Anexă
la Hotărârea nr. 36/2021

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
ai obiectivului de investiţii „Proiectare si execuție lucrări de modernizare și
reabilitare a drumurilor județene din Județul Cluj pentru perioada 2011-2023 –
LOT I, DJ 108 C Mănăstireni – Călata – Mărgău, km 36+050 – km 59+000”

(Anexa nr. 5 la Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 12/2016)

Beneficiar:
Amplasament:

Judetul Cluj, prin Consiliul Județean Cluj
Judeţul Cluj, pe traseul drumului județean DJ 108 C (prin
localitățile Mănăstireni, Văleni, Călata, Mărgău)

Indicatori tehnico-economici :
I)
Indicatori tehnici :
1)Indicatori tehnici realizati pana la data de 01.01.2020
a. strat de uzura Ba16 – 22,10 km
b. podețe tubulare noi Ø1000- 5 buc
c. podeț P2 – 2 buc
d. podețe la drumuri laterale Ø500 -13 buc
e. lucrări auxiliare - consolidare zide de sprijin – 55 ml
f. șanțuri pavate cu beton- 1767 ml
2)Rest de executat conform expertizei tehnice
2.1 SISTEM RUTIER
a. plombări – 1,400 mp
b. desfacearea imbracamintii drumului existemt – 31.703,00 mp
c. strat de uzură BA16-6.630,8 mp
d. strat de legatura din anrobat bituminos ABPC 22,4 -716,42 tone
e. tratament bituminos dublu – 70 smp
f. strat de fundație din piatră spartă sort 40-63mm – 4.819,50 m3
g. geocompozit antifisură – 4.213,88 mp
h. șlam bituminos – 140,00 mp
2.2 DISPOZITIVE DE SCURGERE ȘI EVACUAREA APELOR
a. sanțuri pavate de beton- 566,00 ml
b. șanț de pământ – 11.880,16 ml
2.3 PODEȚE
a. podețe noi cu lumina de 2m, tip P- 6 buc
b. podețe tubulare de Ø 1000 – L=10 m - 1 buc
c. podețe dalate cu L=3m -1 buc
2.4 DRUMURI LATERALE ȘI ACCESE LA PROPRIETĂȚI
a. balast 20 cm – 19,20 mc
b. piatră spartă -215,00 mc
c. podețe Ø500 pentru drumuri laterale - 7 buc
2.5 LUCRĂRI AUXILIARE
a. refacere semnalizare verticală - 78 buc
b. semnalizare orizontală – 60 km
c. consolidare ziduri de sprijin - 220,00 ml
d. parapet metalic flexibil – 2.186,00 ml
e. parcari – 400,00 mp
f. Consolidare km 52+253 – km 52+324 - 100 ml
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2.6 Lucrări la poduri
pod km 44+585;
pod km 45+878;
pod km 46+300;
pod km 51+000;
pod km 51+750;
pod km 56+330;
pod km 57+080;
pod km 58+308;

II) Indicatori economici :
1) Indicatori economici a investitiei reprezentand valoarea lucrarilor executate
pana la data de 01.01.2020(inclusiv TVA):
Valoarea investiţiei :
Valoare totală: 15.470,30 mii lei
din care C+M: 14.505,08 mii lei
2) Indicatori economici actualizati reprezentand valoarea restului de executat
conform expertizei tehnice - Expertiză tehnica rest de executat respectiv
Expertiză tehnică consolidare drum km 52+253 – km 52+327 (inclusiv TVA):
Valoarea investiţiei :
a. Valoare totală: 35.733,29 mii lei
din care C+M: 30.486,85 mii lei
b. Sursa de finanțare
fonduri nerambursabile – 3.850,00 mii lei
buget local - Județul Cluj – 31.883,29 mii lei
3) Valoarea totala (inclusiv TVA)
Valoare totală: 51.203,59 mii lei
din care C+M: 44.991,93 mii lei
PREŞEDINTE,
Alin Tișe

Contrasemnează:
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Simona Gaci
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