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MUNICIPIUL ZALĂU
PRIMAR
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- Fax.(40)260.661869
e-mail: primaria@i2alausj'.ro ■

PRIMAR, AVIZAT,
SECRETAR.GENERAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind actualizarea Devizului general precum si aprobarea executării unor lp:^ări suplimentare 
potrivit Dispoziţiilor de şantier nr.4 si nr.5, pentru obiectivul de „Modernizare
DJ191C: Tudor Vladimirescu, Porolissum, Bujorilor, Moigradului şi Cetăţii”

Consiliul local al municipiului Zalău,
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 34223/04.05.2023 al Primarului municipiului Zalău. 

Raportul de specialitate nr. 34232/04.05.2023 al Direcţiei tehnice şi Direcţiei economice;
Având în vedere Dispoziţiile de şantier nr. 4/05.0i2023 si nr. 5/04.04.2023, ernise de 

proiectantul S.C. PROEXCO S.R.L, necesitatea relocării conductelor de gaz din zona podurilor si 
podeţelor si ridicarea la cota a capacelor căminelor montate in zona;

Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Zalău; 
în conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 
în conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul- 

cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 
fonduri publice;

în baza art. 129, alin. (4), litera d şi art. 139, alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă Devizul general actualizat al investiţiei la valoarea totală de 28.473.814,39 

lei, fără TVA, respectiv 33.858.367,09 lei, cu TVA, din care valoarea C+M (construcţii montaj) este 
de 19.525.117,84 lei, fără TVA, respectiv 23.234.890,23 lei, cu TVA, conform Anexei 1.

Art.2. Se aprobă executarea unor lucrări suplimentare potrivit Dispoziţiilor de şantier 
nr.4/05.03.2023 si nr.5/04.04.2023 pentru obiectivul de investiţii; „Modernizare DJ191C: Tudor 
Vladimirescu, Porolissum, Bujorilor, Moigradului şi Cetăţii”, la valoarea de 3.362.363,05 lei cu TVA, 
lucrările suplimentare au rezultat ca unuare a soluţionării necorelărilor dintre documentaţia tehnică de 
execuţie şi situaţia din teren conform acestor Dispoziţii de şantier. Anexa 2 si 3 la prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia tehnică. 
Serviciul investiţii, achiziţii publice.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu:
Instituţia Prefectului judeţul Sălaj 
Primarul municipiului Zalău 
Direcţia administraţie publică 
Direcţia tehnică 
Direcţia economică 
Direcţia patrimoniu

PRIMAR, 
Ionel Ciunt

Voturi;. “pentru”
“împotrivă”
'“abţineri”DT/SIAP/AP/MB - 1 ex
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Nr. 34223/04.05.2023

REFERAT

privind aprobarea Proiectului de hotarare pentru actualizarea Devizului general 
precum si aprobarea executării unor lucrări suplimentare potrivit Dispoziţiilor de 
şantier nr.4 si nr.5, pentru obiectivul de investiţii: „Modernizare DJ191C: Tudor 
Vladimirescu, Porolissum, Bujorilor, Moigradului şi Cetăţii”

Prin HCL nr. 10 din 28 ianuarie 2021 s-a aprobat Devizul general, la faza PT, aferent 
obiectivului de investiţii mai sus menţionat, la valoarea totală a investiţiei de 
26.154.727,38 lei, cu TVA, din care construcţii montaj 24.489.579,36 lei,cu TVA.

Prin HCL nr. 250 din 14 iulie 2022 s-a aprobat Devizul general, actualizat în baza 
OUG nr. 64/2022, aferent obiectivului de investiţii mai sus menţionat, la valoarea totală a 
investiţiei de 30.959.882,77 lei, cu TVA, din care construcţii montaj 24.313.473,37 lei, cu 
TVA şi rezerva de implementare 4.805.155.38 lei, cu TVA

Prin Referatul nr. 58060/21.07.2022 s-a aprobat de către ordonatorul principal de 
credite. Primar Ionel Ciunt, redistribuirea sumelor intre Cap.4- Cheltuieli pentru investiţia 
de baza si Cap.5 Alte cheltuieli din Devizul general prin diminuarea cap. 4 de la 
20.300.085,44 lei fara TVA la 19.022.713,05 lei fara TVA si suplimentarea cap.5 de la 
622.627,61 lei fara TVA, la 1.900.000,00 lei fara TVA, valoarea totala a investiţiei fiind 
nemodificata, respectiv 30.959.882,77 lei, cu TVA, din care construcţii montaj 
24.313.473,37 lei, cu TVA şi rezerva de implementare 4.805.155,38 lei, cu TVA

în baza Contractului de lucrări nr. 55172 din 09.08.2021, încheiat cu Municipiul 
Zalău, având valoarea de 22.974.186,44 lei, fără TVA, respectiv 27.339.281,86 lei, cu 
TVA, din care rezerva de implementare 4.037.945,70 lei fara TVA respectiv 4.805.155,38 
lei, cu TVA inclus S.C. Drum Construct S.R.L. Fericei execută lucrările mai- sus 
menţionate, având ca termen de finalizare a lucrărilor, data de 21.06.2023.

