
ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE
CT DE

Privind  aprobarea “Studiului de fezabilitate pentru proiectul  “Amenajare 
intersec ie  Prelungire Ghencea Domne ti”ț ș

Consiliul Judeţean Ilfov:

Având în vedere:

- Expunerea  de  motive  a  Preşedintelui  şi  Vicepreşedinţilor  Consiliului 

Judeţean Ilfov nr........./...................2011;

- Raportul Direcţiei Lucrări Publice nr........./..............2011;

- Raportul de avizare al Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

lucrări publice,  arhitectură şi administrarea domeniului public şi privat al 

judeţului;

- Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de  buget,  finanţe,  bănci,  prognoze  şi 

studii economice;

- Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de  Administratie  Publică  Locală, 

Juridică,  Apărarea  Ordinii   Publice,   Respectarea  Drepturilor  şi 

Libertăţilor Cetăţeneşti;

În conformitate cu art. 91 alin. (1) lit  b) si f) si alin. (3) lit f) din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare.

În  temeiul  prevederilor  art.  97  din  Legea  nr.  215/2001  a  administraţiei 
publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare.



HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. – Se aprobă  Studiul  de fezabilitate  pentru proiectul   “Amenajare 

intersec ie  Prelungire  Ghencea  Domne ti”,  cu  următorii  indicatori  tehnico-ț ș

economici :

-VALOAREA TOTALĂ A INVESTIŢIEI       152959,169 mii lei cu TVA 24% 

      35.621.604 Euro

- din care construcţii-montaj                                 128.114,598  mii lei cu TVA 24 %

      29.835.724 Euro

Curs de schimb 1 euro= 4,294 lei, la data de 15.09.2011

Art. 2. – Direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov, vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentului proiect de hotarare. 

      P R E Ş E D I N T E,

Cristache    RĂDULESCU
    

                                                            

 

                                                                                                                Avizează,

                                                                               SECRETAR AL JUDEŢULUI

   Monica TRANDAFIR

Nr…….

Din………..2011



                              
Nr.  __________   din _________  2011

EXPUNERE DE MOTIVE

Strada Prelungirea Ghencea este amplasata in partea de sud-vest a municipiului Bucuresti si face 
legatura intre zona centrala a orasului si comuna Domnesti, prin Calea 13 Septembrie, Bd. Ghencea si 
Drumul Judetean nr. 602.  Prelungirea Ghencea este delimitata spre est de intersectia dintre Bd. Ghencea 
si str. Brasov, iar spre vest de intersectia cu calea ferata si soseaua de centura, fiind continuata de DJ602.

Traversarea caii ferate se face printr-un pasaj la nivel in zona km CF 64+825, la intrarea in comuna 
Domnesti.  Centura rutiera este dispusa paralel cu calea ferata,  la circa 5m de acesta,  distanta interax, 
intersectia  cu Prelungirea  Ghencea  nefiind amenajata,  fapt  ce conduce la  ambuteiaje,  in  special  cand 
barierele caii ferate sunt inchise.

In urma realizarii investitiei se va mari capacitatea de trafic si siguranta circulatiei prin realizarea 
unui pasaj denivelat la intersectia dintre Prelungirea Ghencea - DJ602 si Centura Bucuresti, inclusiv peste 
calea  ferata  si  largirea  atat  a  Bulevardului  Ghencea  (intre  str.  Brasov  si  Centura),  cat  si  a  Centurii 
Bucuresti (in zona intersectiei) la patru benzi de circulatie, cate doua pe fiecare sens.

Proiectul are in vedere imbunatatirea conditiilor de circulatie in zona de sud-vest a municipiului 
Bucuresti, in special in zona Prelungirea Ghencea si fluidizarea circulatiei la intersectia dintre Prelungirea 
Ghencea – DJ 602 si Centura Bucuresti.
Un factor important va fi  fluidizarea traficului pe Centura Bucuresti  intre Autostrada Bucuresti-Pitesti 
(A1) si DN6 (Soseaua Alexandriei).

