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 Președinte 

 

 TAMÁS Sándor 

Subiect/Tárgy: Referat de necesitate achiziționare lucrărilor de ,, Amenajare rigolă pe  

DJ 121A, km 40+800 – 41+344"  

Data/Dátum: 13.11.2017 

Întocmit/Szerző: SBÎRCEA Ileana, inspector de specialitate SADJ 

Destinatar/Cimzett: Direcţia Juridică, Administrație Publică și Dezvoltarea 

Teritoriului, Compartimentul Achiziţii Publice 

Exemplar/Másolat: 2 ex. 

  

Pe drumul judeţean DJ 121A în sectorul de la km 40+800 la km 41+344, situat pe 

raza comunei Ghidfalău, de la intersecția cu drumul comunal DC 28 până la podul peste 

râul Olt, se constată că amenajarea scurgerii apelor de suprafață este deficitară, sistemele 

de preluare și evacuare a apei lipsind sau acolo unde există  nu sunt funcționale. Șanțul 

pe partea stângă este colmatat, degradat, cu vegetație în șanț. Intrările la proprietăți sunt 

amenajate la întâmplare. Între poz.km 41+450 – 41+344 este rampa podului, pe acest 

tronson nu există șanț deloc, iar apa se scurge înapoi la poz.km 41+450, unde există un 

punct de minim, aici se adună apa, ceea ce determină băltiri și infiltrații la fiecare ploaie. 

Strarea actuală generează o serie de inconveniente în exploatare, fiind o permanentă 

sursă de disconfort pentru circulația auto, circulația desfășurându-se în condiții 

necorespunzătoare din punct de vedere al siguranței circulației în timpul și după ploi. 

 Art. 3 alin (1) a Regulamentului din 4 octombrie 2006 (*actualizat*) de aplicare a 

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice 

prevede: ,,Administratorul drumului public este obligat să asigure viabilitatea acestuia”. 

 Art. 40, alin (1) a Ordonanţei nr. 43 din 28 august 1997 privind regimul drumurilor, 

cu modificările şi completările ulterioare prevede: “Drumurile trebuie să fie semnalizate şi 

menţinute în stare tehnică corespunzătoare desfăşurării traficului în condiţii de siguranţă de către 

administratorul drumului.” 

 Datorită faptului că avem obligaţia să asigurăm ca traficul rutier să se desfăşoare 

în condiţii de siguranţă, pentru menţinerea viabilităţii drumului, se impun a fi executate:  

colectarea și evacuarea apelor provenind din precipitații și deversarea către emisarul 

natural din zonă, amenajarea unor rigole, șanțuri din beton pe acest transon de 544 m, se 

va asigura continuitatea scurgerii apei în lungul drumului județean în zona intersecțiilor 

cu drumurile laterale care acced în DJ 121A și pe zona cu accese către proprietăți prin 

amplasarea de podețe tubulare care să permită preluarea debitului rigolei. 
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Lucrările propuse se încadrează în categoria lucrărilor de întreținere curentă 

conform normativului AND 554-2002. 

Valoarea estimată a lucrărilor conform ,, Notei de estimare" anexate este de 

329.230,84 lei fără TVA.  

Menționăm că fondurile sunt prevăzute în Strategia anuală de achiziții publice pe 

anul 2017 a județului Covasna, aprobată prin Dispoziția nr. 306/2016, modificată prin 

Dispoziția nr. 382/2017 precum și în Bugetul aprobat al Consiliului Județean Covasna. 

Având în vedere că valoarea estimată fără TVA este sub pragul valoric de 

441.730,00 lei în baza art. 7. alin.(5) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, vă  

rugăm să aprobați achiziţionarea în mod direct a contractului de lucrări ,, Amenajare 

rigolă pe  DJ 121A, km 40+800 – 41+344", Cod CPV- 45233120-6, prin publicarea unui 

anunț publicitar în S.E.A.P. astfel: 

 

1 Tip anunţ: Achiziţie directă 

2 Tip contract: ☐ Furnizare  

☐ Servicii  

☒ Lucrări 

☐ Furnizări şi/sau servicii 

3 Denumire contract: ,,Amenajare rigolă pe  DJ 121A, km 40+800 – 41+344" 

4 Cod CPV: 45233120-6 

5 Valoarea estimată 

fără TVA: 

329.230,84 

6 Moneda: RON 

7 Descriere contract: Execuție lucrări: amenajarea unor rigole pe o lungime de  

544 m, asigurarea continuizarii rigolei in dreptul 

proprietatilor, executie trotuar, executie podete tubulare 

transversale D=600 mm cu L=15 m și L= 10 m, camera de 

vizitare, refacerea partii carosabile si refacerea zonei verzi 

afectate de lucrari. Cantitatile de lucrari respectiv caietul 

de sarcini se pot consulta pe siteul http://www.kvmt.ro 

secțiunea Achiziții publice  

8 Condiții contract:  Durata de executie a lucrarilor este de 3(trei) luni 

de la primirea ordinului de incepere a lucrarilor. 

 Executantul are obligatia de a constitui garantia de 

buna executie a contractului in cuantum de 5 % din 

pretul contractului fara TVA, imediar dupa 

semnarea contractului. 

 Perioada de garantie – 24 luni 

 Executantul este responsabil de siguranta executiei 

lucrarilor pe santier  si pentru procedeele  de 

http://www.kvmt.ro/
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executie utilizate, cu respectarea prevederilor si a 

reglementarilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea 

in constructii. 

9 Condiţiile de 

participare: 

Oferta se va publica în catalogul SEAP, cu pretul total 

de maximum 329,230.84 lei fără T,V.A., cel tarziu pana 

la data precizata la „termenul limita de primire oferte”. 

10 Criteriile de 

adjudecare: 

Pretul cel mai scăzut. 

11 Termenul limită 

pentru primirea 

ofertelor 

5 zile calendaristice de la data publicarii anuntului 

publicitar. 

12 Informaţii 

suplimentare: 

Pentru informatii suplimentare se poate contacta 

doamna SBÎRCEA Ileana la tel/fax: 0367411441 sau 

email dadjcovasna@yahoo.com. 

Alte mentiuni obligatorii de urmat pentru operatorii 

economici la postarea ofertei in catalogul SEAP:  

1) In catalog, la denumire se va introduce cu copy-

paste ,,Amenajare rigolă pe  DJ 121A, km 40+800 – 

41+344" 

2) La unitatea de masura in catalogul SEAP se va alege 

„bucata”; 

3) Preturile vor fi ofertate in mod obligatoriu in lei fara 

TVA. 

4) Ofertele postate/modificate dupa termenul limita de 

primire a ofertelor vor fi respinse de AC. 

 

Anexăm la prezenta: Nota de estimare, antemăsurătorile și Caietul de sarcini. 
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