
JUDEŢUL MARAMUREŞ  

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
ROMÂNIA 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea planului de între ţinere şi repara ţii curente şi periodice pe re ţeaua de drumuri jude ţene în 

anul 2015  

 

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Referatul S.C. 

„Drumuri – Poduri Maramureş” S.A. și avizele favorabile ale Comisiei pentru activităţi economico - financiare precum 

și ale Comisiei de amenajarea teritoriului și urbanism;  

          În temeiul prevederilor art. 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor cu 

modificările şi completările ulterioare;  

          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (5) lit. a) pct.12 şi art. 97 din Legea 215/ 2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta  

HOTĂRÂRE:  

 

          Art.1.  (1) Se aprobă planul de întreţinere şi reparaţii curente si periodice pe reţeaua de drumuri judeţene în 

anul 2015, conform anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

          (2) Pentru finanţarea lucrărilor cuprinse în Planul de întreţinere, reparaţii curente şi periodice pe reţeaua de 

drumuri judeţene în anul 2015, se aprobă utilizarea sumei de 21.500 mii lei, din creditele bugetare prevăzute la 

capitolul 84.02. „Transporturi”.  

          Art.2. (1) Toate achiziţiile publice necesare activităţii care fac obiectul delegării gestiunii prestate de către 

operator vor respecta O.U.G. nr. 34/ 2006, cu modificările ulterioare, privind atribuirea contractelor de achiziţie 

publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii si celorlalte acte 

normative privind achiziţiile publice.  

          (2) În cazul in care lucrările care decurg din activitatea de administrare se realizează în regie proprie a 

operatorului, acestea vor fi decontate la preţul de producţie al acestora, determinat conform prevederilor din caietul 

de sarcini. Responsabilitatea stabilirii corecte a preţului de producţie la care se facturează lucrările executate aparţine 

în exclusivitate S.C. „Drumuri – Poduri Maramureş” S.A.  

          (3) Pentru lucrările care decurg din activitatea de administraţie, se pot acorda avansuri lunare cu respectarea 

prevederilor H.G. 264/ 2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor 

pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată.  

          (4) Din economiile valorice care se vor realiza ca urmare a neatingerii preţurilor maximale estimate şi aprobate 

se vor putea suplimenta cantităţile de lucrări la aceeaşi activitate sau altele necesare, dar fără a se depăşi valoarea 

total aprobată.  

          Art.3.  Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:  

• Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş; 

• Direcţiei Tehnice; 

• Direcţiei Economice şi Patrimoniu; 

• Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică; 

• S.C. „Drumuri – Poduri Maramureş” S.A. 



 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 26 voturi „pentru” și un vot „împotrivă” în şedinţa ordinară din 20 martie 2015. 

Au fost prezenţi 27 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.  

PRESEDINTE 

Zamfir Ciceu  

Contrasemneaz ă, 

SECRETAR AL JUDETULUI  

Dumitru Dumu ţa 

Baia Mare, 20 martie 2015 

Nr. 36 



                                                                                     Anexa 1 la Hotărârea Consiliului județean Maramureș nr. 36 din 20 martie 2015

                                                                                        Conform  alocaţii  bugetare

0 1 2 4 5 6

A Servicii pregatitoare aferente intretinerii si reparării drumurilor publicelei 1,500,000.00
B Lucrari şi servicii privind intretinerea curenta 14,052,500.00

101 Intretinerea curenta pe timp de vara 9,052,500.00
101.1 Intretinerea partii carosabile, specifica tipului de imbrăcăminte 7,242,480.00
101.1.1 Întreţinerea îmbrăcăminţii asfaltice 6,307,730.00

înlăturarea denivelărilor și făgașelor mp 1,210.00 13.00 15,730.00

plombari la cald mp 55,000.00 85.00 4,675,000.00

plombări la rece mp 20,000.00 75.00 1,500,000.00

colmatarea crăpăturilor și fisurilor m 6,000.00 7.00 42,000.00

badijonarea suprafetelor poroase mp 10,000.00 4.50 45,000.00

asternere nisip/criblura pe suprafete cu bitum în exces, sau mp 150,000.00 0.20 30,000.00