Ţinând seama de cele menţionate am iniţiat Proiectul de Hotărâre alăturat pe care îl supunem spre 
dezbatere şi aprobare Consiliului Judeţean Ilfov.
 

PREŞEDINTE,
Cristache RĂDULESCU

      VICEPREŞEDINTE,                                 VICEPREŞEDINTE,

        Cristina MANICEA                    Gheorghe ROMAN  

         

R O M Â N I A
Consiliul Judeţean Ilfov



CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV
DIRECŢIA LUCRĂRI PUBLICE
SERVICIUL LUCRĂRI PUBLICE ŞI ACHIZIŢII
Nr……………./……………2011

RAPORT

1.- Date generale :

* Denumirea obiectivului de investiţii :”Amenajare intersec ie Prelungire Ghencea – Domnesti”ț

* Faza de proiectare : Studiu de fezabilitate

* Beneficiar : Consiliul Judetean Ilfov

* Proiectant : Search Corporation SRL

* Valoarea investiţiei (cu TVA) : 152 959 169 lei
  35 621 604 euro

 din care C+M : 128 114 598 lei

  29 835 724 euro

(curs de schimb 1euro=4,294 lei, la data 15.09.2011)

* Sursa de finanţare : Buget de stat şi alte surse legal constituite

* Amplasamentul : municipiul Bucuresti – strada Prelungirea Ghencea, jud. Ilfov - DJ 602 si centura rutiera 
a municipiului Bucuresti km 51+520 – km 52+825.

2.- Necesitatea şi oportunitatea investiţiei :

2.1.- Necesitatea investiţiei :
Strada Prelungirea Ghencea este amplasata in partea de sud-vest a municipiului Bucuresti si face legatura 
intre  zona  centrala  a  orasului  si  comuna Domnesti,  prin  Calea  13  Septembrie,  Bd.  Ghencea  si  Drumul 
Judetean nr.  602.   Prelungirea Ghencea este delimitata  spre est  de intersectia  dintre  Bd. Ghencea si  str. 
Brasov, iar spre vest de intersectia cu calea ferata si soseaua de centura, fiind continuata de DJ602.
Traversarea  caii  ferate  se  face  printr-un  pasaj  la  nivel  in  zona  km CF  64+825,  la  intrarea  in  comuna 
Domnesti.  Centura  rutiera  este  dispusa  paralel  cu  calea  ferata,  la  circa  5m de  acesta,  distanta  interax, 
intersectia  cu  Prelungirea  Ghencea  nefiind  amenajata,  fapt  ce  conduce  la  ambuteiaje,  in  special  cand 
barierele caii ferate sunt inchise.
In urma realizarii investitiei se va mari capacitatea de trafic si siguranta circulatiei prin realizarea unui pasaj 
denivelat la intersectia dintre Prelungirea Ghencea - DJ602 si Centura Bucuresti, inclusiv peste calea ferata si 
largirea  atat a Bulevardului  Ghencea (intre  str.  Brasov si  Centura),  cat si  a  Centurii  Bucuresti  (in zona 
intersectiei) la patru benzi de circulatie, cate doua pe fiecare sens.

2.2.- Oportunitatea investiţiei :
Proiectul are in vedere imbunatatirea conditiilor de circulatie in zona de sud-vest a municipiului Bucuresti, in 
special  in  zona Prelungirea  Ghencea  si  fluidizarea  circulatiei  la  intersectia  dintre  Prelungirea  Ghencea  - 
DJ602 si Centura Bucuresti.
Un factor important va fi fluidizarea traficului pe Centura Bucuresti intre Autostrada Bucuresti-Pitesti (A1) 
si DN6 (Soseaua Alexandriei).

