182 B --- Arini  – B a de sub Codru
                    3.1.a. Covor asfaltic - 2 km în B a de sub Codru
                    3.1.b. Tratament bituminos - pe 2 km.

      #      3.2.   DJ  193 E --- Arini  – Asuaju de Sus
                    3.2.a. Covor asfaltic – 2 km
                    3.2.b. Tratament bituminos – pe 3 km.

       TOTAL CAP. 3: - 4 km covor asfaltic
- 5 km tratament bituminos

  »   CAP. 4. – drumuri împietruite care fac leg tura cu alte jude e/comunit i izoalte

      #      4.1.   DJ  108 P   Bicaz – limit  de jude
- realizeaz  leg tura între jude ele Maramure i Satu Mare; în jude ul Satu Mare
drumul fiind asfaltat pân  la limita cu jude ul Maramure

                      - îmbr minte bituminoas  u oar : 4 km

      #      4.2.   DJ  184 A  Colt u – Finteu ul Mic
- este necesar a se realiza 1 km de îmbr minte în localitatea Arie u de P dure
fiindc  declivitatea din localitate face aproape imposibil  între inerea cu piatr
spart  sau balast

                      - îmbr minte bituminoas  u oar : 1 km  - covor asfaltic

      #      4.3.   DJ  110 C  Vima Mare - limita jude  S laj
- drumul face leg tura cu jude ul S laj; propunerea vizeaz  realizarea a 1 km
îmbr minte în localitatea Vima Mare, fiind asfaltat  doar jum tate de drum

                      - îmbr minte bituminoas  u oar : 1 km

      #      4.4.   DJ  171    Suciu de Sus – limita jude  Bistri a N ud
- drumul jude ean str bate practic centrul localit ii Suciu de Sus spre jude ul
Bistri a N ud; propunem realizarea a 1 km îmbr minte pe acesta prin care ne
apropiem de jude ul Bistri a N ud cu 1 km i totodat  rezolv m problema prafului
datorat traficului în localitate

                      - îmbr minte bituminoas  u oar : 1 km
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      #      4.5.   DJ  171 E   Costeni – Cup eni
- se realizeaz  practic asfaltarea centrului civic al localit ii Costeni i se apropie cu
1 km de drum mai bun spre Stoiceni

                      - îmbr minte bituminoas  u oar : 1 km

      #      4.6.   DJ  184 B   Copalnic - Preluca
- propunem realizarea a 2 km de îmbr minte deoarece cu ace ti 2 km de drum se
ajunge pe platoul Prelucilor, de unde se poate face leg tura cu celelalte localit i
izolate

                      - îmbr minte bituminoas  u oar : 2 km

      #      4.7.   DJ  185   Cr ciune ti – Lunca la Tisa
- propunem realizarea a 2 km de îmbr minte, realizându-se practic leg tura cu un
drum asfaltat al localit ii Lunca la Tisa

                      - îmbr minte bituminoas  u oar : 2 km

       TOTAL CAP. 4: - 12 km îmbr minte bituminoas  u oar

  »   CAP. 5. – lucr rile de între inere i repara ii pe timp de var  a drumurilor
                     jude ene

          5.1.  Lucr rile de între inere pe timp de var  se împart în:
5.1.a - între inere curent
5.1.b - între inere periodic

           5.1.a    între inerea curent  pe timp de var  cuprinde lucr rile din cap. B al
Normativului privind între inerea i repararea drumurilor publice” – ind

                     AND 554, i anume:
• între inerea îmbr min ilor asfaltice i anume:

- plombarea gropilor ap rute
              - la cald – cu mixtur  asfaltic
              - la rece – cu emulsie cationic
- badijonarea suprafe elor poroase
- colmatarea fisurilor i cr turilor

• între inerea îmbr min ilor cu lian i hidraulici, în spe , între inerea drumurilor
cu beton de ciment

• între inerea drumurilor pietruite, care în principal se face cu o cantitate de 300 mc
material pietros pe 1 km de drum

• între inerea comun  a drumurilor cuprinde o palet  foarte larg  de lucr ri cum ar fi:
- t ierea acostamentelor drumurilor – manual sau mecanizat,
- completarea acostamentelor
- tratarea burdu irilor ia tas rilor locale
- cur irea i desfundarea an urilor pentru asigurarea scurgerii apelor
- asigurarea esteticii rutiere prin cosirea vegeta iei i v ruirea planta iilor

• între inerea curent  a podurilor i pode elor cuprinde:
- repara ii la parape i
- guri de scurgere
- repara ii i între ineri la infrastructura podului

            5.1.b  lucr rile de între inere periodic  a drumurilor publice cupind, în
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principal, urm toarele categorii de lucr ri
• tratamente bituminoase – care se execut  pe îmbr min ile asfaltice, cu emulsie

bituminoas  cationic i cribluri pentru etan area suprafe elor, regenerarea
suprafe elor s race în bitum i m rirea rugozit ii suprafe elor. Aceste lucr ri se
execut  pe timp favorabil, la o temperatur  de peste +15 ºC. Tehnologic se execut
prin r spândirea mecanic  a emulsiei bituminoase cu autogudronatorul, r spândirea
mecanic  a criblurii, urmat  apoi de cilindrarea suprafe elor i corectarea lor dac  este
cazul.