101.1.2 Intretinerea imbracamintilor cu lianti hidraulici 60,750.00
plombari la cald mp 200.00 85.00 17,000.00

refacere  dale mp 350.00 125.00 43,750.00

101.1.5. Intretinerea drumurilor pietruite 874,000.00
aprovizion.cu mater.pietroase, in vol de pana la 300mc/km mc 5,000.00 110.00 550,000.00

astuparea gropilor și a făgașelor cu mater.pietros mp 3,000.00 8.00 24,000.00

scarificarea și reprofilarea, cu sau fără cilindrare, fără 100mp 2,000.00 150.00 300,000.00

101.2. Intretinerea comuna a tuturor drumurilor 1,657,270.00
101.2.1 Intretinerea platformei drumului 995,600.00

curatirea platformei drumului de material aduse de viituri mc 350.00 60.00 21,000.00

tratarea burdusirilor, a unor tasari locale mp 3,000.00 160.00 480,000.00

aducerea la profil a acostamentelor prin taiere manuala 100mp 10.00 460.00 4,600.00

aducerea la profil a acostamentelor prin taiere mecanizata100mp 600.00 150.00 90,000.00

completarea cu pamant, cu balast si nivelarea la cota 100mp 250.00 1,600.00 400,000.00

101.2.2. Asigurarea scurgerii apelor din zona drumului 212,600.00
curatirea santurilor si rigolelor m 15,000.00 13.00 195,000.00

curatirea canalelor si podetelor mc 220.00 80.00 17,600.00

decolmatarea / desfundarea santurilor, rigolelor, canalelor de scurgeremc 0.00

Prevenirea efectelor inundațiilor 0.00

întreținerea lucrărilor de apărări de maluri și regularizări mii lei 0.00

101.2.3

Intreținerea mijloacelor pentru siguranta circulației 

rutiere si de informare 167,970.00
îndreptarea și spălarea portalelor a indicatoarelor de 

circulație, a stâlpilor și a altor mijlocae de dirijare a 

circulației buc/mp 600.00 15.00 9,000.00

revopsirea indicatoarelor rutiere și a stâlpilor acestora, a 

portalelor, a mijloacelor de semnalizare a punctelor de 

lucru sau a altor mijloace de semnalizare verticală buc/mp 350.00 35.00 12,250.00

recondiționarea tablelor indicatoare, inclusiv pentru 

semnalizarea punctelor de lucru și a sectoarelor cu 

pericole, a portalelor și a consolelor, remontarea 

acestora buc 200.00 80.00 16,000.00

revopsirea parapetelor mp 3,440.00 38.00 130,720.00
Întreținerea zonei drumului 18,900.00

informări operative, la toate nivelurile, privind condițiile 

de circulație pe timp de vară sau în caz de calmități ore 700.00 27.00 18,900.00

PLAN  DE INTRETINERE  SI  REPARATII CURENTE  SI  PERIODICE

PE RETEAUA DE DRUMURI  JUDETENE  IN ANUL  2015

Simbol Denumire lucrare UM
Cant. P.U. Valoare



0 1 2 4 5 6

Simbol Denumire lucrare UM
Cant. P.U. Valoare

101.2.4. Asigurarea esteticii rutiere 262,200.00
revizii curente si interventii operative ore 200.00 99.00 19,800.00

cosirea vegetatiei ierboase in zona 100mp 12,000.00 20.00 240,000.00

taierea drajonilor , a ramurilor uscate buc 200.00 12.00 2,400.00

101.3 Intretinerea curenta a podurilor,pasajelor,podețelor 152,750.00
curățarea căii de noroi și gunoaie, desfundarea gurilor de scurgeremc 150.00 45.00 6,750.00

reparații rosturi de dilatații buc 5.00 10,000.00 50,000.00

reparatii la parapete m 300.00 280.00 84,000.00

Întreţinerea albiilor din zona podurilor 0.00
inlaturarea din albii a depunerilor, drajonilor si a 

plantaţiilor care împiedică 

scurgerea apelor mc 300.00 40.00 12,000.00

102 Intretinere curenta pe timp de iarna lei 5,000,000.00
C Lucrari privind  intretinerea periodica 5,447,500.00
103 Tratamente bituminoase            1000 m x 6 m = 6000 mp km 30.00 70,000.00 2,100,000.00

