
ROMANIA 

JUDETUL GALATI 

COMUNA IVESTI 

CONSILIUL LOCAL 

H O T A R A R E A  Nr. ……… 

Din 13 decembrie 2021 

Privind: aprobarea documentatiei tehnico-economice faza DALI aferentă obiectivului de investitie 

“Modernizare drumuri de exploatare agricola in Comuna Ivesti, Judetul Galati” 

Initiator: Gheoca Maricel, Primarul Comunei Ivesti, Judetul Galati; 

Nr. De inregistrare si data depunerii proiectului: 8352 din 02.12.2021 

Consiliul local al Comunei Ivesti, Judetul Galati, intrunit in sedinta ordinara din data de 
13.12.2021; 

Avand in vedere Referatul de aprobare a dlui Gheoca Maricel, primarul comunei Ivesti, Judetul 
Galati, initiatorul prezentei hotarari, inregistrata sub nr 8352 din 02.12.2021 

Avand in vedere Raportul de specialitate intocmit de compartimentul de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului comunei Ivesti, judetul Galati inregistrat sub nr.8411 din 
02.12.2021 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.1, pentru agricultură, activităţi economico-
financiare ; 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.2, pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 
protecţia mediului şi turism, ; 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.3, pentru activităţi social – culturale, culte, 
învăţământ, tineret și sport ; 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.4, pentru muncă şi protecţie socială, protecţie 
copii, sănătate și familie ; 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.5, pentru minorități, validare, juridică şi de 
disciplină ; 

Având în vedere Documentatia tehnico-economică faza DALI nr.15/2021, aferenta obiectivului de 
investitie “Modernizare drumuri de exploatare agricola in Comuna Ivesti, Judetul Galati” 

Avand in vedere prevederile art.120 si art 121 alin. (1) si (2) din Constitutia Romaniei, republicata. 
Avand in vedere prevederile art. 8 si 9 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997; 
Avand in vedere prevederile art.7 alin. (2) si art. 1166 si urmatoarele din Legea nr.  

287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, referitoare la contracte sau conventii;  
Având în vedere prevederile art. 20 și 21 din Legea cadru nr. 195/2006, a descentralizării, cu 

modificările și completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile art.129 alin.(2) lit.„b” și lit.„c”, alin.(4) lit.„d” şi alin.(7) lit.„m” din 

O.U.G.nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  
Având în vedere prevederile art.5 alin.(1) lit.„b” pct.i), art.9 și art.10 din H.G.nr.907/2016, privind 

etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor 
/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;  

Având în vedere prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.„a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

H O T A R A S T E : 
Art.1.- Se aproba documentatia tehnico-economică faza DALI nr.15/2021, aferenta obiectivului de 

investitie “Modernizare drumuri de exploatare agricolă in Comuna Ivesti, Judetul Galati” potrivit anexei 
care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2.- Prezenta hotarare se comunica, prin intermediul secretarului Comunei Ivesti in termenul 
prevazut de lege, primarului Comunei Ivesti si prefectului judetului Galati, si se aduce la cunostinta 
publica prin afisarea la sediul primariei, precum si pe pagina de internet www.comunaivestiprimar.ro.  

                                                                         
 INIȚIATOR, 

                                                                          P R I M A R , 
                                                                       Gheoca Maricel 
Contrasemnează, 
SECRETAR GENERAL, 
Toma Zanfirica  

http://www.comunaivestiprimar.ro/


ROMANIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNEI IVEŞTI 
P R I M A R , 
Compartimentul Administrator public 
Compartimentul Urbanism, Cadastru, Amenajarea teritoriului, Disciplina in constructii, Investitii, Achiziţii 

publice, Monitorizare contracte 

Nr. 8411 din 02.12.2021 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

La proiectul de hotărâre privind Aprobarea documentatiei tehnico-economice faza DALI (documentatie de 

avizare a lucrarilor de interventie) aferenta obiectivului de investitii « MODERNIZARE DRUMURI DE 

EXPLOATARE AGRICOLA IN COMUNA IVESTI, JUDETUL GALATI » 

 Prezentul raport de specialitate este întocmit în conformitate cu dispoziţiile art.  136 alin.(1)  din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Proiectul de hotărâre prezentat de către iniţiator are în vedere aprobarea documentatiei tehnico-

economice faza DALI (documentatie de avizare a lucrarilor de interventie) aferenta obiectivului de investitii  

« MODERNIZARE DRUMURI DE EXPLOATARE AGRICOLA IN COMUNA IVESTI, JUDETUL GALATI ». 

