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ANUNȚ 

 

 
  În conformitate cu prevederile legale în vigoare, se supune consultării publice proiectul  
de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru investiţia 
„Modernizarea reţelei de drumuri in comuna Frumuşiţa, judeţul Galaţi’’; 

 Proiectul de hotărâre este publicat pe site-ul primăriei comunei Frumușița, județul Galați, 

respectiv www.primaria-frumusita.ro. 

 Persoanele sau organizațiile interesate pot transmite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu 

privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, până la data de 25.05.2021, la adresa 

de e-mail frumusita@gl.e-adm.ro sau prin fax la nr. 0236 343 808. 

   

 

 

PRIMAR, 

Stoica Paraschiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretar general delegat al comunei, 

Crăciun Despina 

mailto:frumusita@gl.e-adm.ro
http://www.primaria-frumusita.ro/
mailto:frumusita@gl.e-adm.ro
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         RAPORT  DE SPECIALITATE  AL COMPARTIMENTULUI                    

FINANCIAR CONTABIL  AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 

COMUNEI FRUMUSITA 

                                                    

  

 

Privind:      aprobarea indicatorilor tehnico-economici  pt investitia „Modernizarea retelei de drumuri 

in comuna Frumusita, judetul Galati” – comuna Frumușița, județul Galați  

 

Pentru realizarea acestei investitii a fost intocmită documentatia tehnico-economica, faza D.A.L.I. 

prin care s-a descris situatia existenta, caracteristicile principale, costurile estimative si principalii 

indicatori tehnico-economici. 

Documentația tratează necesitatea modernizării drumurilor locale, cu un sistem rutier conform 

clasei tehnice V a drumului și categoria de importanță „C”. 

Lungimea totală a drumurilor sătești ce vor fi modernizate este de 7.165,00 m. 

Traseul de 7.165,00 m este alcatuit din 20 drumuri locale după cum urmează: 

 

Nr. Crt. Denumire drum Lungime (m) 

SAT FRUMUȘIȚA 

1 Drum local DL F3 607,00 

2 Drum local DL F5 tronson 1 254,00 

3 Drum local DL F5 tronson 2  279,00 

4 Drum local DL F6 tronson 1  255,00 

5 Drum local DL F6 tronson 2 283,00 

6 Drum local DL F11 tronson 1 256,00 

7 Drum local DL F11 tronson 2 280,00 

8 Drum local DL F7 tronson 1 257,00 

9 Drum local DL F7 tronson 2 168,00 

10 Drum local DL F8 256,00 

SAT IJDILENI 

11 Drum local DL F9 480,00 

12 Drum local DL F12 85,00 

13 Drum local DL F13 480,00 

14 Drum local DL F15 71,00 

SAT TĂMĂOANI 

15 Drum local DL T1 700,00 

16 Drum local DL T2 1.009,00 

17 Drum local DL T4 244,00 

18 Drum local DL T5  418,00 

19 Drum local DL T6 378,00 

20 Drum local DL T7 405,00 



LUNGIME TOTALĂ 7.165,00 

 

 

In vederea modernizarii drumurilor se propun urmatoarele structuri rutiere alcatuite din: 

Structura 1  

- strat de uzură din mixtura asfaltică tip BA16 rul. 50/70 în grosime de 4 cm; 

- strat de legătură din mixtura asfaltică tip BADPC22.4/BAD22.4 leg. 50/70 în grosime de  6 cm; 

- strat de bază din piatră spartă naturală/ artificială în grosime de 12 cm; 

- strat de fundație din balast, sort 0-63 mm, în grosime de 15 cm; 

- strat de formă din balast în grosime de 10 cm. 

 

SAT FRUMUȘIȚA 

1. Drum local DL F3 

- Lungime: 607,00 m; 

- Latime parte carosabila: 5,50 m; 

- Latime acostamente din beton: 2 x 0,75 m; 

- Panta transversala pe zona partii carosabile: 2,50%; 

- Panta transversala pe zona acostamentelor: 4,00%; 

- Lungime borduri prefabricate 20x25 cm: 161,00 m; 

- Lungime sant din beton DN26: 20,00 m; 

- Lungime rigola carosabilă DN26: 16,00 m; 

- Drumuri laterale: 7 buc. 

