ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA LAZA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr.20

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi documentaţiei
tehnice pentru obiectivul „Pietruire drumuri săteşti în localitatea
Sauca, zona Pod Iliuţă comuna Laza, judeţul Vaslui”
Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul comunei Laza
prin care se motivează necesitatea realizării obiectivului „ Pietruire drumuri săteşti
în localitatea Sauca zona Pod Iliuţă, comuna Laza, judeţul Vaslui” precum şi
Studiul de fezabilitate şi proiectul tehnic realizat de SC STRIBLEA SRL
VASLUI;
Având în vedere prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind
Finanţele Publice Locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit. „d”, coroborat cu prevederile
art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul local al comunei Laza, judeţul Vaslui, întrunit în şedinţă
extraordinară de lucru;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici şi documentaţia tehnică
pentru obiectivul „ Pietruire drumuri săteşti în localitatea Sauca, zona pod Iliuţă,
comuna Laza, judeţul Vaslui, după cum urmează:
- Realizarea pietruirii drumului sătesc din DJ 247 pe două tronsoane şi
anume tronsonul I de la km 0+000 până la km 0+685 (în DS) iar pe
tronsonul II din DJ 247 de la km 0+000 până la km 0+469 (tot în DJ
247), cu următorii indicatori tehnico-economici;
Valoarea totală a investiţiei în preţuri la 03.02.2009 = 232.712 lei sau
65.777 euro din care C+M reprezintă 195.556 lei sau 54.156 euro.
-Durata de realizare = 5 luni;
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- Capacităţi:-lungime totală drum modernizat = 1,154 km la care se adaugă
străzile secundare 165 ml pe tronsonul 1 şi 227 ml pe tronsonul 2.
Pentru preluarea şi scurgerea apelor pluviale s-au prevăzut şanţuri şi rigole
betonate sau din pământ, iar descărcarea apelor colectate se va face prin
amenajarea unor podeţe tubulare şi podeţe dalate, după cum urmează:
 pe tronsonul I
 rigole betonate = 165 ml (Km 0+021 , Km 0+155, Km 0+594) la străzi
vicinale,
 şanţ betonat = 245 ml (Km 0+000 - Km 0+155 şi Km 0+595 - Km 0+685)
şi 30 ml de şant betonat descărcare aval podeţ.
 rigole din pământ = 594 ml (Km 0+000 - Km 0+594)
 şanţ de pământ 594 ml (Km 0+000 - Km 0+594)
 podeţe dalate = 1 buc, L=0,50 , l= 5,00 m.l.
 podeţe tubulare = 3 buc , ø 800mm, l= 5,00 m.l.
 camere de liniştire la podeţe = 4 buc
 pe tronsonul II
 rigole betonate = 326 ml (Km 0+000 - Km 0+230 şi Km 0+373 - Km
0+469) şi 92 ml la străzi vicinale
 rigole din pământ = 100 ml (Km 0+149) la străzi vicinale
 şanţ betonat = 134 ml (Km 0+230 - Km 0+330 şi Km 0+339 - Km 0+373)
şi 85 ml de şant betonat cu mână curentă la aleea pietonală (Km 0+374).
 podeţe dalate = 3 buc, L=0,50 , l= 5,00 m.l.
 podeţe tubulare = 2 buc , ø 800mm, l= 5,00 m.l.
 camere de liniştire la podeţe = 7 buc
 gabioane descărcare şanţuri betonate la podul de lemn existent = 4 buc.;
- Terenul este situat în intravilanul satului Sauca, aparţine domeniului
public al comunei Laza fiind în administrarea Consiliului local Laza şi
este încadrat la categoria de folosinţă căi de comunicaţie rutieră –
drumuri săteşti destinat circulaţiei rutiere conform Planului Urbanistic al
localităţii;
- Traseul drumului va respecta amplasamentul existent, lăţimea drumului
va urmări platforma existentă de 3,00 - 5,00 m, lăţimea carosabil = 3,00
m, se vor construi 2 platforme încrucişare ,drumul va fi de clasa tehnică
IV, viteza de proiectare = 20 km/h, profilul tranversal se va realiza cu
panta unică de 4%;
- Drumuri laterale = 6 buc. realizate cu aceleaşi elemente ca şi drumul
principal, conform planului de situaţie;
- Sistemul rutier - pentru trafic uşor realizat cu nisip, balast, refuz de ciur,
ciment şi bitum ce vor fi agrementate conform legislaţiei naţionale şi
standardelor armonizate cu legislaţia U.E., respectiv H.G.766/1996 şi
Legea 10/1995;
- Finanţarea investiţiei se va face din fonduri de la bugetul local sau alte
surse de finanţare legal constituite;
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Art.2. De aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Primarul
comunei Laza, judeţul Vaslui.
LAZA, 17.04.2009
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER, CHIRICA PETRU VLAD

Contrasemnează secretarul comunei Laza,
Puşcaşu Ioan
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