Prin modernizarea acestor drumuri se realizează şi obiectivele operaţionale ale Strategiei de 
Dezvoltare a Comunei Ivesti precum si a judetului Galati: 

 Imbunătăţirea accesului la suprafetele agricole; 
 Imbunătăţirea accesului agentilor economici; 
 Imbunătăţirea accesului la caile de comunicatii din vecinatate; 
 Diminuarea riscului de inundatii ale suprafetelor agricole; 
 Cresterea volumului de exploatat/recoltat anual. 

 
Obiectivele specifice sunt atinse prin implementarea proiectului privind modernizarea 

drumurilor de exploatare din localitatea Ivesti ce fac legătura direct sau indirect cu institutii politico-
administrative, socio-medicale, turistice, etc. ceea ce duce la următoarele beneficii:  

 Beneficii economice: 
- economie de carburant; 
- reducerea costurilor cu repararea autovehiculelor; 
- creşterea valorii terenurilor din zonă. 

 Beneficii sociale: 
- economie de timp pentru transportul persoanelor şi bunurilor; 
- creşterea mobilităţii populaţiei; 
- accesul rapid al mijloacelor de intervenţie pentru situaţii excepţionale salvare, politie, 

ISU (Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă); 
- accesul la mijloacele de transport în comun: autobus, tren. 

 Beneficii de mediu: 
- reducerea poluării prin scăderea suspensiilor în aer. 

  Proiectul de hotarare este intocmit in conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea 273/2006 

privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare si a le HGR art.5 alin.(1) lit.„b” pct.i), 

art.9 și art.10 din H.G.nr.907/2016, privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor /proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și 

completările ulterioare, coroborat cu art.129 alin.(2) lit.„b” și lit.„c”, alin.(4) lit.„d” şi alin.(7) lit.„m” din 

O.U.G.nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Având în vedere cele de mai sus, consider oportun ca proiectul de hotărâre să fie dezbătut şi aprobat 

în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi din luna decembrie 2021. 

    ADMINISTRATOR PUBLIC,   INSPECTOR, 

  Bararu Oana - Giorgiana     Roșu Cătălin Sorin 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
P R I M A R , 
Nr. 8352 din 02.12.2021 

REFERAT DE APROBARE 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza DALI 

(documentatie de avizare a lucrarilor de interventie) aferenta obiectivului de investitii  

« MODERNIZARE DRUMURI DE EXPLOATARE AGRICOLA IN COMUNA IVESTI, JUDETUL 

GALATI » 

Situaţia precară a drumurilor de exploatare agricola de pe raza comunei Ivesti, au creat o 
serie de efecte negative. Drumurile de exploatare agricola se prezinta la nivel de pamant. 
Acostamentele drumurilor de exploatare agricola vizate nu sunt definite si lipsesc dispozitivele de 
colectare si evacuare a apelor pluviale (santuri, rigole, podete). 

Traficul auto se desfasoara greoi mai cu seama in anotimpul rece si in perioadele cu 
precipitatii abundente. 

Drumurile de exploatare propuse pentru modernizare au o lungime cumulata de  5812,00 

m . 

 Prin modernizarea drumurilor propuse structura rutiera proiectata va corespunde cerintelor 
unui drum de clasa tehnica V. 
 S-au analizat doua variante de structuri rutiere, corespunzatoare clasei de trafic mediu: 

 Structura varianta 1 
Drum de exploatare agricol DE 1(km 0+000,00 – 0+100,00) 

- strat de uzura din mixtura asfaltica tip BA16 rul 50/70 in grosime de 4 cm; 
- strat de legatura din mixtura asfaltica tip BAD22.4 leg 50/70 in grosime de 6 cm; 
- strat de baza din piatra sparta naturala/artificiala in grosime de 12 cm; 
- strat de fundatie din balast in grosime de 15 cm; 
- strat de forma din balast in grosime de 10 cm. 

 Drum de exploatare agricol DE 1(km 0+100,00 – 3+835,00) 
- strat din piatra sparta naturala/artificiala in grosime de 15 cm; 
- strat din balast in grosime de 25 cm; 

 
Drum de exploatare agricol DE 2 (km 0+000,00 – 0+100,00) 

- strat de uzura din mixtura asfaltica tip BA16 rul 50/70 in grosime de 4 cm; 
- strat de legatura din mixtura asfaltica tip BAD22.4 leg 50/70 in grosime de 6 cm; 
- strat de baza din piatra sparta naturala/artificiala in grosime de 12 cm; 
- strat de fundatie din balast in grosime de 15 cm; 
- strat de forma din balast in grosime de 10 cm. 

