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RAPORT  DE  SPECIALITATE  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației  de avizare  a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.) şi 

a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie 
" Modernizare drum vicinal Pestișu Mic și Drumuri de acces, comuna Pestișu Mic, județul 

Hunedoara” 

 

 

         Obectivul general al acestei investiţii care face obiectul acestei Documentații  de avizare  a lucrărilor 

de intervenție (D.A.L.I.) are ca obiectiv general " Modernizare drum vicinal Pestișu Mic și Drumuri de 

acces, comuna Pestișu Mic, județul Hunedoara,, 
         Drumuri  de interes local, identificate în inventarul care alcatuiesc domeniul public al comunei Pestișu 

Mic publicat în Monitorul Oficial al României nr.634 bis/28 august 2002  la pozitia nr.9 și în Extrasul de 

Carte Funciară nr.60032 Pestișu Mic se desfasoara sinuos ca drum secundar  din strada Pestișu Mic și case 

de locuit din satul Pestișu Mic. 

       In mod concret din strada Pestișu Mic începe drumul studiat, și se îndreaptă spre casele construite în 

cartierul rezidențial din satul Pestișu Mic pe o lungime de 1276  m 

       Tronsonul  studiat  este  amenajat  necorespunzator  din  punct de  vedere  al  structurii  rutiere, iar 

desfasurarea circulatiei este semnificativ influentata de conditiile climaterice. 

       Partea carosabila  nu se diferentiaza de acostamente, pe cea mai mare parte a traseului  nu sunt asigurate 

pante transversale  ale partii carosabile care ar asigura o scurgere a apelor  pluviale catre  marginile  

platformei. Acest impediment duce la stationarea apei timp indelungat pe platforma,  apa infiltrandu-se in 

corpul drumului si produce  degradari  in  structura  rutiera.          

        Partea  carosabila  prezinta  o  serie  de  defectiuni  specifice  drumurilor pietruite, de  tipul gropilor, 

denivelarilor si  fagaselor, fapt care  împiedica desfasurarea normala  a circulatiei si conduce la generarea de 

praf pe timp uscat, respectiv de noroi pe timp umed (adus pe partea carosabila de pe acostamente, drumurile 

laterale, accese). 

          Sistemele de scurgere existente in zona (numai pe un flanc sau pe ambele  flancuri) sunt alcatuite din 

santuri de parnant 

         În mare majoritate, șanturile sunt colmatate, cu vegetatie,  iar o parte  din  ele sunt partial infundate si 

deteriorate. Din aceste motiv sistemul de scurgere a apelor nu are capacitatea necesara asigurarii scurgerii  

apelor  in  lungul  strazii,  fapt  care  determina  stationarea  apei  în  santuri  si  infiltrarea  acesteia  în 

terasamente si în corpul drumului, afectand marginea platformei strazilor. 

       Astfel, se justifica necesitatea executiei unor lucrari majore de  reabilitare  unitara si în întergime a 

drumului vicinal și a drumului din satul Pestișu Mic.. 

       În temeiul art. 41, art. 44 aliniat 1din Legea nr. 273 din 29.iunie 2006, actualizată, privind Finanţele 

publice locale, cu referire la cheltuielile de investiţii şi documentaţiile tehnico-economice, 

         In conformitate cu H.G nr.907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 

publice. 

În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), alin. (14), precum și art. 139, 

coroborat cu art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare 

            Documentația  de avizare  a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.) -  cu nr. 1211/2020 a fost realizat de 

către S.C GEVIS PROTEAM SRL 

Valoare totala a investiției este de 2.409.858, 91  lei fara TVA ,  2.862.817,13 lei cu T.V.A iar C+M 

este in valoare de 1.989.490,61  lei fata TVA și  2.367.493,82 lei cu T.V.A 



         Supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor 

de Intervenţii„ Modernizare drum vicinal Pestișu Mic și Drumuri de acces, comuna Pestișu Mic, 

județul Hunedoara” . 

 

 

INSPECTOR 

Bera  Angela 
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Referat de aprobare  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației  de avizare  a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.) şi 

a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie 

" Modernizare drum vicinal Pestișu Mic și Drumuri de acces, comuna Pestișu Mic, județul 

Hunedoara 

 

 

           Domnilor și doamnelor connsilieri, 

           Principalul obiectiv al investitiei il constituie   " Modernizarea drum vicinal Pestișu Mic și Drumuri 

de acces, comuna Pestișu Mic, județul Hunedoara” 

         Drumuri  de interes local, identificate în inventarul care alcatuiesc domeniul public al comunei Pestișu 

Mic publicat în Monitorul Oficial al României nr.634 bis/28 august 2002  la pozitia nr.9 și în Extrasul de 

Carte Funciară nr.60032 Pestișu Mic se desfasoara sinuos ca drum secundar  din strada Pestișu Mic și case 

de locuit din satul Pestișu Mic. 