Contractul de lucrări a fost achiziţionat prin licitaţie deschisă la valoarea de 
17.886.670,10 lei, fără TVA. Această valoare a fost majorată prin Actul adiţional nr. 3, de 
la 17.886.670,10 lei, fără TVA, la 21.924.615,80 lei, fără TVA, în baza prevederilor art. 
17 alin. (8) din OUG nr. 64/2022 şi ale art. 221 alin. 1, lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind
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achiziţiile publice, prin cuprinderea în contract a rezervei de implementare având valoarea 
de 4.037.945,70 lei, fără TVA. Această valoare reprezintă un procent de 22,56% din 
valoarea iniţială a contractului.

Prin Actul adiţional nr. 4, valoarea contractului s-a majorat de la 21.924.615,80 lei, 
fără TVA, la 22.679.946,67 lei, fără TVA, în baza prevederilor art. 221 alin. 1, îit. b) din 
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, reprezentând contravaloarea executării unor 
lucrări suplimentare, în baza Dispoziţiei de şantier nr.2. Această valoare reprezintă un 
procent de 4,22% din valoarea iniţială a contractului.

Prin Actul adiţional nr. 5, valoarea contractului s-a majorat de la 22.679.946,67 lei, 
fără TVA lei, fără TVA, la 22.974.186,44 lei, fără TVA, în baza prevederilor art. 221 
alin. 1, lit. b) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, reprezentând contravaloarea 
executării unor lucrări suplimentare, în baza Dispoziţiei de şantier nr.3. Această valoare 
reprezintă un procent de 1,65% din valoarea iniţială a contractului.

Totalul valoric de majorare a contractului este de 5.087.516,34 lei fara TVA si 
reprezintă un procent de majorare de 28.43% (22,56% + 4,22%+ 1,65%) din valoarea 
contractului iniţial.

Ulterior, executantul ne aduce la cunoştinţă faptul că pe parcursul executării lucrărilor 
s-au mai identificat o serie de necorelări între documentaţia tehnică de execuţie şi situaţia 
din teren. Ca urmare, în urma verificărilor efectuate în teren de proiectant, constructor, 
diriginte de şantier si reprezentanţi ai autoritatii contractante, s-a intocmit Nota de 
constatare din data de 22.02.2023, privind:

- relocarea reţelei de canalizare pluviala pe unele zone;
-necesitatea colectării si racordării apelor pluviale de la proprietăţi;
-necesitatea inlocuirii umpluturii de pamant prevăzută a se realiza pe toata lungimea 

canalizării pluviale, cu umplutura din ballast;
-analizarea situaţiei tramei stradale avand in vedere refacerile executate ca urmare a 

execuţiei reţelelor de canalizare menajera / alimentare cu apa pe toata lungimea drumului;
- soluţii de relocare a conductelor de gaz montate pe cele-5 poduri existente pe traseu;
- necesitatea execuţiei unor ziduri de sprijin in zona caselor de pe str. Cetatii;
- analizarea posibilităţii execuţiei lăţimii tramei stradale in forma actuala pe str. 

Porolissum;
- analizarea intersecţiei str. T. Vladimirescu cu str. Porolissum, deoarece in zona 

exista mari denivelări ale pârtii carosabile;
- necesitatea executării lucrărilor de remediere pe zonele cu cedări, pe suprafeţele de 
dmm care au fost afectate in urma lucrărilor executate pe amplasament, (reţele de 
canalizare menajera si reţele de alim cu apa) de către Compania de Apa;
-pentru asigurarea pantei transversale continue din axul dmmului spre bordura pe 
toata latimea pârtii carosabile, se impune înlocuirea rigolei din elemente prefabricate 
si realizarea sistemului mtier proiectat pana la bordura carosabila.

Pentru soluţionarea necorelărilor dintre documentaţia tehnică de execuţie şi situaţia 

din teren, proiectantul a emis Dispoziţia de şantier nr. 4/05.03.2023, înregistrată la 

Municipiul Zalău cu nr. 24779/28.03.2023 si Dispoziţia de şantier nr. 5/04.04.2023, 
înregistrată la Municipiul Zalău cu nr. 28050/07.04.2023.
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Dispoziţia de şantier nr. 4/05.03.2023, înregistrată la Municipiul Zalău cu nr. 
24779/28.03.2023 se refera la necesitatea proiectării unui noi secţiuni de zid de sprijin, 
renunţarea la rigola la bordura si execuţia structurii rutiere pana in bordura mare, 
suplimentarea cantitatilor de refacere a structurii rutiere si suplimentarea cantitatii de 

frezare a imbracamintii asfaltica pentru refacerea bombamentului drumului. Aceste 

modificări nu afectează stabilitatea si rezistenta lucrărilor proiectate, ci vin sa le 

îmbunătăţească, sa armonizeze proiectul cu situaţia existenta in teren si sa faciliteze 

execuţia mai rapida a acestora.
Ga urmare a lucrărilor de alimentare cu apa, canalizare menajera executate in cadrul 

proiectului implementat de Compania de Apa Someş SA, prin programul POIM, pe' 
traseul obiectivului de investiţii, se dispun următoarele:

Suplimentarea lucrărilor de frezare a imbracamintii asfaltice pe o grosime medie de 
3 cm, in vederea refacerii profilului transversal existent.