Drum de exploatare agricol DE 2(km 0+100,00 – 1+977,00) 
- strat din piatra sparta naturala/artificiala in grosime de 15 cm; 
- strat din balast in grosime de 25 cm; 

Structura varianta 2 
Drum de exploatare agricol DE 1(km 0+000,00 – 0+100,00) 

- strat de uzura din mixtura asfaltica tip BA16 rul 50/70 in grosime de 4 cm; 
- strat de legatura din mixtura asfaltica tip BAD22.4 leg 50/70 in grosime de 6 cm; 
- strat de baza din balast stabilizat cu lianti hidraulici: 20 cm; 
- strat de fundatie din balast in grosime de 15 cm; 
- strat de forma din balast in grosime de 10 cm. 

Drum de exploatare agricol DE 1(km 0+100,00 – 3+835,00) 
- strat din piatra sparta naturala/artificiala in grosime de 15 cm; 
- strat din piatra sparta naturala/artificiala in grosime de 25 cm; 

 



Drum de exploatare agricol DE 2(km 0+000,00 – 0+100,00) 
- strat de uzura din mixtura asfaltica tip BA16 rul 50/70 in grosime de 4 cm; 
- strat de legatura din mixtura asfaltica tip BAD22.4 leg 50/70 in grosime de 6 cm; 
- strat de baza din balast stabilizat cu lianti hidraulici: 20 cm; 
- strat de fundatie din balast in grosime de 15 cm; 
- strat de forma din balast in grosime de 10 cm. 

Drum de exploatare agricol DE 2(km 0+100,00 – 1+977,00) 
- strat din piatra sparta naturala/artificiala in grosime de 15 cm; 
- strat din piatra sparta naturala/artificiala in grosime de 25 cm; 

 

 Tinand seama de criteriile tehnico-economice, se recomanda ca solutie de modernizare a 
drumurilor Varianta 1, si anume: 

Structura varianta 1 
Drum de exploatare agricol DE 1(km 0+000,00 – 0+100,00) 

- strat de uzura din mixtura asfaltica tip BA16 rul 50/70 in grosime de 4 cm; 
- strat de legatura din mixtura asfaltica tip BAD22.4 leg 50/70 in grosime de 6 cm; 
- strat de baza din piatra sparta naturala/artificiala in grosime de 12 cm; 
- strat de fundatie din balast in grosime de 15 cm; 
- strat de forma din balast in grosime de 10 cm. 

 Drum de exploatare agricol DE 1(km 0+100,00 – 3+835,00) 
- strat din piatra sparta naturala/artificiala in grosime de 15 cm; 
- strat din balast in grosime de 25 cm; 

 
Drum de exploatare agricol DE 2 (km 0+000,00 – 0+100,00) 

- strat de uzura din mixtura asfaltica tip BA16 rul 50/70 in grosime de 4 cm; 
- strat de legatura din mixtura asfaltica tip BAD22.4 leg 50/70 in grosime de 6 cm; 
- strat de baza din piatra sparta naturala/artificiala in grosime de 12 cm; 
- strat de fundatie din balast in grosime de 15 cm; 
- strat de forma din balast in grosime de 10 cm. 

Drum de exploatare agricol DE 2(km 0+100,00 – 1+977,00) 
- strat din piatra sparta naturala/artificiala in grosime de 15 cm; 
- strat din balast in grosime de 25 cm; 

  
Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei: 
Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA 
şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general 
 

Valoarea totala (INV), fara T.V.A. = 4,538,624.47 lei  
Valoarea totala (INV), inclusiv T.V.A. = 5,391,645.43 lei  
 
Din care C+M = 4,094,584.05 lei fara T.V.A. 
Din care C+M = 4,872,555.01 lei inclusiv T.V.A. 

Durata de realizare a lucrarilor este de  7 luni. 
Fata de cele afirmate mai sus propun aproba rea indicatorilor tehnico economici ai 

proiectului « MODERNIZARE DRUMURI DE EXPLOATARE AGRICOLA IN COMUNA IVESTI, 

JUDETUL GALATI ». 

      

P R I M A R , 

Gheoca Maricel 

 



 

 

 


