
                    

 
                                    R O M Â N I A  

   CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LĂCUSTENI 
  Comuna Lăcusteni, tel., fax 0250840815 

 

                              HOTĂRÂREA NR. 38/2015 
             Privitor la: aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici cuprinşi în Proiectul tehnic pentru 
obiectivul de investiţii „ Modernizare şi asfaltare drum DC 60 A Contea, comuna Lăcusteni, judeţul Vâlcea” 
 
           Consiliul local al comunei Lăcusteni judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data 30.09.2015, la 
care participă un nr. de 11 consilieri locali din nr. total de 11 în funcţie. 
 Văzând că  dl. Constantin Nicolae, a fost ales preşedinte de şedinţă pentru lunile iulie, august, 
septembrie, 2015; 
           Având în vedere : 
        Expunerea de motive nr. 3310/29.09.2015, prezentată de d-nul. Puchin Marin, primarul comunei 
Lăcusteni, privind aprobarea fazei I – proiectare, la obiectivul de investiţii „ Modernizare şi asfaltare drum 
DC 60 A Contea, comuna Lăcusteni, judeţul Vâlcea” şi proiectul de hotărâre înaintat spre dezbatere consiliului 
local; 
        Raportul de specialitate nr. 3313/29.09.2015, al Compartimentului achiziţii publice prin care arată 
necesitatea aprobării principalilor indicatori tehnico-economici cuprinşi în Proiectul tehnic pentru obiectivul 
de investiţii „ Modernizare şi asfaltare drum DC 60 A Contea, comuna Lăcusteni, judeţul Vâlcea”;  
        Hotărârea nr. 6/11.02.2015 a Consiliului Local al comunei Lăcusteni de aprobare a listei de investiţii pe 
anul 2015, în care la poziţia 3 din anexa la hotărâre, figurează în stadiul fizic de proiectare, obiectivul de 
investiţii „Modernizare şi asfaltare drum DC 60 A Contea, comuna Lăcusteni, judeţul Vâlcea”; 
        Proiectul tehnic pentru obiectivul de investiţii „ Modernizare şi asfaltare drum DC 60 A Contea, comuna 
Lăcusteni, judeţul Vâlcea” elaborat de firma  S.C. RIONVIL SR; 
        Avizul dat de comisiile de specialitate ale Consiliului Local al comunei Lăcusteni, prin care se propune 
admiterea proiectului de hotărâre şi raportul nr. 3333/30.09.2015, de avizare a legalităţii proiectului de 
hotărâre întocmit de secretarul comunei Lăcusteni; 
        Văzând că s-au respectat prevederile art. 7 alin 2) din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa 
decizională în administraţia locală, proiectul de hotărâre fiind adus la cunoştinţă publică potrivit procesului-
verbal de afişare nr. 3316/29.09.2015; 
          În conformitate cu prevederile art.7 alin. (1) lit. e) din O.U.G. nr. 28/2013, pentru aprobarea 
Programului naţional de dezvoltare locală, ale art. (5) lit. e), ale art. 6 alin. (4) din Normele metodologice 
pentru punerea în aplicare a O.U.G. nr. 28/2013, pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, 
aprobate prin Ordinul MDRAP nr. 1851/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 44 alin (1) 
din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, coroborate cu art. 36 alin. (4) lit. d) din legea nr. 
215/2001, privind administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare, 
          În temeiul art. 45 alin. (1), şi art. 115 (1) lit. b) din legea nr. 215/2001, privind administraţia publica 
locala, cu modificările şi completările ulterioare, cu 11 voturi „pentru” adopta următoarea:                                      
                                                           H O T Ă R Â R E 
             Art. 1. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici cuprinşi în Proiectul tehnic pentru 
obiectivul de investiţii „ Modernizare şi asfaltare drum DC 60 A Contea, comuna Lăcusteni, judeţul Vâlcea”, 
conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
             Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului Judeţul Vâlcea, primarului comunei 
Lăcusteni, şi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei şi pe site-ul propriu, prin grija 
secretarului comunei. 
                                                     LĂCUSTENI, 30.09.2015          
             
            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                     
              CONSTANTIN NICOLAE                                                     
                                                                                                             Contrasemnează: 
                                                                                                              S E C R E T A R,        
                              BRĂNESCU ADRIAN    



                                                                             Anexa la hcl nr. 38/30.09.2015  

   
INDICATORI TEHNICO-ECONIMICI 

MODERNIZARE  ȘI ASFALTARE DRUM COMUNAL DC 
60 A CONTEA, COMUNA LACUSTENI, JUDEȚUL 

VÂLCEA 
 
 
Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA): 1.919.693 lei din care construcţii+montaj: 1.648.741 lei. 