105 Covoare bituminoase                  1000 m x 6m  = 6000 mp km 5.00 480,000.00 2,400,000.00

107 Siguranța rutieră: 947,500.00

107.1 Aprovizionari noi cu: 0.00

indicatoare rutiere buc 600.00 85.00 51,000.00

 stilpi buc 600.00 75.00 45,000.00

indicatoare de km şi hm buc 0.00

parapete buc 250.00 550.00 137,500.00

107.2 Montarea 0.00

indicatoare rutiere buc 600.00 20.00 12,000.00

stilpi buc 600.00 50.00 30,000.00
indicatoare de km şi hm buc 0.00
parapete buc 500.00 60.00 30,000.00

107.3 Executarea marcajelor 0.00

longitudinale km 260.00 2,200.00 572,000.00

transversale buc 200.00 350.00 70,000.00

D Lucrari privind reparatiile curente la drumurile publice 500,000.00
113 Lucrari accidentale mii lei 0.00

Refaceri după inundaţii, alunecări de terenuri, aflueri de 

poduri, accidente rutiere mii lei 500,000.00

115 Ranforsări ale sistemelor rutiere km 0.00

117 Eliminarea punctelor periculoase, amenajării de intersecţiibuc/mii lei 0.00

T O T A L : 21,500,000.00

SECRETAR AL JUDEȚULUI
Dumitru Dumuța
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                                        ACTIVITĂŢI    DE   ADMINISTRARE  A  DOMENIULUI

       PUBLIC  AL  JUDEŢULUI  MARAMUREŞ  ÎN DOMENIUL DRUMURILOR  JUDEŢENE

PENTRU ANUL  2015

Nr. Activitate U.M. CANT TARIF UNITAR TOTAL

crt. PROTOC 20 15 cu TVA

2011-16 fara TVA Fizic Valoric Valoric

1 Cadastrul drumurilor  publice

a. Actualizarea cadastrului km 730.30 0.00

b.1. Întocmire cadastru rutier contract km report 752,22 lei/km licitat 318 km 239,208.90 296619.04

b2. Întocmire cadastru rutier km 412.30 1500 lei/km 300 km 450,000.00 558000.00

2 Cartea  construcţiilor  şi arhiva 

de documente

a. Întocmire carte drum km 730.30 541.67 100 km 54,167.00 67167.08

b. Întocmire carte  marcaj km 612.30 92.45 100 km 9,245.00 11463.80

3 Banca de date  tehnice rutiere

a. Întocmire banca de date tehnice km 730.30 300.00 0.00 0.00

4 Exploatarea şi dezvoltarea sistem.

de administrare   optimă  PMS şi

BMS

a. Exploatarea şi dezvoltarea sistem.

de administrare optimizată PMS km achiziţie 0.00

b. Exploatarea şi dezvoltarea sistem. achiziţie 0.00

de administrare optimizată BMS km legislaţie

5 Investigarea şi expertizarea reţelei

de drumuri

a. Stabilirea stării  tehnice a poduri. buc 128 buc 349.68 30 buc 10,490.40 13008.10

b. Stabilirea stării tehnice a drum. km 730.30 61.87 0.00 0.00

6 Întocmirea documentaţiilor tehni-

co-economice pentru lucrările de

întreţinere  şi reparaţii la drumuri

publice

a.  Întocmirea  Planului de întreţine-

re pe timp de vară buc 5.00 6,481.92 1 buc 6,481.92 8037.58

b.  Întocmirea  Planului de întreţine-

re pe timp de iarnă buc 5.00 3,540.48 1 buc 3,540.48 4390.20

c. Elaborarea  planului de măsuri

anual privind asigurarea capacităţii

portante în condiţiile de trafic actuale

în concordanţă cu rezultatele  investi-

gărilor şi expertizărilor realizate prin buc 5.00 698.88 0.00 0.00

măsurători cu aparatură şi revizii ale

stării drumurilor de interes judeţean;