3.- Soluţiile tehnico - economice propuse în studiu :

3.1.- Soluţiile tehnice :
Lucrarea  se  desfasoara  pe  domeniul  public  in  administrarea  Directiei  5  si  6  domeniu  public  aflat  in 
administrarea Directiei de Administratie a Strazilor, proprietati particulare.
Deasemeni, o parte din terenul necesar imbunatatirea conditiilor de circulatie in zona Prelungire Ghencea, 
soseaua de  centura  si  soseaua Bucuresti-Domnesti  (DJ602)  face  parte  din  domeniul  public  al  statului  in 
administrarea  CNADNR, domeniul  public  al  judetului  Ilfov  si  domeniile  publice  ale  orasului  Bragadiru, 
comunei Clinceni si a comunei Domnesti.
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Situaţia actuală 
Traseul in plan se desfasoara in aliniament incepand dupa intersectia cu str. Brasov (km 0+000) si pana la km 
3+100 in dreptul strazii Drumul Funigeilor, urmand apoi o succesiune de aliniamente lungi si curbe cu raze 
cuprinse intre 200 si 1000m.
Strada Prelungirea Ghencea este intersectata de numeroase strazi laterale. Cele mai importante intersectii 
sunt cele cu str. Raul Doamnei si cu str. Valea Oltului.
In profil longitudinal traseul prezinta declivitati reduse cuprinse intre 0-1%.
Caracteristicile geometrice in profil transversal sunt urmatoarele:
Strada Prelungirea Ghencea intre strada Brasov si strada Raul Doamnei (L= 750m) are o parte carosabila de 
10,50m, parcari de 5m pe partea dreapta si trotuare cu latimea cuprinsa intre 2 si 4 m.  Pe urmatorii 2700m, 
partea carosabila este de 7,00m si are trotuare cu latimea cuprinsa intre 2 si 3 m cu zona verde de 0.5m-3m, 
iar pe ultimii 1350m se mentine partea carosabila de 7m lipsind trotuarele.
Drumul judetean 602 si centura rutiera au 7,00m parte carosabila si 9,00m platforma.
Scurtã prezentare a soluţiilor tehnice
Proiectul  consta in sporirea  capacitatii  de circulatie  a  strazii  Prelungire  Ghencea pe toata lungimea prin 
realizarea largirii la 4 benzi de circulatie (cate 2 pe fiecare sens) si amenajarea denivelata cu un sens giratoriu 
pe pasaj a intersectiei cu centura rutiera a municipiului Bucuresti si calea ferata.
De asemenea, in cadrul acestui proiect este prevazuta continuizarea largirii la 4 benzi de circulatie (cate 2 pe 
fiecare sens) a Centurii Bucuresti in zona intersectiei, pe zona rampelor ce se vor executa in lungul Centurii si 
vor asigura accesul la sensul giratoriu.
Partea carosabila pentru strada Prelungirea Ghencea va avea 14m si va fi incadrata de trotuare cu latimea de 
3.0m. In situatia in care datorita trotuarului este afectata o constructie existenta, exista posibilitatea reducerii 
latimii trotuarului.
Lungimea sectorului de largire la 2 benzi de circulatie pe sens este de 4 470m.
Structura rutiera adoptata pentru Prelungirea Ghencea este:
      -  4 cm mixtura asfaltica stabilizata cu fibre MASF 16
      -  6 cm beton asfaltic deschis cu criblura BAD25m
      - 13 cm anrobat bituminos tip AB2
      - 30 cm piatra sparta amestec optimal
      - 30 cm fundatie de balast
      - 20 cm strat de forma din balast
Pentru amenajarea intersectiei cu Centura rutiera a municipiului Bucuresti si calea ferata, pentru a rezolva 
toate conflictele de circulatie, a fost proiectata o intersectie denivelata, amenajata ca o giratie.
Lungimea  totala  pe  care  se  amenajeaza  intersectia  pe  directia  Bucuresti  –  Domnesti,  inclusiv  zona  de 
racordare la drumul existent, este de 839m.
Parte  din rampele de acces  dinspre Prelungirea Ghencea si  dinspre  DJ 602 se vor executa pe structuri, 
ambele cu lungimea de  171.67m , fiind alcatuite din cate 7 deschideri simplu rezemate continuizate la nivelul 