Lungimea drumului: DC 60 A Contea – L = 1,450 Km 
Sistem rutier: 

- strat de fundație din balast, cu grosimea de 20 cm, conf. STAS 6400-84; 
- strat de baza din piatra sparta, cu grosimea de 15 cm, conf. 13242+A1:2008 ; 
- mixtura asfaltica BADPC 20, in grosime de 5 cm, conform SR EN 13801-1 ; 
- strat de uzura din beton asfaltic BA 16 (sau BAR16 pentru declivități >7%), in grosime de 4 

cm, conf. SR EN 13801-1 
Drumuri laterale 
Se vor amenaja un număr de 5 drumuri laterale pe o lungime de 25 m, intrarile la drumurile 

laterale vor avea acelasi sistem rutier ca si drumul principal. 
Drumurile laterale se vor amenaja dupa cum urmeaza: 

Pe partea  stângă Pe partea dreaptă Nr. crt. Denumire drum 
 km  km 

1. DC 60 A Contea 1+128 
1+150 

0+440 
0+734 
0+950 

Scurgerea apelor 
Şanţuri 

Pentru protejarea platformei drumului de eroziunile cauzate de apele pluviale şi de şiroire de 
pe versant s-a prevăzut prin şanţuri pereate, descărcarea lor făcându-se prin podeţe către văile 
existente. 

Pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale în condiţii optime, se vor realiza şanţuri pereate pe 
o lungime totala de  de 2.321 m dispuse  astfel: 

Pe partea  stângă Pe partea dreaptă Nr. crt. Denumire drum 
 km  km 

1. DC 60 A Contea 0+000 – 0+280 
0+397 – 1+335 

0+397 – 1+450 

  L = 1.218 m L = 1.403 m 

 In zona podetelor de acces la proprietate (60buc x 5m=300m) nu se executa sant pereat. 

Podeţe 
Pentru asigurarea scurgerii apelor în sens longitudinal (la intersecţia cu drumurile laterale), se 

vor realiza podeţe cu Ø 800 mm.  
Pentru asigurarea scurgerii apelor transversal (cu descărcare în văile existente) se vor realiza 

podete tubulare cu  Ø 1000 mm  prevăzute cu cameră de cădere în amonte. 
 
 



Situaţia acestor podeţe este următoarea: 
PODETE TUBULARE  Ф 800 – 5 buc 

Nr. crt. Denumire drum km Situaţia proiectată 
1. DC 60 A Contea 0+440 

0+734 
0+950 
1+128 
1+150 

 
 
                   L = 6,00 m 

PODETE TUBULARE Ф1000 – 6 buc 
Nr. crt. Denumire drum km Situaţia proiectată 

1. DC 60 A Contea 0+397 
0+728 
0+946 
1+043 
1+068 
1+387 

 
 
 
                                       L = 7,00 m 

Accese la proprietăți 
Pentru accesul la proprietăți se vor realiza 60 de podețe tubulare cu F400, L=5,00m. 
Staţii de întâlnire 
S-au prevazut 4 statii de intalnire, cu o suprafata S = 60,00 m2 fiecare, dupa cum urmeaza : 

STATII DE INTALNIRE 
Nr. crt. Denumire drum Km 

1. DC 60 Contea 0+302 
0+701 
1+018 
1+353 

Profil transversal tip 
            - Lungime = 1.450,00 m;   
            - lăţimea părţii carosabile     4,00 m; 

- lăţimea acostamentelor      2 x 0,50 m; 
- lăţimea platformei               5,00 m; 
- profilul transversal tip în aliniament va fi cu panta unica de 2,5%; 
- acostamentele vor avea panta de 4% ; 

                                                    
   
              LĂCUSTENI, 30.09.2015 
 
                
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                              

CONSTANTIN NICOLAE                                                     
                                                                                                             Contrasemnează: 
                                                                                                              S E C R E T A R,        
                              BRĂNESCU ADRIAN  
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