2. Drum local DL F5 tronson 1 

- Lungime: 254,00 m; 

- Latime parte carosabila: 5,50 m; 

- Latime acostamente din beton: 2 x 0,50 m; 

- Panta transversala pe zona partii carosabile: 2,50%; 

- Panta transversala pe zona acostamentelor: 4,00%; 

- Lungime sant din beton TIP 1: 508,00 m; 

- Lungime rigola carosabilă : 10,50,00 m; 

- Lungime sant din beton DN26: 10,00 m; 

- Lungime rigola carosabilă DN26: 17,00 m; 

- Suprafață podețe dalate de acces la proprietăți - auto/ pietonale: 244,00 mp; 

3.Drum local DL F5 tronson 2  

- Lungime: 279,00 m; 

- Latime parte carosabila: 5,50 m; 

- Latime acostamente din beton: 2 x 0,50 m; 

- Panta transversala pe zona partii carosabile: 2,50%; 

- Panta transversala pe zona acostamentelor: 4,00%; 

- Lungime sant din beton TIP 1: 558,00 m; 

- Lungime rigola carosabilă : 9,00 m; 

- Suprafață podețe dalate de acces la proprietăți - auto/ pietonale: 320,00 mp; 

4. Drum local DL F6 tronson 1 

 -Lungime: 255,00 m; 

- Latime parte carosabila: 5,50 m; 

- Latime acostamente din beton: 2 x 0,50 m; 

- Panta transversala pe zona partii carosabile: 2,50%; 

- Panta transversala pe zona acostamentelor: 4,00%; 

- Lungime sant din beton TIP 1: 390,00 m; 

- Lungime sant din beton TIP 2: 120,00 m; 

- Lungime rigola carosabilă : 9,00 m; 

- Lungime sant din beton DN26: 10,00 m; 

- Lungime rigola carosabilă DN26: 13,00 m; 

- Suprafață podețe dalate de acces la proprietăți - auto/ pietonale: 250,00 mp; 



5. Drum local DL F6 tronson 2 

- Lungime: 283,00 m; 

- Latime parte carosabila: 5,50 m; 

- Latime acostamente din beton: 2 x 0,25 m; 

- Panta transversala pe zona partii carosabile: 2,50%; 

- Panta transversala pe zona acostamentelor: 4,00%; 

- Lungime sant din beton TIP 2: 566,00 m; 

- Lungime rigola carosabilă : 19,50 m; 

- Suprafață podețe dalate de acces la proprietăți - auto/ pietonale: 362,00 mp; 

6. Drum local DL F11 tronson 1 

- Lungime: 256,00 m; 

- Latime parte carosabila: 5,50 m; 

- Latime acostamente din beton: 2 x 0,75 m; 

- Panta transversala pe zona partii carosabile: 2,50%; 

- Panta transversala pe zona acostamentelor: 4,00%; 

- Lungime rigola carosabilă : 9,00 m; 

- Lungime sant din beton DN26: 20,00 m; 

- Lungime rigola carosabilă DN26: 10,50 m; 

7. Drum local DL F11 tronson 2 

 - Lungime: 280,00 m; 

- Latime parte carosabila: 5,50 m; 

- Latime acostamente din beton: 2 x 0,25 m; 

- Panta transversala pe zona partii carosabile: 2,50%; 

- Panta transversala pe zona acostamentelor: 4,00%; 

- Lungime sant din beton TIP 2: 560,00 m; 

- Lungime rigola carosabilă : 19,50 m; 

- Suprafață podețe dalate de acces la proprietăți - auto/ pietonale: 295,00 mp; 

8. Drum local DL F7 tronson 1 

 - Lungime: 257,00 m; 

- Latime parte carosabila: 5,50 m; 

- Latime acostamente din beton: 2 x 0,50 m; 

- Panta transversala pe zona partii carosabile: 2,50%; 

- Panta transversala pe zona acostamentelor: 4,00%; 

- Lungime sant din beton TIP 1: 514,00 m; 

- Lungime rigola carosabilă : 9,00 m; 

- Lungime sant din beton DN26: 10,00 m; 

 Lungime rigola carosabilă DN26: 10,50 m; 

- Suprafață podețe dalate de acces la proprietăți - auto/ pietonale: 288,00 mp; 

9. Drum local DL F7 tronson 2 

- Lungime: 168,00 m; 

- Latime parte carosabila: 5,00 m; 

- Latime acostamente din beton: 2 x 0,25 m; 

- Panta transversala pe zona partii carosabile: 2,50%; 

- Panta transversala pe zona acostamentelor: 4,00%; 

- Lungime sant din beton TIP 2: 336,00 m; 

- Lungime rigola carosabilă : 18,00 m; 

- Suprafață podețe dalate de acces la proprietăți - auto/ pietonale: 173,00 mp; 

10. Drum local DL F8 

- Lungime: 256,00 m; 

- Latime parte carosabila: 4,00 m; 

- Latime acostamente din balast: 1 x 0,50 m; 

- Latime acostamente din beton: 1 x 0,50 m; 

- Panta transversala pe zona partii carosabile: 2,50%; 

- Panta transversala pe zona acostamentelor: 4,00%; 



- Lungime sant din beton TIP 1: 256,00 m; 

- Lungime rigola carosabilă : 9,00 m; 