Refacerea integrala a structurii rutiere pe o lăţime de 7,40 m, de la km 5+750,00 
pana la 5+915,00.

Intubarea sântului existent pe partea dreapta de la km 2+380 pana la 2+450,00 cu tub 
din beton DNIOOO mm. Umplutura perimetrala tubului (zona taluz) se va face cu piatra 
sparta (Suprastructura DJ191C art.4-DAllBl-98,40mc), care se va executa conform 
DET03.

1.

2.

3.

Renunţarea la rigola la bordura si executarea imbracamintii rutiere pana in bordura 
mare, cu pastrarea lăţimii proiectate a carosabilului si a structurii rutiere de sub rigola de la 
bordura.

4.

Refacerea integrala a structurii rutiere pe strada Tudor Vlamidrescu de la km 
0+460,00 pana la km 0+550,00 si a intersecţiei cu strada Porolissum pana la km 0+015,00 
al DJ191C in suprafaţa totala de 2300,00 mp.

Executarea unui zid de sprijin de greutate, pe partea stanga a Djl91C de la km 
5+082,00 pana la km 5+175,00 .

Executarea profilului stradal (lăţime carosabil) conform celui existent pe strada 
Moigradului (km DJ191C - 3+295,00 pana la km 3+484,00), iar in curbe, unde exista 
posibilitatea executarea supralargirilor cu respectarea lăţimii existente.

Dispoziţia de şantier nr. 5/04.04.2023, înregistrată la Municipiul Zalău cu nr. 
28050/07.04.2023 se refera la colectarea si racordarea proprietăţilor la reţeaua de 
canalizare pluviala proiectata si necesitatea inlocuirii umpluturii de pamant neconforme cu 
umplutura de balast. Aceste modificări nu afectează stabilitatea si rezistenta lucrărilor 
proiectate, ci vin sa le îmbunătăţească, sa armonizeze proiectul cu situaţia existenta in teren 
si sa faciliteze execuţia mai rapida a acestora.

Astfel se dispun următoarele:
1. înlocuirea umpluturii de pamant prevăzută a se realiza pe toata lungimea 

canalizaţii pluviale, cu umplutura din balast, deoarece s-a constatat ca pamantul rezultat 
din săpătură este necorespunzator pentru a fi utilizat la umpluturi.

2. Colectarea si racordarea apelor pluviale de la proprietăţi cu ţeava PVC Dn 60, teu 
redus 315/160, coturi si alte piese de legătură conform listelor de cantitati de lucrări.

5.

6.

7.
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Pentru realizarea modificărilor intervenite la proiect, proiectantul, S.C. PROEXCO 
SRL S.R.L., a transmis Dispoziţiile de şantier nr. 4 si nr.5 insotite de liste de cantităţi 
pentru Note de comandă suplimentară şi Note de renunţare.

Listele de cantităţi de lucrări au fost cuantificate valoric de către executant cu 
respectarea preţurilor/tarifelor unitare pentru materiale, manoperă, utilaje şi transport, din 
cadrul ofertei care a stat la baza încheierii contractului de lucrări.

Pentru materialele care nu se regăsesc in oferta iniţiala, constructorul a prezentat 
documente justificative.

In urma vizitei in teren a reprezentanţilor beneficiarului, dirigintelui de şantier, 
constructorului si proiectantului s-a constat necesitatea relocării conductelor de gaz din 
zona podurilor si podeţelor situate pe traseul drumului care face obiectul investiţiei 
executate si ridicarea la cota a capacelor căminelor montate in zona, ca urmare a lucrărilor 
de alimentare cu apa, canalizare menajera executate in cadrul proiectului implementat de 
Compania de Apa Someş SA, prin programul POIM, pe traseul obiectivului de investiţii.

Valoarea estimata pentru relocarea conductelor de gaz este de aproximativ, 
371.000,00 lei fara TVA, iar pentru aducerea la cota a capacelor căminelor menţionate este 
1.000.000,00 lei fara TVA

Situaţia NR-NCS se prezintă după cum urmează:

Nr. Valoare 
lei, fără TVA

Valoare 
lei, cu TVADISPOZIŢIA NR. 4 si NR.5crt.

1 DISPOZIŢIA DE ŞANTIER NR 4
Carosabil -suprastructura străzi laterale DJ 
191 C-NR -629.632,83 -749.263,071.1
Carosabil -terasamente DJ 191 C- NCS1.2 717.564,52 853.901,78

292.799,141.3 Carosabil-suprastructura DJ 191 C- NCS 246.049,70
Canalizare pluviala-intubare sânt existent 
DJ 191 C- NCS 97.389,88 115.893,961.4

2 DISPOZIŢIA DE ŞANTIER NR 5
2.1 Canalizare pluviala DJ 191 C- NCS 1.023.143,90 1.217.541,24

TOTAL DS nr. 4+DS nr.5 1.454.515,17 1.730.873,05

3 Relocare conducte gaz 371.000,00 441.490,00
4 Aducerea la cota a capacelor căminelor 1.000.000,00 1.119.000,00

TOTAL 2825.515,17 3.362.363,05

Suma necesara pentru executarea lucrărilor suplimentare este de 2.825.515,17 lei 
fără TVA, respectiv 3.362.363,05 lei cu TVA. Cu aceasta valoare este necesar a se 
suplimenta valoarea contractului de lucrări.

