ROMÂNIA
Consiliul Judeţean Ilfov
HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice pentru obiectivul:
„Realizarea proiectului tehnic şi execuţia lucrărilor de asfaltare pe
DC 127 între comuna Cornetu şi DC 125 (Buda - Cornetu)” obiectiv
finanţat prin Hotărârea Guvernului nr. 1256/2005 privind modificarea şi
completarea Hotărârii Guvernului nr. 577/1997 pentru aprobarea
Programului privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă
a satelor, conectarea satelor la reţeaua de electrificare şi la reţelele
telefonice”
Consiliul Judeţean Ilfov :
Având în vedere:
• Expunerea de motive, a Preşedintelui şi Vicepreşedinţilor Consiliului
Judeţean Ilfov, înregistrată sub nr. 118 din 07.01.2009;
• Raportul Direcţiei Lucrări Publice, Serviciul Patrimoniu şi Administrare
Drumuri Judeţene, înregistrat sub nr. 119 din 07.01.2009;
• Raportul de avizare al Comisiei de buget, finanţe, bănci, prognoze şi
studii economice;
• Raportul de avizare al Comisiei de Administraţie Publică Locală,
Juridică, Apararea Ordinii Publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor
cetăţeneşti;
• Raportul de avizare al Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică,
lucrări publice, arhitectură şi administrarea domeniului public şi privat al
judeţului.
În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 –
privind regimul drumurilor, republicată, modificată şi completată.
În conformitate cu prevederilor art. 91 alin. (1), lit. b)., alin. (3) lit. d),
lit. f), alin. 5 lit. a) punctul 12, art. 126 din Legea nr. 215/2001 – a
administraţiei publice locale, republicată modificată şi completată.
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei
publice locale, republicată, modificată şi completată.

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. – Se aprobă documentaţia tehnico-economică pentru obiectivul de
investiţie: „Realizarea proiectului tehnic şi execuţia lucrărilor de asfaltare
pe DC 127 între comuna Cornetu şi DC 125 (Buda - Cornetu)” obiectiv
finanţat prin Hotărârea Guvernului nr. 1256/2005 privind modificarea şi
completarea Hotărârii Guvernului nr. 577/1997 pentru aprobarea programului
privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor,
conectarea satelor la reţeaua de electrificare şi la reţelele telefonice, conform
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. – Direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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EXPUNERE DE MOTIVE
Consiliul Judeţean Ilfov, în calitate de administrator al drumurilor judeţene,
are obligaţia de a asigura realizarea lucrărilor de întreţinere , reparaţii , administrare
şi exploatare a acestora conform exigenţelor normativelor în vigoare, pentru
siguranţa şi confortul circulaţiei.
Conform Ordinului Ministerului Transporturilor nr.457/1997 şi a prevederilor
Ordonanţei Guvernului nr.43/1997- privind regimul drumurilor, republicată,
modificată şi completată, toate lucrările de reparaţii curente şi capitale la drumurile
judeţene trebuie să fie executate având la bază o documentaţie tehnico-economică.
Având în vedere creşterea exponenţială a traficului rutier precum şi nevoia
accentuată de asigurare a mobilitaţii, aceasta fiind un factor favorizant al dezvoltării
regionale Direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov au demarat
procedurile de obţinere de fonduri prin intermediul - Hotărârii Guvernului
nr. 577/1997 pentru aprobarea programului privind pietruirea drumurilor comunale,
alimentarea cu apă a satelor, conectarea satelor la reţeaua de electrificare şi la
reţelele telefonice.
Consiliul Judeţean Ilfov a procedat la elaborarea documentaţiei tehnicoeconomice în vederea proiectării şi execuţiei lucrarilor la obiectivul „Realizarea
proiectului tehnic şi execuţia lucrărilor de asfaltare pe DC 127 între comuna
Cornetu şi DC 125 (Buda - Cornetu)”.
Luând în considerare art. 91, alin. 1, lit. f) şi art. 97 din Legea nr. 215/2001 –
a administraţiei publice locale, republicată modificată şi completată documentaţiile
tehnico –economice a lucrărilor de interes public , care se execută pe teritoriul
judeţului Ilfov sunt supuse aprobării Consiliului Judeţean Ilfov.
În acest scop am iniţiat Proiectul de Hotarâre alăturat pentru obiectivul
menţionat, pe care îl supun spre analiză şi aprobare în şedinţa Consiliului Judeţean
Ilfov.
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RAPORT
Consiliul Judeţean Ilfov, administrator al drumurilor de interes judeţean, bunuri
imobile aflate în domeniul public al Judeţului Ilfov, are obligaţia de a menţine aceste
drumuri în stare tehnică corespunzătoare desfăşurării traficului rutier in condiţii de
siguranţă şi confort.
Orice intervenţie asupra drumurilor, podurilor şi pasajelor se realizează având la
bază documentaţii care vor ţine seama de :
- categoriile funcţionale ale drumurilor;
- traficul rutier;
- siguranţa in circulaţie;
- norme tehnice;
- factori economici , sociali şi de apărare;
- utilizarea raţională a drumurilor;
- conservarea şi protecţia mediului ;
- planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului , aprobate potrivit legii.
Pentru aducerea drumului comunal DC 127 dintre comuna Cornetu şi DC 125
(Buda - Cornetu) la parametrii clasei tehnice in conformitate cu Ordonanţa Guvernului
nr.43/27.01.1998 , se impun următoarele lucrări:
- o parte carosabilă pentru circulaţia autovehiculelor;
- două zone de acostament pe fiecare parte a drumului;
- asigurarea scurgerii apelor pluviale în lungul străzii;
- două taluzuri din pământ;
- şanţuri de o parte şi de alta a carosabilului.
Având în vedere , cele prezentate mai sus, propunem spre analiză proiectul de
hotărâre
privind
aprobarea
documentaţiei
tehnico-economice
pentru
obiectivul:„Realizarea proiectului tehnic şi execuţia lucrărilor de asfaltare pe DC 127
între comuna Cornetu şi DC 125 (Buda - Cornetu)” obiectiv finanţat prin Hotărârea
Guvernului nr. 1256/2005 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.
577/1997 pentru aprobarea programului privind pietruirea drumurilor comunale,
alimentarea cu apă a satelor, conectarea satelor la reţeaua de electrificare şi la reţelele
telefonice.
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