- Lungime sant din beton DN26: 10,00 m; 

 Lungime rigola carosabilă DN26: 18,00 m; 

- Suprafață podețe dalate de acces la proprietăți - auto/ pietonale: 176,00 mp; 

 

SAT IJDILENI 

11.Drum local DL F9 

- Lungime: 480,00 m; 

- Latime parte carosabila: 5,50 m; 

- Latime acostamente din balast: 1 x 0,50 m; 

- Panta transversala pe zona partii carosabile: 2,50%; 

- Panta transversala pe zona acostamentelor: 4,00%; 

- Lungime rigola de acostament : 500,00 m; 

- Lungime sant din beton DN26: 10,00 m; 

- Lungime rigola carosabilă DN26: 9,00 m; 

- Plarforme asfaltate de acces la proprietăți: 20 buc; 

-Drumuri laterale: 5 buc. 

12.Drum local DL F12 

- Lungime: 85,00 m; 

- Latime parte carosabila: 3,50 m; 

- Latime acostamente din balast: 1 x 0,50 m; 

- Panta transversala pe zona partii carosabile: 2,50%; 

- Panta transversala pe zona acostamentelor: 4,00%; 

- Lungime rigola de acostament : 85,00 m; 

- Lungime rigola carosabilă : 9,00 m; 

-Drumuri laterale: 1 buc. 

13.Drum local DL F13 

- Lungime: 480,00 m; 

- Latime parte carosabila: 3,50-4,00 m; 

- Latime acostamente din balast: 1 x 0,50 m; 

- Latime acostamente din beton: 1 x 0,50 m (km 0+355,00+445,00) 

- Panta transversala pe zona partii carosabile: 2,50%; 

- Panta transversala pe zona acostamentelor: 4,00%; 

- Lungime sant ranforsat: 90,00 m; 

 -Lungime sant din beton descărcare: 5,00 m; 

 -Lungime rigola carosabilă: 421,00 m; 

 -Lungime sant din beton DN26: 10,00 m; 

- Lungime rigola carosabilă DN26: 8,00 m; 

- Podețe tubulare laterale 500 mm - L = 10,00 m: 1 buc; 

- Lungime parapet de protecție: 125,00 m; 

-Drumuri laterale: 4 buc. 

14.Drum local DL F15 

- Lungime: 71,00 m; 

- Latime parte carosabila: 3,00 m; 

- Latime acostamente din balast: 1 x 0,50 m; 

- Panta transversala pe zona partii carosabile: 2,50%; 

- Panta transversala pe zona acostamentelor: 4,00%; 

- Lungime rigola de acostament : 71,00 m; 

-Drumuri laterale: 4 buc. 

 

SAT TĂMĂOANI 

15.Drum local DL T1 

- Lungime: 700,00 m; 



- Latime parte carosabila: 4,00-5,00 m; 

- Latime acostamente din balast: 1 x 0,50 m; 

- Latime acostamente din beton: 1 x 0,50 m; 

- Panta transversala pe zona partii carosabile: 2,50%; 

- Panta transversala pe zona acostamentelor: 4,00%; 

- Lungime sant din beton TIP 2: 543,00 m; 

 -Lungime sant din beton descărcare: 25,00 m; 

- Lungime rigola carosabilă : 37,00 m; 

- Lungime sant din beton DN26: 16,00 m; 

- Lungime rigola carosabilă DN26: 12,00 m; 

- Suprafață podețe dalate de acces la proprietăți - auto/ pietonale: 436,00 mp; 

-Drumuri laterale: 3 buc. 

16.Drum local DL T2 

- Lungime:1.009,00 m; 

- Latime parte carosabila: 3,50-5,50 m; 

- Latime acostamente din balast: 1 x 0,50 m(km 0+ 000,00-0+585,00); 

- Latime acostamente din beton:  x 0,25 m(km 0+ 585,00-1+009,00); 

- Panta transversala pe zona partii carosabile: 2,50%; 

- Panta transversala pe zona acostamentelor: 4,00%; 

- Lungime sant din beton TIP 2: 837,50 m; 

- Lungime rigola de acostament : 585,00 m; 

- Lungime rigola carosabilă : 16,50 m; 

- Podețe tubulare laterale 500 mm - L = 10,00 m: 1 buc; 

- Suprafață podețe dalate de acces la proprietăți - auto/ pietonale: 644,00 mp; 

- Platforme asfaltate de acces la proprietăți: 23 buc.; 

-Drumuri laterale: 2 buc. 