Valoarea lucrărilor suplimentare prezentate în modificările devizului general 
actualizat propus spre aprobare la capitolul „diverse şi neprevăzute” vor face obiectul 
unui act adiţional la contractul de lucrări de execuţie prin majorarea valorii contractului de 
lucrări, majorare care se încadrează în prevederile art. 221, din Legea nr. 98/2016 privind
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achiziţiile publice, coroborată cu prevederile HG nr. 907/2016 privind structura devizului 
general.

Cheltuielile pentru relocarea conductei de gaz propunem a fi cuprinse la cap. 1.4 din 
cadrul Devizului general - Cheltuieli pentru relocarea / protecţia utilităţilor.

Executarea lucrărilor suplimentare de relocare a lucrărilor de gaz situate pe traseul 
obiectivului de investiţii, la valoarea totală de 441.490,00 lei, cu TVA, urmeaza a fi 
achiziţionate potrivit Instrucţiunii ANAP nr. 1/2021, prin achiziţie iniţiata pe SEAP si vor 
face obiectului unui nou Contract de lucrări incheiat cu un operator economic atestat 
ÂNRE potrivit legislaţiei in vigoare, iar valoarea se va deconta din sumele existente din 
împrumut la această dată.

Valoarea lucrărilor suplimentare (mai puţin lucrările suplimentare de relocare a 
lucrărilor de gaz menţionate) prezentate în modificările devizului general propus spre 
aprobare la capitolul „diverse şi neprevăzute” vor face obiectul unui act adiţional la 
contractul de lucrări prin majorarea valorii acestuia, în baza prevederile art. 221, din Legea 
nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

Conform Devizului general aprobat prin Referatul nr. 58060/21.07.2022, pentru 
acest obiectiv de investiţii, suma alocată cap. 5.3 Diverse şi neprevăzute este de 
1.900.000,00 Iei, fără TVA, respectiv 2.261.000,00 lei, cu TVA, reprezentând un procent 
de 9,77% din valoarea cheltuielilor totale prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 
4,ale devizului general.

Având in vedere situaţia prezentata, valoarea lucrărilor suplimentare necesar a fi 
executate depăşeşte, suma alocată capitolului 5,3 din Devizul general.

Menţionam ca potrivit HG 907/2016, cap 5.3. din cadrul Devizului general- 
Cheltuieli diverse şi neprevăzute cuprinde:

„Cheltuielile diverse şi neprevăzute vor fi folosite în conformitate cu legislaţia în 
domeniul achiziţiilor publice ce face referire la modificările contractuale apărute în timpul 
execuţiei.

Cheltuielile diverse şi neprevăzute se estimează procentual, din valoarea cheltuielilor 
prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4 ale devizului general, astfel:

a) 10% în cazul executării unui obiectiv/obiect nou de investiţii;
b) 20% în cazul executării lucrărilor de intervenţiei la construcţie existentă. ”

Ca urmare, suma cuprinsa in capitolul Cheltuieli diverse şi neprevăzute, se poate 
constitui conform legislaţiei, in vigoare in procent de 20% din valoarea cheltuielilor totale 
prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4 ale devizului general.

Precizăm că acest obiectiv de investiţii se realizează în cadrul contractului de 
finanţare din fonduri nerambursabile nr. 6522/25.02.2021 cu denumirea ”Mobilitate urbană 
durabilă Zalău 2023 etapa II” pentru care în baza HCL nr. 262/10.08.2020, completată şi 
actualizată cu HCL nr. 235/30.06.2022, Municipiul Zalău şi-a asumat contribuţia proprie în 
cadrul proiectului atât de natura cheltuielilor eligibile cât şi cheltuieli neeligibile precum şi 
toate resursele financiare necesare implementării proiectului.

Contractul de finanţare cuprinde realizarea a doua obiective de investiţii: 
„Modernizare DJ 191C; Tudor Vladimirescu, Porolissum, Bujorilor, Moigradului şi 
Cetăţii” şi ’Tietonizare strada Unirii”.
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In raport cu prevederile contractului de finanţare şi cu structura bugetului proiectului, 
valoarea lucrărilor propuse suplimentar, ca urmare a modificărilor intervenite din punct de 
vedere tehnie, sunt cheltuieli neeligibile, reprezentând contribuţie proprie.

De asemenea, aducem la cunoştinţă faptul că la această dată sumele necesare pentru 
implementarea tuturor proiectelor cu finanţare nerambursabilă reprezentând contribuţia 
autorităţii locale - cheltuieli eligibile, cheltuieli neeligibile şi alte sume necesare 
implementării şi finalizării proiectelor sunt asigurate din împrumutul contractat de la BCR.

în cadrul împrumutului pentru aeest proiect potrivit HCL nr. 471/16.12.2022 suma 
repartizată este de 26.245 mii lei din eare a fost utilizată suma de 7.100,91 mii lei, 
rămânând un disponibil de 19.144,09 mii lei, sumă insuficientă pentru cele doua obiective 
aflate in implementare, ţinând cont de modificările privind rezerva de implementare si 
lucrările suplimentare, aferente celor 2 obiective de investiţii din cadrul proiectului 
„Modernizare DJ 19IC: Tudor Vladimirescu, Porolissum, Bujorilor, Moigradului şi 
Cetăţii” şi’Tietonizare strada Unirii”.

