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HOTĂRÂREA NR.7  

din 09 Februarie 2022 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de 

investiţie “AMENAJARE PARCARE,REALIZARE RIGOLE SI 

CONSOLIDARE ACOSTAMENT PE DJ 162 A IN COMUNA COZMA, 

JUDETUL MURES” 

 

  

Consiliul local al Comunei Cozma întrunit în sedință ordinară în data de 09.02.2022 

Văzând Referatul de aprobare nr. 241/04.02.2022 a primarului comunei, Raportul de 

specialitate nr. 241/1/04.02.2022  al responsabilului privind achizitile publice, precum şi avizul 

comisiilor de specialitate; 

În conformitate cu prevederile art.44 alin(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele 

publice locale, modificată şi completată ulterior; Legii nr.544/2001 privind liberul acces la 

informaţiile de interes public; Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică locală; HG nr. 907/2016 Hotarare privind etapele de elaborare si continutul-cadru al 

documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din 

fonduri publice 

 In baza art. 7 alin. 13 din Legea 52/2003 privint transparent decizionala in administratia 

publica locala, republicata. 

În temeiul – art. 129, alin. 2 lit. b, alin. 7, lit. k , alin . m, art.133 alin. 1, art.134 alin. 1 lit.a 

și alin. 3, art.135 alin. 1, alin. 3, alin. 4 alin. 8, și art.196 alin. 1 lit. a. din OUG nr.57/2019 privind 

Codul Administrativ 
  

HOTĂRĂŞTE 
 

 Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiţie 

“AMENAJARE PARCARE,REALIZARE RIGOLE SI CONSOLIDARE 

ACOSTAMENT PE DJ 162 A IN COMUNA COZMA, JUDETUL MURES” 

conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Valoarea: 

Total general fara T.V.A.  390.987,03 lei 

Din care C+M  inclusiv T.V.A. 289.275,00 lei ; 
 

 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Comunei 

Cozma. 
 

 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului jud.Mureş, Primarul comunei 

Cozma, persoanele cu atribuţii în domeniul achiziţiilor publice din cadrul Primariei comunei 

Cozma Mureş, Afişare. 
 

 Presedinte de sedinţă,                                                          Contrasemnează pentru legalitate 

   Suciu Alexandru                                                               Secretar general al Comunei Cozma 

                                                                            Crăciun Adrian  
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Anexa la Hotărârea nr.7/09.02.2022 

 

Indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiţii 

 “AMENAJARE PARCARE,REALIZARE RIGOLE SI CONSOLIDARE 

ACOSTAMENT PE DJ 162 A IN COMUNA COZMA, JUDETUL MURES” 

 

1. Indicatori economici: 

Valoarea: 

Total general fara T.V.A.  390.987,03 lei 

Din care C+M  inclusiv T.V.A. 289.275,00 lei ; 

Durata de realizare: circa 120 zile din momentul aprobării 

2. Indicatori tehnici: 

 

DESCRIEREA GENERALĂ A LUCRĂRILOR  

   Descrierea lucrărilor:  

PREZENTAREA PROIECTULUI PE SPECIALITĂȚI – SITUAȚIA EXISTENTĂ 

       - Șanțul propuse pentru refacere cu rigolă carosabilă este situat într-o zonă de deal și de 

șes, realizate pe partea dreaptă a drumului județean DJ162A, pe o lungime de 150m, între km 

6+085,00 – 6+235,00. 

  Având în vedere acest lucru, este important ca scurgerea apelor pluviale de pe drumul 

județean să se realizeze cât mai eficient, asigurând capacitatea necesară de preluare și 

descărcare în emisar.  

 În concluzie pentru a avea un trafic în condiţii de siguranţă şi confort, lucrările de realizare 

organizată a parcărilor și modernizarea a sistemului de scurgere pliviala sunt absolut necesare 

şi oportune.  

 Drumul județean DJ162A, pe care vor fi realizate lucrările, care face obiectul acestui 

proiect, aparţin domeniului public al comunei Cozma și pot fi clasificate, dupa ordonanța 

Guvernului nr.43/1997, privind regimul juridic al drumurilor, astfel: -drum de interes județean– 

stradă principală din regim rural 

  La acest moment, santurile existente sunt dalate, însă sunt și zone unde aceste dale au fost 

dislocate iar scurgerea apelor se realizează defectuos.  

 Lipsa parcărilor amenajate pe marginea drumului județean obligă cetățenii să parcheze pe 

acostamentul drumului devenind un pericol pentru desfășurarea traficului.  

 Sectorul de drum județean prezintă nu prezintă emisari, dar scurgerea apelor spre emisar se 

realizează printr-un podet care subtraversează drumul, asigurând scurgerea apelor în condiții de 

siguranță în zonă. 

  Lungimea totală a tronsonului de drum județean este de 150m, realizarea lucrărilor 

începând de la km 6+085,00 m 

 

3. SOLUŢII ADOPTATE LA PROIECTARE – SITUAȚIA PROIECTATĂ 

 La baza alegerii soluţiilor proiectate, au stat următoarele criterii principale: - respectarea 

temei de proiectare - respectarea normelor tehnice in vigoare. Lucrările proiectate au drept scop 

asigurarea scurgerii apelor pluviale pe drumul județean prin realizarea rigolei carosabile, 

amenajarea unei parcări pe marginea drumului județean 

 

  



  Pentru executia lucrărilor la aceasta investiție, șanțurile realiza cu rigole carosabile 

prefabricate și se vor realiza rosturi din beton. 1. Scurgerea apelor pluviale de pe partea 

carosabilă se efectuează folosind profilul transversal cu pantă acoperiș de 2,5 % spre șanțuri. 

 Descărcarea șanțurilor se face în pâraiele amenajate în apropiere drumului sau pe un 

rambleu din apropierea drumului.  

 Scurgerea apelor de pe taluz se va realiza în șanțuri profilate, conform STAS. Șanțurile se 

vor reamenaja și se vor reprofila pentru preluarea debitelor de ape pluviale.   

 Șanțurile se vor realiza cu rigole carosabile prefabicate din beton, acoperite cu plăcuțe 

prefabicate din beton..  

 Rigolele carosabile, pe lungimea de aprox. 150 m, vor fi realizate cu panta min. 0,2%, 

conform STAS 10796/1-2 2.  

 Structura rutieră a parcării se va realiza conform STAS NP 116-2004, pentru trafic mediu 

T3 după cum urmează: - pavele autoblocante prefabricate din beton - 8cm - strat de nisip pilonat, 

sort 0-4 - 4cm - strat de balast stabilizat - 15cm - strat de balast - 30cm 

  Partea carosabilă a drumului județean va fi încadrată cu borduri din beton, montate culcat, 

iar pavajul va fi racordat la nivel cu rigola carosabilă și o bordură. 

  Taluzurile vor fi protejate cu dale înierbate ecologice, racordate la rigola carosabilă, pentru 

preluarea apelor pluviale de pe taluz.  

 

 

 

 

 Presedinte de sedinţă,                                                   Contrasemnează pentru legalitate 

   Suciu Alexandru                                                       Secretar general al comunei  Cozma 

                                                                     Crăciun Adrian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