17.Drum local DL T4 

- Lungime: 244,00 m; 

- Latime parte carosabila: 4,00 m; 

- Latime acostamente din balast: 1 x 0,50 m; 

- Latime acostamente din beton:  1 x 0,75 m; 

- Panta transversala pe zona partii carosabile: 2,50%; 

- Panta transversala pe zona acostamentelor: 4,00%; 

- Lungime sant din beton DN26: 16,00 m; 

- Lungime rigola carosabilă DN26 : 42,00 m; 

18.Drum local DL T5 

- Lungime: 418,00 m; 

- Latime parte carosabila: 5,00 m; 

- Latime acostamente din balast: 2 x 0,75 - 1,00 m; 

- Panta transversala pe zona partii carosabile: 2,50%; 

- Panta transversala pe zona acostamentelor: 4,00%; 

- Podețe tubulare laterale 500 mm - L = 10,00 m: 2 buc; 

19.Drum local DL T6 

- Lungime: 378,00 m; 

- Latime parte carosabila: 5,50 m; 

- Latime acostamente din beton:  2 x 0,50 - 1,25 m; 

- Panta transversala pe zona partii carosabile: 2,50%; 

- Panta transversala pe zona acostamentelor: 4,00%; 

- Lungime sant din beton Tip 1: 216,00 m; 

- Lungime sant din beton DN26: 21,00 m; 

- Lungime rigola carosabilă DN26 : 14,00 m; 

-Drumuri laterale: 3 buc. 

20.Drum local DL T7 

 Lungime: 405,00 m; 



- Latime parte carosabila: 3,50-4,00 m; 

- Latime acostamente din beton:  2 x 0,25 - 0,75 m; 

- Panta transversala pe zona partii carosabile: 2,50%; 

- Panta transversala pe zona acostamentelor: 4,00%; 

-Drumuri laterale: 3 buc. 

 

Prin modernizarea drumurilor locale se vor obține următoarele avantaje: 

         - îmbunătățirea infrastructurii fizice de bază în spațiul rural; 

         - îmbunătățirea accesului la servicii de baza pentru populația rurală; 

         - creșterea numărului de obiective de patrimoniu din spațiul rural, de sprijinire a activității culturale 

și naționale în vederea dezvoltării durabile.  

             

Impactul în urma realizării investiției este unul pozitiv, având influențe favorabile asupra 

mediului prin reducerea poluării fonice, a noxelor, reducerea consumului de combustibil, creșterea 

siguranței traficului etc .               

 

  Pentru realizarea obiectivului de investitii „Modernizarea retelei de drumuri in comuna 

Frumusita, judetul Galati”, valoarea totala generala este de  17.961.833,67 lei cu TVA conform 

devizului general din D.A.L.I. .  

  

Proiectul a fost depus spre finanțare prin Propunere pentru Planul Național de Redresare și 

Reziliență (PNRR)  și prin Compania Națională de Investiții (CNI). 

 

Avand in vedere prevederile Codului Administrativ consideram ca este necesara adoptarea 

prezentului proiect de hotarare de consiliu pentru aprobarea documentatiei tehnico-economice, 

obiectivului de investitie „Modernizarea retelei de drumuri in comuna Frumusita, judetul Galati”. 

 

 

Compartiment financiar contabil 

Inspector, 



        ROMANIA                                         

JUDETUL GALATI                             

COMUNA FRUMUSITA              

PRIMAR 

Nr.  2912    /    19 . 05 .2021 

 

 

         REFERAT  DE APROBARE AL PRIMARULUI COMUNEI FRUMUSITA 

                                                    

  

 

Privind:      aprobarea indicatorilor tehnico-economici  pt investitia „Modernizarea retelei de drumuri 

in comuna Frumusita, judetul Galati” – comuna Frumușița, județul Galați  

 

Pentru realizarea acestei investitii a fost intocmită documentatia tehnico-economica, faza D.A.L.I. 

prin care s-a descris situatia existenta, caracteristicile principale, costurile estimative si principalii 

indicatori tehnico-economici. 

Documentația tratează necesitatea modernizării drumurilor locale, cu un sistem rutier conform 

clasei tehnice V a drumului și categoria de importanță „C”. 

Lungimea totală a drumurilor sătești ce vor fi modernizate este de 7.165,00 m. 

Traseul de 7.165,00 m este alcatuit din 20 drumuri locale după cum urmează: 

 

Nr. Crt. Denumire drum Lungime (m) 

SAT FRUMUȘIȚA 

1 Drum local DL F3 607,00 

2 Drum local DL F5 tronson 1 254,00 

3 Drum local DL F5 tronson 2  279,00 

4 Drum local DL F6 tronson 1  255,00 

5 Drum local DL F6 tronson 2 283,00 

6 Drum local DL F11 tronson 1 256,00 

7 Drum local DL F11 tronson 2 280,00 

8 Drum local DL F7 tronson 1 257,00 

9 Drum local DL F7 tronson 2 168,00 

10 Drum local DL F8 256,00 

SAT IJDILENI 

11 Drum local DL F9 480,00 

12 Drum local DL F12 85,00 

13 Drum local DL F13 480,00 

14 Drum local DL F15 71,00 

SAT TĂMĂOANI 

15 Drum local DL T1 700,00 

16 Drum local DL T2 1.009,00 

17 Drum local DL T4 244,00 

18 Drum local DL T5  418,00 

19 Drum local DL T6 378,00 

20 Drum local DL T7 405,00 

LUNGIME TOTALĂ 7.165,00 

 