Ţinând cont de faptul că execuţia lucrărilor pe „Modernizare DJ 191C: Tudor
Vladimirescu. Porolissum. Bujorilor. Moigradului şi Cetăţii”, a fost condiţionată de lucrări
de investiţii realizate în zona respectivă de către Compania de Apa Someş SA. prin
programul POIM. pana la aceasta data lucrările realizate in cadrul investiţiei sunt pana la 
un proeent de 13,76%, în contextul în care durata contractului de execuţie a lucrărilor este 
data de 21.06.2023, precum şi termenul limita de utilizare a împrumutului contractat, 
până în data de 7 august, se va impune prelungirea duratei contractului de lucrări, 
propunem ca valoarea lucrărilor suplimentare să fie suportata din sumele disponibile la 
această dată din împrumut, in raport cu ritmul de execuţie a lucrărilor ,până la utilizarea 
integrală a acestuia, pe acest proiect.
Raportat la situaţia prezentata pentru o parte din luerarile angajate prin contracte va fi 
necesar indentificarea altei fmantari.

Astfel pentru sumele rămase neacoperite din împrumutul curent se impune
contractarea unui nou împrumut în urma analizei privind stadiul si evoluţia executării
lucrărilor pentru toate proiectele finanţate din împrumut ^cheltuieli neeligibile).

Având în vedere eele prezentate supunem aprobării Consiliului local următoarele : 
o executarea luerărilor suplimentare propuse de proiectant prin DS nr. 4 şi DS nr. 5 si 

aducerea la cota a capacelor căminelor, la valoarea totală de 2.849.873,05 lei cu 
TVA, in baza unui act adiţional Încheiat la contractul de lucrări si decontarea lor din 
sumele existente din împrumut la această dată, până la utilizarea integrală a acestuia; 

o executarea lucrărilor suplimentare de relocare a bransamentelor/retelelor de gaz 
situate pe traseul obiectivului de investiţii, la valoarea totală de 441.490,00 lei, eu 
TVA, in baza unui nou contract de lucrări, valoarea lucrărilor urmând a se deconta 
din sumele existente din împrumut la această dată, până la utilizarea integrală a 
aeestuia;

o cuprinderea lucrărilor suplimentare propuse de proiectant prin DS nr. 4 şi DS nr. 5 si 
aducerea la cota a capacelor eaminelor, în cadrul DG al investiţiei, la cap. 5.3, 
Diverse şi neprevăzute, prin majorarea valorii acestuia de la 1.900.000,00 lei fara 
TVA, la 3.964.701,11 lei cu TVA , reprezentând un procent de 20% din valoarea 
cheltuielilor totale prevăzute la eap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4 ale devizului 
general;
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o cuprinderea lucrărilor relocare conducte gaz în cadrul Devizului general al 
investiţiei la cap. 1.4, Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităţilor, prin majorarea 
valorii acestuia de la 49.612,50 lei fara TVA, la 420.612,50 lei fara TVA; 

o aprobarea cuprinderii în Devizul general a sumelor necesare pentru asigurarea plătii 
serviciilor de dirigenţie de şantier şi a cotelor ISC, în corelare cu valoarea lucrărilor 
suplimentare executate;

o aprobarea Devizului general actualizat al investiţiei la valoarea totală de 
28.473.814,39 lei, fără TVA, respectiv 33.858.367,09 lei, cu TVA, din care valoarea 
C+M (construcţii montaj) este de 19.525.117,84 lei, fără TVA, respectiv 
23.234.890,23 lei, cu TVA, conform Anexei 1.

Iniţiator,
Primarul Municipiului Zalău 

Ionel Ciunt

întocmit:
Maria Brudasca 
DT/SIAP/A P/MB-/1 ex
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MUNICIPIUL ZALĂU
PRIMAR

450016 - Zalâu, Piaţa luliu Maniu nr.3, Judeţul Sâiaj 
Telefon: (40)260.610550 
h ttp: //wt<vw. za I a u sj. ro

Fax.(40)260.661869 
e-mâii: prlm’arla@zalausj.ro

DIRECŢIA TEHNICĂ 
Nr. 34232/04.05.2023

DIRECŢIA ECONOMICĂ

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Proiectului de hotarare pentru actualizarea Devizului general 
precum si aprobarea executării unor lucrări suplimentare potrivit Dispoziţiilor de 
şantier nr.4 si nr.5, pentru obiectivul de investiţii: „Modernizare DJ191C: Tudor 
Vladimirescu, Porolissum, Bujorilor, Moigradului şi Cetăţii”

Prin HCL nr. 10 din 28 ianuarie 2021 s-a aprobat Devizul general, la faza PT, aferent 
obiectivului de investiţii mai sus menţionat, la valoarea totală a investiţiei de 
26.154.727,38 lei, cu TVA, din care construcţii montaj 24.489.579,36 lei,cu TVA.