d. Întocmirea  documentaţiilor tehnico-

economice pentru obiectivele aprobate 

spre finanţare de către consiliul jude- buc 599.04 20.00 11,980.80 14856.19

ţean ;

Total  I 785,114.50

TOTAL 



Propunere ac tivitati de administrare  pe anul 2014
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Nr. Activitate U.M. CANT TARIF UNITAR TOTAL

crt. PROTOC 20 15 cu TVA

2011-16 fara TVA Fizic Valoric Valoric

e. Întocmirea documentaţiilor  privind 

punctele critice (cedări de platformă buc   nec anual 349.68 10.00 3,496.80 4336.03

drum, alunecări teren, etc)în decurs de  

 cel mult 2 luni de la producerea eve-

nimentului.

7 Studii şi  experimentări  privind 

siguranţa circulaţiei rutiere

a. Operatorul va prezenta  anual grafi-

cul şi evoluţia accidentelor rutiere pe buc 5 buc 285.36 1.00 285.36 353.85

drumurile judeţene şi o evidenţă a

punctele critice.

8 Elaborarea studiilor şi prognozelor 

pentru întreţinerea, dezvoltarea unitară 

şi sistematizarea drumurilor publice

a. Realizarea  recensământului de 

circulaţie, conform normativelor în vehicul      220 000 nu nu 394,676.70 489399.11

vigoare;

b. Propuneri privind sistematizarea drum 0 buc 665.84 0.00 0.00

reţelei rutiere.

Activităţi funcţionale , gestionarea 

rovignetelor etc.

a. Eliberarea acordurilor de amplasa- buc  conf. solicit. 23.78 100 buc 2,378.00 2948.72

9 re şi acces la drumul judeţean

       - transport la 30 km 100lei/teren

b. Eliberarea  contractelor şi autoriza-

ţiilor de amplasare şi acces la drumul buc  conf. solicit. 6.00

judeţean; 100lei/teren 50buc 5,000.00 6200.00

c. Eliberarea  autorizaţiilor de transport

agabaritic; buc  conf.solicit. 6.00 100 buc 600.00 744.00

d. Propunerea de taxe şi tarife pentru

eliberarea  acordului, autorizaţiei de

amplasare şi acces la drumul judeţean

 şi pentru depăşirea limitelor de masă

şi dimensiuni maxime admise de  către

 autovehiculele înmatriculate în Româ-

nia  conform O.G. Nr. 43/1997 republi-

cată , privind regimul drumurilor iar buc 1 buc/an 6.00 1.00 6.00 7.44

aprobarea se face prin Hotărâre de

Consiliul Judeţean  Maramureş;

e . Întocmirea  şi semnarea în primul an 

a protocoalelor de stabilire a sectoarelor buc 7 buc 40.70 0.00 0.00

de drumuri judeţene situate în intravilanul

 localităţilor urbane.

Total    II 406,442.86

TOTAL 
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Nr. Activitate U.M. CANT TARIF UNITAR TOTAL

crt. PROTOC 20 15 cu TVA

2011-16 fara TVA Fizic Valoric Valoric

10 Monitorizarea  controlului mijloacelor 

de transport  pe drumurile judeţene

a. Monitorizarea  controlului mijloacelor vehicul 300,000.00 9.06 2,140.00 18,120.06 22468.87

de transport  pe drumurile judeţene

T O T A L 1,209,677.42

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            TVA 290,322.58

TOTAL GENERAL  ( cu TVA ) 1,500,000.00 1500000

SECRETAR AL JUDEȚULUI

Dumitru Dumuța

      

TOTAL 