 



In vederea modernizarii drumurilor se propun urmatoarele structuri rutiere alcatuite din: 

Structura 1  

- strat de uzură din mixtura asfaltică tip BA16 rul. 50/70 în grosime de 4 cm; 

- strat de legătură din mixtura asfaltică tip BADPC22.4/BAD22.4 leg. 50/70 în grosime de  6 cm; 

- strat de bază din piatră spartă naturală/ artificială în grosime de 12 cm; 

- strat de fundație din balast, sort 0-63 mm, în grosime de 15 cm; 

- strat de formă din balast în grosime de 10 cm. 

 

SAT FRUMUȘIȚA 

1. Drum local DL F3 

- Lungime: 607,00 m; 

- Latime parte carosabila: 5,50 m; 

- Latime acostamente din beton: 2 x 0,75 m; 

- Panta transversala pe zona partii carosabile: 2,50%; 

- Panta transversala pe zona acostamentelor: 4,00%; 

- Lungime borduri prefabricate 20x25 cm: 161,00 m; 

- Lungime sant din beton DN26: 20,00 m; 

- Lungime rigola carosabilă DN26: 16,00 m; 

- Drumuri laterale: 7 buc. 

2. Drum local DL F5 tronson 1 

- Lungime: 254,00 m; 

- Latime parte carosabila: 5,50 m; 

- Latime acostamente din beton: 2 x 0,50 m; 

- Panta transversala pe zona partii carosabile: 2,50%; 

- Panta transversala pe zona acostamentelor: 4,00%; 

- Lungime sant din beton TIP 1: 508,00 m; 

- Lungime rigola carosabilă : 10,50,00 m; 

- Lungime sant din beton DN26: 10,00 m; 

- Lungime rigola carosabilă DN26: 17,00 m; 

- Suprafață podețe dalate de acces la proprietăți - auto/ pietonale: 244,00 mp; 

3.Drum local DL F5 tronson 2  

- Lungime: 279,00 m; 

- Latime parte carosabila: 5,50 m; 

- Latime acostamente din beton: 2 x 0,50 m; 

- Panta transversala pe zona partii carosabile: 2,50%; 

- Panta transversala pe zona acostamentelor: 4,00%; 

- Lungime sant din beton TIP 1: 558,00 m; 

- Lungime rigola carosabilă : 9,00 m; 

- Suprafață podețe dalate de acces la proprietăți - auto/ pietonale: 320,00 mp; 

4. Drum local DL F6 tronson 1 

 -Lungime: 255,00 m; 

- Latime parte carosabila: 5,50 m; 

- Latime acostamente din beton: 2 x 0,50 m; 

- Panta transversala pe zona partii carosabile: 2,50%; 

- Panta transversala pe zona acostamentelor: 4,00%; 

- Lungime sant din beton TIP 1: 390,00 m; 

- Lungime sant din beton TIP 2: 120,00 m; 

- Lungime rigola carosabilă : 9,00 m; 

- Lungime sant din beton DN26: 10,00 m; 

- Lungime rigola carosabilă DN26: 13,00 m; 

- Suprafață podețe dalate de acces la proprietăți - auto/ pietonale: 250,00 mp; 

5. Drum local DL F6 tronson 2 

- Lungime: 283,00 m; 

- Latime parte carosabila: 5,50 m; 



- Latime acostamente din beton: 2 x 0,25 m; 

- Panta transversala pe zona partii carosabile: 2,50%; 

- Panta transversala pe zona acostamentelor: 4,00%; 

- Lungime sant din beton TIP 2: 566,00 m; 

- Lungime rigola carosabilă : 19,50 m; 

- Suprafață podețe dalate de acces la proprietăți - auto/ pietonale: 362,00 mp; 

6. Drum local DL F11 tronson 1 

- Lungime: 256,00 m; 

- Latime parte carosabila: 5,50 m; 

- Latime acostamente din beton: 2 x 0,75 m; 

- Panta transversala pe zona partii carosabile: 2,50%; 

- Panta transversala pe zona acostamentelor: 4,00%; 

- Lungime rigola carosabilă : 9,00 m; 

- Lungime sant din beton DN26: 20,00 m; 

- Lungime rigola carosabilă DN26: 10,50 m; 

7. Drum local DL F11 tronson 2 

 - Lungime: 280,00 m; 