Prin HCL nr. 250 din 14 iulie 2022 s-a aprobat Devizul general, actualizat în baza 
OUG nr. 64/2022, aferent obiectivului de investiţii mai sus menţionat, la valoarea totală a 
investiţiei de 30.959.882,77 lei, cu TVA, din care construcţii montaj 24.313.473,37 lei, cu 
TVA şi rezerva de implementare 4.805.155.38 lei, cu TVA

Prin Referatul nr. 58060/21.07.2022 s-a aprobat de către ordonatorul principal de 
credite. Primar Ionel Ciunt, redistribuirea sumelor intre Cap.4- Cheltuieli pentru investiţia 
de baza si Cap.5 Alte cheltuieli din Devizul general prin diminuarea cap. 4 de la 
20.300.085,44 lei fara TVA la 19.022.713,05 lei fara TVA si suplimentarea cap.5 de la 
622.627,61 lei fara TVA, la 1.900.000,00 lei fara TVA, valoarea totala a investiţiei fiind 
nemodificata, respectiv 30.959.882,77 lei, cu TVA, din care construcţii montaj 
24.313.473,37 lei, cu TVA şi rezerva de implementare 4.805.155,38 lei, cu TVA 

In baza Contractului de lucrări nr. 55172 din 09.08.2021, încheiat cu Municipiul 
Zalău, având valoarea de 22.974.186,44 lei, fără TVA, respectiv 27.339.281,86 lei, cu 
TVA, din care rezerva de implementare 4.037.945,70'lei fara TVA respectiv 4.805.155,38 
lei, cu TVA inclus S.C. Drum Construct S.R.L. Fericei execută lucrările mai sus 
menţionate, având ca termen de finalizare a lucrărilor, data de 21.06.2023.

Contractul de lucrări a fost achiziţionat prin licitaţie deschisă la valoarea de 
17.886.670,10 lei, fără TVA. Această valoare a fost majorată prin Actul adiţional nr. 3, de 
la 17.886.670,10 lei, fără TVA, la 21.924.615,80 lei, fără TVA, în baza prevederilor art. 
17 alin. (8) din OUG nr. 64/2022 şi ale art. 221 alin. 1, lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind
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achiziţiile publice, prin cuprinderea în contract a rezervei de implementare având valoarea 
de 4.037.945,70 lei, fără TVA. Această valoare reprezintă un procent de 22,56% din 
valoarea iniţială a contractului.

Prin Actul adiţional nr. 4, valoarea contractului s-a majorat de la 21.924.615,80 lei, 
fără TVA, la 22.679.946,67 lei, fără TVA, în baza prevederilor art. 221 alin. 1, lit. b) din 
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, reprezentând contravaloarea executării unor 
lucrări suplimentare, în baza Dispoziţiei de şantier nr.2. Această valoare reprezintă un 
procent de 4,22% din valoarea iniţială a contractului.

Prin Actul adiţional nr. 5, valoarea contractului s-a majorat de la 22.679.946,67 lei, 
fără TVA lei, fără TVA, la 22.974.186,44 lei, fără TVA, în baza prevederilor art. 221 
alin. 1, lit. b) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, reprezentând contravaloarea 
executării unor lucrări suplimentare, în baza Dispoziţiei de şantier nr.3. Această valoare 
reprezintă un procent de 1,65% din valoarea iniţială a contractului..

Totalul valoric de majorare a contractului este de 5.087.516,34 lei fara TVA si 
reprezintă un procent de majorare de 28.43% (22,56% + 4,22%+ 1,65%) din valoarea 
contractului iniţial.

Ulterior, executantul ne aduce la cunoştinţă faptul că pe parcursul executării lucrărilor 
s-au mai identificat o serie de necorelări între documentaţia tehnică de execuţie şi situaţia 
din teren. Ca urmare, în urma verificărilor efectuate în teren de proiectant, constructor, 
diriginte de şantier si reprezentanţi ai autoritatii contractante, s-a intocmit Nota de 
constatare din data de 22.02.2023, privind:

- relocarea reţelei de canalizare pluviala pe unele zone;
-necesitatea colectării si racordării apelor pluviale de la proprietăţi;
-necesitatea inlocuirii umpluturii de pamant prevăzută a se realiza pe toata lungimea 

canalizării pluviale, cu umplutura din ballast;
-analizarea situaţiei tramei stradale avand in vedere refacerile executate ca urmare a 

execuţiei reţelelor de canalizare menajera / alimentare cu apa pe toata lungimea drumului;
- soluţii de relocare a conductelor de gaz montate pe cele-5 poduri existente pe traseu;
- necesitatea execuţiei unor ziduri de sprijin in zona caselor de pe str. Cetatii;
- analizarea posibilităţii execuţiei lăţimii tramei stradale in forma actuala pe str. 

Porolissum;
- analizarea intersecţiei str. T. Vladimirescu cu str. Porolissum, deoarece in zona 

exista mari denivelări ale pârtii carosabile;
- necesitatea executării lucrărilor de remediere pe zonele cu cedări, pe suprafeţele de 
dmm care au fost afectate in urma lucrărilor executate pe amplasament, (reţele de 
canalizare menajera si reţele de alim cu apa) de către Compania de Apa;
-pentm asigurarea pantei transversale continue din axul drumului spre bordura pe 
toata latimea pârtii carosabile, se impune inlocuirea rigolei din elemente prefabricate 
si realizarea sistemului mtier proiectat pana la bordura carosabila.