        În temeiul art. 41, art. 44 aliniat 1din Legea nr. 273 din 29.iunie 2006, actualizată, privind Finanţele 

publice locale, cu referire la cheltuielile de investiţii şi documentaţiile tehnico-economice, 

         In conformitate cu H.G nr.907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 

publice. 

În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), alin. (14), precum și art. 139, 

coroborat cu art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Valoare totala a investiției este de 2.409.858, 91  lei fara TVA ,  2.862.817,13 lei cu T.V.A iar C+M 

este in valoare de 1.989.490,61  lei fata TVA și  2.367.493,82 lei cu T.V.A 

         Propun spre dezbatere şi aprobarea Consiliului Local al comunei Pestius Mic Proiectul de hotărâre 

privind aprobarea  documentației  de avizare  a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiţie" Modernizare drum vicinal Pestișu Mic și Drumuri de acces, 

comuna Pestișu Mic, județul Hunedoara” 

 

 

 

 

Primar, 

Voina Leorean Casian 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL  HUNEDOARA 

COMUNA PESTIȘU  MIC 

CONSILIUL   LOCAL 

 

 

 

Proiect de Hotărâre nr.1195/ 5 6 / 2 4 . 0 7 . 2 0 2 0   

privind  aprobarea documentației  de avizare  a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiţie 

" Modernizare drum vicinal Pestișu Mic și Drumuri de acces, comuna Pestișu Mic, județul 

Hunedoara ,, 

  

           Consiliul local al comunei PestisuMic,  judetul Hunedoara, 

           Avand in vedere Referatul de aprobare a Primarului comunei Pestisu Mic, nr. 

8 7 2 / 5 6 / 2 4 . 0 7 . 2 0 2 0 , privind aprobarea  documentației  de avizare  a lucrărilor de intervenție 

(D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie" Modernizare drum vicinal 

Pestișu Mic și Drumuri de acces, comuna Pestișu Mic, județul Hunedoara. 

           Tinand cont de Raportul de specialitate acomp.urbansim nr. 6 6 / 4 5 8 / 2 3 . 0 7 . 2 0 2 0  privind 

aprobarea  documentației  de avizare  a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiţie" Modernizare drum vicinal Pestișu Mic și Drumuri de acces, 

comuna Pestișu Mic, județul Hunedoara.. 

         În temeiul art. 41, art. 44 aliniat 1din Legea nr. 273 din 29.iunie 2006, actualizată, privind Finanţele 

publice locale, cu referire la cheltuielile de investiţii şi documentaţiile tehnico-economice, 

         In conformitate cu H.G nr.907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 

publice. 

În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), alin. (14), precum și art. 139, coroborat cu 

art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare 

Propune: 

         Art.1 Se aproba Documentatia de Avizare pentru Lucrari de Interventii – DALI  aferentă obiectivului 

de investitii: " Modernizare drum vicinal Pestișu Mic și Drumuri de acces, comuna Pestișu Mic, 

județul Hunedoara 

          Art.2   Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie 

 " Modernizare drum vicinal Pestișu Mic și Drumuri de acces, comuna Pestișu Mic, județul 

Hunedoara, în valoare de 2.409.858, 91  lei fara TVA ,  2.862.817,13 lei cu T.V.A iar C+M este in valoare 

de 1.989.490,61  lei fata TVA și  2.367.493,82 lei cu T.V.A 

         Art.3 Cu ducerea  la îndeplinirea se împuternicește primarul comunei Peștișu Mic 

         Art.4 Hotărâre poate fi atacată în instanţă, conform procedurilor şi termenelor prevăzute de legea 

nr.554/2004 a Contenciosului administrativ.  

         Art.5 Hotărârea se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul 

prevăzut de lege, Primarului comunei Peștișu Mic, Instituției Prefectului Județului Hunedoara și  doamnei 

Bera Angela și se aduce la cunoștiință publică prin afișare 

 

 

              INIȚIATOR                                                     VIZAT PENTRU LEGALITATE     

                    Primar                                                    Secretar General al comunei Pestișu Mic, 

         Voina Leorean Casian                                                      Caba Valeria Maria     
 