- Latime parte carosabila: 5,50 m; 

- Latime acostamente din beton: 2 x 0,25 m; 

- Panta transversala pe zona partii carosabile: 2,50%; 

- Panta transversala pe zona acostamentelor: 4,00%; 

- Lungime sant din beton TIP 2: 560,00 m; 

- Lungime rigola carosabilă : 19,50 m; 

- Suprafață podețe dalate de acces la proprietăți - auto/ pietonale: 295,00 mp; 

8. Drum local DL F7 tronson 1 

 - Lungime: 257,00 m; 

- Latime parte carosabila: 5,50 m; 

- Latime acostamente din beton: 2 x 0,50 m; 

- Panta transversala pe zona partii carosabile: 2,50%; 

- Panta transversala pe zona acostamentelor: 4,00%; 

- Lungime sant din beton TIP 1: 514,00 m; 

- Lungime rigola carosabilă : 9,00 m; 

- Lungime sant din beton DN26: 10,00 m; 

 Lungime rigola carosabilă DN26: 10,50 m; 

- Suprafață podețe dalate de acces la proprietăți - auto/ pietonale: 288,00 mp; 

9. Drum local DL F7 tronson 2 

- Lungime: 168,00 m; 

- Latime parte carosabila: 5,00 m; 

- Latime acostamente din beton: 2 x 0,25 m; 

- Panta transversala pe zona partii carosabile: 2,50%; 

- Panta transversala pe zona acostamentelor: 4,00%; 

- Lungime sant din beton TIP 2: 336,00 m; 

- Lungime rigola carosabilă : 18,00 m; 

- Suprafață podețe dalate de acces la proprietăți - auto/ pietonale: 173,00 mp; 

10. Drum local DL F8 

- Lungime: 256,00 m; 

- Latime parte carosabila: 4,00 m; 

- Latime acostamente din balast: 1 x 0,50 m; 

- Latime acostamente din beton: 1 x 0,50 m; 

- Panta transversala pe zona partii carosabile: 2,50%; 

- Panta transversala pe zona acostamentelor: 4,00%; 

- Lungime sant din beton TIP 1: 256,00 m; 

- Lungime rigola carosabilă : 9,00 m; 

- Lungime sant din beton DN26: 10,00 m; 



 Lungime rigola carosabilă DN26: 18,00 m; 

- Suprafață podețe dalate de acces la proprietăți - auto/ pietonale: 176,00 mp; 

 

SAT IJDILENI 

11.Drum local DL F9 

- Lungime: 480,00 m; 

- Latime parte carosabila: 5,50 m; 

- Latime acostamente din balast: 1 x 0,50 m; 

- Panta transversala pe zona partii carosabile: 2,50%; 

- Panta transversala pe zona acostamentelor: 4,00%; 

- Lungime rigola de acostament : 500,00 m; 

- Lungime sant din beton DN26: 10,00 m; 

- Lungime rigola carosabilă DN26: 9,00 m; 

- Plarforme asfaltate de acces la proprietăți: 20 buc; 

-Drumuri laterale: 5 buc. 

12.Drum local DL F12 

- Lungime: 85,00 m; 

- Latime parte carosabila: 3,50 m; 

- Latime acostamente din balast: 1 x 0,50 m; 

- Panta transversala pe zona partii carosabile: 2,50%; 

- Panta transversala pe zona acostamentelor: 4,00%; 

- Lungime rigola de acostament : 85,00 m; 

- Lungime rigola carosabilă : 9,00 m; 

-Drumuri laterale: 1 buc. 

13.Drum local DL F13 

- Lungime: 480,00 m; 

- Latime parte carosabila: 3,50-4,00 m; 

- Latime acostamente din balast: 1 x 0,50 m; 

- Latime acostamente din beton: 1 x 0,50 m (km 0+355,00+445,00) 

- Panta transversala pe zona partii carosabile: 2,50%; 

- Panta transversala pe zona acostamentelor: 4,00%; 

- Lungime sant ranforsat: 90,00 m; 

 -Lungime sant din beton descărcare: 5,00 m; 

 -Lungime rigola carosabilă: 421,00 m; 

 -Lungime sant din beton DN26: 10,00 m; 

- Lungime rigola carosabilă DN26: 8,00 m; 

- Podețe tubulare laterale 500 mm - L = 10,00 m: 1 buc; 

- Lungime parapet de protecție: 125,00 m; 

-Drumuri laterale: 4 buc. 

14.Drum local DL F15 

- Lungime: 71,00 m; 

- Latime parte carosabila: 3,00 m; 

- Latime acostamente din balast: 1 x 0,50 m; 

- Panta transversala pe zona partii carosabile: 2,50%; 

- Panta transversala pe zona acostamentelor: 4,00%; 

- Lungime rigola de acostament : 71,00 m; 

-Drumuri laterale: 4 buc. 