Pentm soluţionarea necorelărilor dintre documentaţia tehnică de execuţie şi situaţia 

din teren, proiectantul a emis Dispoziţia de şantier nr. 4/05.03.2023, înregistrată la 

Municipiul Zalău cu nr. 24779/28.03.2023 si Dispoziţia de şantier nr. 5/04.04.2023, 
înregistrată la Municipiul Zalău cu nr. 28050/07.04.2023.
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Dispoziţia de şantier nr. 4/05.03.2023, înregistrată la Municipiul Zalău cu nr. 
24779/28.03.2023 se refera la necesitatea proiectării unui noi secţiuni de zid de sprijin, 
renunţarea la rigola la bordura si execuţia structurii rutiere pana in bordura mare, 
suplimentarea cantitatilor de refacere a structurii rutiere si suplimentarea cantitatii de 

frezare a imbracamintii asfaltica pentru refacerea bombamentului drumului. Aceste 

modificări nu afectează stabilitatea si rezistenta lucrărilor proiectate, ci vin sa le 

îmbunătăţească, sa armonizeze proiectul cu situaţia existenta in teren si sa faciliteze 

execuţia mai rapida a acestora.
Ca urmare a lucrărilor de alimentare cu apa, canalizare menajera executate in cadrul 

proiectului implementat de Compania de Apa Someş SA, prin programul POIM, pe 

traseul obiectivului de investiţii, se dispun următoarele:
Suplimentarea lucrărilor de frezare a imbracamintii asfaltice pe o grosime medie de 

3 cm, in vederea refacerii profilului transversal existent.
Refacerea integrala a structurii rutiere pe o lăţime de 7,40 m, de la km 5+750,00 

pana la 5+915,00.
Intubarea sântului existent pe partea dreapta de la km 2+380 pana la 2+450,00 cu tub 

din beton DNIOOO mm. Umplutura perimetrala tubului (zona taluz) se va face cu piatra 
sparta (Suprastructura DJ191C art.4-DAllBl-98,40mc), care se va executa conform 
DET03.

1.

2.

3.

Renunţarea la rigola la bordura si executarea imbracamintii rutiere pana in bordura 
mare, cu pastrarea lăţimii proiectate a carosabilului si a structurii rutiere de sub rigola de la 
bordura.

4.

Refacerea integrala a structurii rutiere pe strada Tudor Vlamidrescu de la km 
0+460,00 pana la km 0+550,00 si a intersecţiei cu strada Porolissum pana la km 0+015,00 
al DJ191C in suprafaţa totala de 2300,00 mp.

Executarea unui zid de sprijin de greutate, pe partea stanga a DJ191C de la km 
5+082,00 pana la km 5+175,00 .

Executarea profilului stradal (lăţime carosabil) conform celui existent pe strada 
Moigradului (km DJ191C - 3+295,00 pana la km 3+484,00), iar in curbe, unde exista 
posibilitatea executarea supralargirilor cu respectarea lăţimii existente.

Dispoziţia de şantier nr. 5/04.04.2023, înregistrată la Municipiul Zalău cu nr. 
28050/07.04.2023 se refera la colectarea si racordarea proprietăţilor la reţeaua de 
canalizare pluviala proiectata si necesitatea inlocuirii umpluturii de pamant neconforme cu 
umplutura de balast. Aceste modificări nu afectează stabilitatea si rezistenta lucrărilor 
proiectate, ci vin sa le îmbunătăţească, sa armonizeze proiectul cu situaţia existenta in teren 
si sa faciliteze execuţia mai rapida a acestora.

Astfel se dispun următoarele:
1. înlocuirea umpluturii de pamant prevăzută a se realiza pe toata lungimea 

canalizării pluviale, cu umplutura din balast, deoarece s-a constatat ca pamantul rezultat 
din săpătură este necorespunzator pentru a fi utilizat la umpluturi.

2. Colectarea si racordarea apelor pluviale de la proprietăţi cu ţeava PVC Dn 60, teu 
redus 315/160, coturi si alte piese de legătură conform listelor de cantitati de lucrări.

5.

6.

7.
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Pentru realizarea modificărilor intervenite la proiect, proiectantul, S.C. PROEXCO 
SRL S.R.L., a transmis Dispoziţiile de şantier nr. 4 si nr.5 insolite de liste de cantităţi 
pentru Note de comandă suplimentară şi Note de renunţare.

Listele de cantităţi de lucrări au fost cuantificate valoric de către executant cu 
respectarea preţurilor/tarifelor unitare pentru materiale, manoperă, utilaje şi transport, din 
cadrul ofertei care a stat la baza încheierii contractului de lucrări.

Pentru materialele care nu se regăsesc in oferta iniţiala, constructorul a prezentat 
documente Justificative.