• covoare asfaltice – care prezint  o serie de avantaje, printre care: elimin  pericolul
proiect rii agregatelor de c tre ro ile autovehiculelor, calitatea lucr rilor nu depinde de
condi iile meteo de dup  execu ie, realizându-se de la început o etan eitate i
rugozitate a îmbr min ii asfaltice corespunz toare. Procesul tehnologic cuprinde
cur irea i amorsarea suprafe ei, prepararea, transportul i a ternerea (mecanizat, cu
repartizatorul) mixturii asfaltice urmate de cilindrare i închiderea suprafe ei cu nisip
bitumat.

• siguran a circula iei – cupinde dou  capitole importante i anume
- procurarea i montarea tablelor indicatoare, a stâlpilor pentru sus inere i a
parape ilor de osea
- executarea marcajelor rutiere, atât longitudinale cât i transversale (trecerile
de pietoni)

        5.2.  Lucr rile de repara ii curente la drumurile publice
                  Principalele categorii de lucr ri de repara ii ar fi urm toarele:

• lucr ri accidentale care constau în refacerea de drumuri, poduri i pode e dup
calamit i (inunda ii, alunec ri de teren, cutremure, etc.)

• îmbr minte bituminoas  u oar – ce se execut  pe o împietruire existent  a unui
covor asafaltic pentru cre terea viabilit ii respectivului sector de drum.

*
* *

                 NECESARUL DE RESURSE FINANCIARE – defalcat pe principalele categorii de
activit i – se prezint  astfel:

• servicii preg titoare aferente între inerii  ............................... 2.000 mii lei

• între inerea îmbr min ilor asfaltice ..................................... 12.300 mii lei
  din care - plomb ri 10.916 mii lei

• între inerea îmbr min ilor cu lian i hidraulici  ................. 1.200 mii lei

• între inerea drumurilor pietruite .............................................. 7.310 mii lei

• între inerea comun  a drumurilor ............................................ 19.970 mii lei

• între inerea curent  a podurilor i pode elor  ........................ 1.350 mii lei

• între inerea curent  pe timp de iarn   ...................................... 9.000 mii lei

• lucr rile de între inere periodic  a drumurilor  ..................... 43.139 mii lei
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   din care - tratamente bituminoase 165,2 km 7.434 mii lei
- covoare bituminoase 79,6 km 19.900 mii lei
- siguran a circula iei 9.290 mii lei

• lucr rile de repara ii curente la drumurile publice  .............. 12.800 mii lei
   din care - îmbr minte bituminoas  u oar  12 km 6.000 mii lei

TOTAL:  109.069 mii lei

• lucr ri de natura investi iilor
- pod b.a. peste râul Cavnic pe DJ 184 B pe sectorul de drum care face
leg tura între Copalnic M tur i Preluca

               Men ion m c  pre urile au rezultat în urma unui calcul estimativ, bazat pe pre urile
existente pe pia  în anul 2011.

                Cantit ile de lucr ri, conform necesar, defalcate pe drumuri i antiere, sunt cuprinse în
Anexele 1 – 3. Aceste cantit i au rezultat în urma reviziilor f cute, a normelor tehnice aflate în
vigoare, a periodicit ii activit ilor prev zute în Normative, precum i a traficului mediu zilnic
anual i a celui prognozat.
                Valoarea foarte mare a lucr rilor necesare se explic  atât prin nivelul sc zut al aloca iilor
bugetare din ultimii 20 de ani pentru între inerea, repararea i, în special, reabilitarea drumurilor
jude ene, cât i prin cre terea traficului rutier, atât ca volum, dar mai ales, ca pondere, a traficului
greu.

                În Anexele 4 – 6 sunt prezentate lucr rile defalcate pe drumuri, conform aloca iilor
bugetare pe anul 2012.
               Consider m c  date precum Grafice de execu ie, Programul privind asigurarea cu
resurse materiale, de munc , de utilaje i transport – s  se fac  detailat, dup  aprobarea Planului
pe 2012.

DIRECTOR GENERAL,
ing. MARINA VICTOR VALENTIN