 

SAT TĂMĂOANI 

15.Drum local DL T1 

- Lungime: 700,00 m; 

- Latime parte carosabila: 4,00-5,00 m; 

- Latime acostamente din balast: 1 x 0,50 m; 

- Latime acostamente din beton: 1 x 0,50 m; 



- Panta transversala pe zona partii carosabile: 2,50%; 

- Panta transversala pe zona acostamentelor: 4,00%; 

- Lungime sant din beton TIP 2: 543,00 m; 

 -Lungime sant din beton descărcare: 25,00 m; 

- Lungime rigola carosabilă : 37,00 m; 

- Lungime sant din beton DN26: 16,00 m; 

- Lungime rigola carosabilă DN26: 12,00 m; 

- Suprafață podețe dalate de acces la proprietăți - auto/ pietonale: 436,00 mp; 

-Drumuri laterale: 3 buc. 

16.Drum local DL T2 

- Lungime:1.009,00 m; 

- Latime parte carosabila: 3,50-5,50 m; 

- Latime acostamente din balast: 1 x 0,50 m(km 0+ 000,00-0+585,00); 

- Latime acostamente din beton:  x 0,25 m(km 0+ 585,00-1+009,00); 

- Panta transversala pe zona partii carosabile: 2,50%; 

- Panta transversala pe zona acostamentelor: 4,00%; 

- Lungime sant din beton TIP 2: 837,50 m; 

- Lungime rigola de acostament : 585,00 m; 

- Lungime rigola carosabilă : 16,50 m; 

- Podețe tubulare laterale 500 mm - L = 10,00 m: 1 buc; 

- Suprafață podețe dalate de acces la proprietăți - auto/ pietonale: 644,00 mp; 

- Platforme asfaltate de acces la proprietăți: 23 buc.; 

-Drumuri laterale: 2 buc. 

17.Drum local DL T4 

- Lungime: 244,00 m; 

- Latime parte carosabila: 4,00 m; 

- Latime acostamente din balast: 1 x 0,50 m; 

- Latime acostamente din beton:  1 x 0,75 m; 

- Panta transversala pe zona partii carosabile: 2,50%; 

- Panta transversala pe zona acostamentelor: 4,00%; 

- Lungime sant din beton DN26: 16,00 m; 

- Lungime rigola carosabilă DN26 : 42,00 m; 

18.Drum local DL T5 

- Lungime: 418,00 m; 

- Latime parte carosabila: 5,00 m; 

- Latime acostamente din balast: 2 x 0,75 - 1,00 m; 

- Panta transversala pe zona partii carosabile: 2,50%; 

- Panta transversala pe zona acostamentelor: 4,00%; 

- Podețe tubulare laterale 500 mm - L = 10,00 m: 2 buc; 

19.Drum local DL T6 

- Lungime: 378,00 m; 

- Latime parte carosabila: 5,50 m; 

- Latime acostamente din beton:  2 x 0,50 - 1,25 m; 

- Panta transversala pe zona partii carosabile: 2,50%; 

- Panta transversala pe zona acostamentelor: 4,00%; 

- Lungime sant din beton Tip 1: 216,00 m; 

- Lungime sant din beton DN26: 21,00 m; 

- Lungime rigola carosabilă DN26 : 14,00 m; 

-Drumuri laterale: 3 buc. 

20.Drum local DL T7 

 Lungime: 405,00 m; 

- Latime parte carosabila: 3,50-4,00 m; 

- Latime acostamente din beton:  2 x 0,25 - 0,75 m; 

- Panta transversala pe zona partii carosabile: 2,50%; 



- Panta transversala pe zona acostamentelor: 4,00%; 

-Drumuri laterale: 3 buc. 

 

Prin modernizarea drumurilor locale se vor obține următoarele avantaje: 

         - îmbunătățirea infrastructurii fizice de bază în spațiul rural; 

         - îmbunătățirea accesului la serviii de baza pentru populația rurală; 

         - creșterea numărului de obiective de patrimoniu din spațiul rural, de sprijinire a activității culturale 

și naționale în vederea dezvoltării durabile.  

             

Impactul în urma realizării investiției este unul pozitiv, având influențe favorabile asupra 

mediului prin reducerea poluării fonice, a noxelor, reducerea consumului de combustibil, creșterea 

siguranței traficului etc .               

 

  Pentru realizarea obiectivului de investitii „Modernizarea retelei de drumuri in comuna 

Frumusita, judetul Galati”, valoarea totala generala este de  17.961.833,67 lei cu TVA conform 

devizului general din D.A.L.I. .  

  

Proiectul a fost depus spre finanțare prin Propunere pentru Planul Național de Redresare și 

Reziliență (PNRR)  și prin Compania Națională de Investiții (CNI). 

