
 

                      ROMÂNIA 
                      JUDEŢUL TELEORMAN 

                       MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
                     CONSILIUL LOCAL 

 

                     HOTĂRÂRE 

Privind: aprobarea studiului de fezabilitate cu indicatorii tehnico-economici privind 
“Modernizare drum exploatare agricola pasarela –DJ 504” 

 

      Consiliul Local al municipiului Alexandria, Judeţul Teleorman, întrunit în şedinţa 
extraordinară, având in vedere: 

                -expunerea de motive nr. 9271 din 10.05.2011 a Primarului municipiului Alexandria; 

                 -raportul nr. 9272  din 10.05.2011 al Directiei Buget Finante Taxe si Impozite si 
Serviciului Investitii Dirigentie de Santier Achizitii Publice;  

                  -prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele 
publice locale ; 

                 -prevederile art. 36 alin. (2), lit. ,,b”, alin. (4) lit. ,,d” din Legea 215/2001 privind  
administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

        În temeiul prevederilor art. 45 alin (1) şi ale art. 115 alin. (1) lit. ,,b” din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

 Art.1. - Se aproba Studiul de fezabilitate cu indicatorii tehnico-economici privind 
„Modernizare drum exploatare agricola pasarela – DJ 504”, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  

               Art.2. - Prin  grija  Serviciului Cancelarie   prezenta  hotarare  va  fi transmisa Institutiei 
Prefectului  judetului  Teleorman  pentru  verificarea  legalitatii,  Primarului municipiului  
Alexandria, Directiei Buget, Finante, Taxe si Impozite, Serviciului Investitii, Dirigentie de 
Santier Achizitii Publice si Compartimentului Implementare Proiecte  pentru  cunoastere si 
punere  in  aplicare. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                  CONTRASEMNEAZĂ,                   
CONSILIER,                                                                                                     SECRETAR , 

      FLOREA VOICILA                                                                          Jr. IULIAN PURCARU                   
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MUNICIPIUL  ALEXANDRIA                                              ANEXA  la Studiu de Fezabilitate       
  CONSILIUL  LOCAL                                                                                     
 

“Modernizare drum exploatare Agricola pasarela –DJ 504” 

 

 

Aprobarea studiului de fezabilitate cu indicatorii tehnico-economici privind “Modernizare drum 
exploatare agricola pasarela –DJ 504” 

 

 

Valoarea  totala  a investitiei( inclusiv TVA)  = 4.294,74 mii RON (1.050,86 mii EURO),  
 din care:  
-  Constructii montaj  (C+M) = 3.732,33 mii RON (913,24 mii EURO)     
 
 Durata de realizare a investitiei: 12 luni ; 

Capacitati (in unitati fizice si valorice): 

Lungime totala de 3,315 km 
●  platforma drumului 5,00 m; 
● partea carosabila cu o latime de 4,00 m; 
● acostamente 2 X 0,50 m; 
● panta profilului transversal in aliniament 2,5%; panta unica; 
● santuri din pamant, adiacente drumurilor; 
● platforme de incrucisare (distantele dintre platform variaza intre 200…300m) cu latimea 
platformei de 2,00 m; 
 
Structura rutiera supla: 

- 4 cm strat uzura din beton asfaltic BA16; 
- 6 cm strat de legatura din beton asfaltic BAD25; 
- 18 cm balast stabilizat in situ cu lianti hidraulici rutieri 4%-6%; 
- 20 cm fundatie din ballast; 
- Umplutura de pamant.  
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