placii pe 3 si patru deschideri. 
Pasajulele au platforma de 19.60m din care partea carosabila are latimea de 16.00m, iar cele doua trotuare au 
fiecare 1.00m latime utila.
Pasajul care deserveste giratia propriu-zisa (inelul) are lungimea de 257.50 m si are 8 deschideri cu lungimi 
cuprinse intre 31.00m si 34.64m. Pilele pasajului au fost astfel amplasate incat sa asigure traversarea centurii 
rutiere cat si a caii ferate. In zona pilelor se va face un nod de cadru intre acestea si suprastructura. Gabaritul 
de libera trecere pe verticala pentru calea ferata este de 7.50m.
Platforma pasajului-giratie este de 13.60m fiind alcatuita dintr-o parte carosabila de 11.00m si un trotuar 
pietonal pe exterior cu latimea utila de 1.00m.
Suprastructura este alcatuita dintr-un tablier mixt otel – beton, cu sectiune casetata si placa din beton armat 
monolit.
Centura rutiera are si ea prevazute benzi laterale pentru accesul la giratie. Aceste bretele au lungimea de 
218m pentru cele de urcare spre giratie si de 97m  pentru cele de coborare din giratie. Pasajele pe cele 4 
bretele sunt alcatuite din grinzi simplu rezemate L=24.00m continuizate la nivelul placii de suprabetonare pe 
4 si  5 deschideri.  Pasajele au platforma de 7.60m din care partea carosabila are latimea de 5.00m, si  un 
trotuar de 1.00m latime utila, pe partea dreapta.
Tinand cont ca CNADNR, administratorul  Centurii  rutiere,  intentioneaza  largirea  acesteia  la  4  benzi  de 
circulatie se propune ca intre bretelele care asigura legaturile dintre centura si pasajul giratoriu (L=1 305m) 
sa se execute largirea la 4 benzi a centurii rutiere cu separator al fluxurilor de circulaţie, conform proiectului 
avizat de CNADNR.
Alcatuirea  structurii  rutiere  pentru  largirea  centurii  rutiere  a  municipiului  Bucuresti  este  conform 
proiectului avizat de CNADNR:
        - 4cm mixtura asfaltica MASF16
        - 5 cm beton asfaltic deschis BAD25m
        - 8 cm anrobat bituminos AB2
        - 20cm agregate naturale stabilizate cu ciment
        - 30cm fundatie din balast
        - 20cm strat de forma din balast 
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3.2.- Soluţii economice :
• valoare total, cu TVA 152 959 169 lei 

  35 621 604 euro

• valoare C+M, cu TVA 128 114 598 lei
  29 835 724 euro

(curs de schimb 1euro=4,294 lei, la data 15.09.2011)

• valoare lucrari drum, cu TVA  42 981 465 lei 
 10 009 657 euro

• valoare lucrari pasaj, cu TVA  82 008 386 lei 
 19 098 367 euro

Lucrarile pentru orice retele edilitare precum si achizitia terenurilor necesare pentru executarea lucrarilor nu 
sunt cuprinse in prezenta documentatie si vor fi suportate de catre beneficiar.
Fa ă de cele de mai sus am întocmit prezentul raport pentru a înso ii proiectul de hotarare.ț ț

                  DIRECTOR  EXECUTIV,
           DIRECŢIA LUCRĂRI PUBLICE
               Gabriel-Mihai CONSTANTIN        

                                                                                                              ŞEF SERVICIU,
                                                                                            LUCRĂRI PUBLICE ŞI ACHIZIŢII
                                                                                                        Constantin CĂLINOIU

                          
                                                                                                                                            ÎNTOCMIT,
                                                                                                                                              Rely DINCĂ
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