 

Avand in vedere prevederile Codului Administrativ consideram ca este necesara adoptarea 

prezentului proiect de hotarare de consiliu pentru aprobarea documentatiei tehnico-economice, 

obiectivului de investitie „Modernizarea retelei de drumuri in comuna Frumusita, judetul Galati”. 

 

 

Primar, 



  

        
         ROMÂNIA 

        JUDEȚUL GALAŢI 

     CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRUMUȘIȚA 

    

 

    

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 

Privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pt investitia “Modernizare retea 

drumuri in comuna Frumusita, judetul Galati” 

 

INIȚIATOR: 

 

PRIMAR, 

STOICA PARASCHIV 

AVIZE ŞI RAPOARTE NECESARE: 

- AVIZUL COMISIILOR DE 

SPECIALITATE ALE CONSILIULUI 

LOCAL FRUMUȘIȚA (COMISIA 1, 

COMISIA 2, COMISIA 3); 

- REFERATUL DE APROBARE AL 

PRIMARULUI 

- RAPORTUL DE SPECIALITATE AL 

COMPARTIMENTULUI 

FINANCIAR - CONTABIL 

 

 

PROIECTUL ÎNREGISTRAT LA NR. 

2912 / 19.05.2021 SE VA LUA ÎN 

DISCUȚIE LA ȘEDINȚĂ 

ORDINARĂ DIN: 

 

 

 

 ESTE DE COMPETENȚA CONSILIULUI LOCAL SĂ ADOPTE 

HOTĂRÂREA CU MAJORITATEA CONSILIERILOR LOCALI ÎN FUNCȚIE (ART. 

139 DIN O.U.G. NR. 57/03.07.2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV). 

 

 

 

 

AVIZAT, 

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI FRUMUȘIȚA, 

CRĂCIUN DESPINA 

 
Nr. consilieri în funcţie:  

Nr. consilieri prezenţi la şedinţă:  

Nr. voturi „pentru”:  

Nr. voturi „împotrivă”    

 

 



 

         
         ROMÂNIA 

        JUDEȚUL GALAŢI 

        CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRUMUȘIȚA 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Privind : apobarea indicatorilor tehnico economici ptr. Investiţia „Modernizarea 

reţelei de drumuri în comuna Frumuşiţa, judetul Galaţi’’ 

 

 Inițiator: Stoica Paraschiv, primar al comunei Frumușița, județul Galați. 

 Data depunerii: întegistrat la nr. 2912/19.05.2021 

 

 

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRUMUȘIȚA, JUDEȚUL GALAȚI, 

întrunit în sedința ordinară din data de......, la care participă un număr de....., din totalul 

de ...... consilieri locali în funcție, adoptă prezenta hotărâre cu un număr de 15 voturi 

„pentru”, ...voturi „împotrivă” și .....  „abțineri”. 

 Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al inițiatorului, dl Stoica Paraschiv - primar, înregistrat la 

nr. 2912/19.05.2021; 

- Raportul de specialitate al Compartimentului financiar-contabil, înregistrat la nr. 

2956/20.05.2021; 

- Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3 ale Consiliului 

local al comunei Frumuşiţa; 

- Devizul general întocmit de S.C. SPC ELITE CONSULTING S.R.L. pentru 

obiectivul privind „Modernizare reţea  drumuri în comuna Frumuşiţa, judeţul 

Galaţi’’  

- Respectând procedura stabilită prin Legea nr.52/2003 privind transparenţa 

decizională în  administraţia publică; 

           În conformitate cu prevederile art. 41 si 44 alin (1) si alin.(4)  a Legii finanţelor 

publice locale nr. 273/2006, cu modificarile si completările ulterioare, precum si 

prevederile art. 36 alin. 2 (b) coroborat cu alin. 4(d) din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată;  

          În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), şi alin. (4) lit. d, alin. (7) lit „m”, 

art. 155 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit.c) din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, 

          În temeiul prevederilor art. 45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, 

 

 



 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

Art. 1. Se aproba indicatorii tehnico-economici ptr. Investiţia „Modernizarea 

reţelei de drumuri în comuna Frumuşiţa, judeţul Galaţi’’ 

Art. 2. Punerea în aplicare a prezentei hotărâri se asigură de către primarul 

comunei Frumuşiţa, prin Compartimentul financiar – contabil. 

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată compartimentului responsabil pentru 

punerea în aplicare, Instituției Prefectului Județului Galați, şi va fi adusă la 

cunoştinţă publică prin grija secretarului general al comunei Frumușița. 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  

           Costea Petru 

                                                                                                   Contrasemnează pentru legalitate, 

                                                                             SECRETAR GENERAL DELEGAT AL COMUNEI,  

                                                                                                            Crăciun Despina  
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