In urma vizitei in teren a reprezentanţilor beneficiarului, dirigintelui de şantier, 
constructorului si proiectantului s-a constat necesitatea relocării conductelor de gaz din 
zona podurilor si podeţelor situate pe traseul drumului care face obiectul investiţiei 
executate si ridicarea la cota a capacelor căminelor montate in zona, ca urmare a lucrărilor 
de alimentare cu apa, canalizare menajera executate in cadrul proiectului implementat de 
Compania de Apa Someş SA, prin programul POIM, pe traseul obiectivului de investiţii.

Valoarea estimata pentru relocarea conductelor de gaz este de aproximativ, 
371.000,00 lei fara TVA, iar pentru aducerea la cota a capacelor căminelor menţionate este 
1.000.000,00 lei fara TVA

Situaţia NR-NCS se prezintă după cum urmează:

Nr. Valoare 
lei, fără TVA

Valoare 
lei, cu TVADISPOZIŢIA NR. 4 si NR.5crt.

1 DISPOZIŢIA DE ŞANTIER NR 4
Carosabil -suprastructura străzi laterale DJ 
191 C-NR -629.632,83 -749.263,071.1

1.2 Carosabil -terasamente DJ 191 C- NCS 717.564,52 853.901,78
1.3 Carosabil-suprastructura DJ 191 C- NCS 246.049,70 292.799,14

Canalizare pluviala-intubare sânt existent 
DJ191C-NCS 97.389,88 115.893,961.4

2 DISPOZIŢIA DE ŞANTIER NR 5
2.1 Canalizare pluviala DJ 191 C- NCS 1.023.143,90 1.217.541,24

TOTAL DS nr. 4+DS nr.5 1.454.515,17 1.730.873,05

3 Relocare conducte gaz 371.000,00 441.490,00
4 Aducerea la cota a capacelor căminelor 1.000.000,00 1.119.000,00

TOTAL 2.825.515,17 3.362.363,05

Suma necesara pentru executarea lucrărilor suplimentare este de 2.825.515,17 lei 
fără TVA, respectiv 3.362.363,05 lei cu TVA. Cu aceasta valoare este necesar a se 
suplimenta valoarea contractului de lucrări.

Valoarea lucrărilor suplimentare prezentate în modificările devizului general 
actualizat propus spre aprobare la capitolul „diverse şi neprevăzute” vor face obiectul 
unui act adiţional la contractul de lucrări de execuţie prin majorarea valorii contractului de 
lucrări, majorare care se încadrează în prevederile art. 221, din Legea nr. 98/2016 privind
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achiziţiile publice, coroborată cu prevederile HG nr. 907/2016 privind structura devizului 
general.

Cheltuielile pentru relocarea conductei de gaz propunem a fi cuprinse la cap. 1.4 din 
cadrul Devizului general - Cheltuieli pentru relocarea / protecţia utilităţilor.

Executarea lucrărilor suplimentare de relocare a lucrărilor de gaz situate pe traseul 
obiectivului de investiţii, la valoarea totală de 441.490,00 lei, cu TVA, urmeaza a fi 
achiziţionate potrivit Instrucţiunii ANAP nr. 1/2021, prin achiziţie iniţiata pe SEAP si vor 
face obiectului unui nou Contract de lucrări incheiat cu un operator economic atestat 
ANRE potrivit legislaţiei in vigoare, iar valoarea se va deconta din sumele existente din 
împrumut la această dată.

Valoarea lucrărilor suplimentare (mai puţin lucrările suplirnentare de relocare a 
lucrărilor de gaz menţionate) prezentate în modificările devizului general propus spre 
aprobare la capitolul „diverse şi neprevăzute” vor face obiectul unui act adiţional la 
contractul de lucrări prin majorarea valorii acestuia, în baza prevederile art. 221, din Legea 
nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

Conform Devizului general aprobat prin Referatul nr. 58060/21.07.2022, pentru 
acest obiectiv de investiţii, suma alocată cap. 5.3 Diverse şi neprevăzute este de 
1.900.000,00 lei, fără TVA, respectiv 2.261.000,00 lei, cu TVA, reprezentând un procent 
de 9,77% din valoarea cheltuielilor totale prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 
4 ale devizului general.

Având in vedere situaţia prezentata, valoarea lucrărilor suplimentare necesar a fi 
executate depăşeşte, suma alocată capitolului 5.3 din Devizul general.

Menţionam ca potrivit HG 907/2016, cap 5.3. din cadrul Devizului general- 
Cheltuieli diverse şi neprevăzute cuprinde:

„Cheltuielile diverse şi neprevăzute vor fi folosite în conformitate cu legislaţia în 
domeniul achiziţiilor publice ce face referire la modificările contractuale apărute în timpul 
execuţiei.

Cheltuielile diverse şi neprevăzute se estimează procentual, din valoarea cheltuielilor 
prevăzute la cap./subcap. J.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4 ale devizului general, astfel:

a) 10% în cazul executării unui obiectiv/obiect nou de investiţii;
b) lOYo în cazul executării lucrărilor de intervenţiei la construcţie existentă. ”

Ca urmare, suma cuprinsa in capitolul Cheltuieli diverse şi neprevăzute, se poate 
constitui conform legislaţiei, in vigoare in procent de 20% din valoarea cheltuielilor totale 
prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4 ale devizului general.

Precizăm că acest obiectiv de investiţii se realizează în cadrul contractului de 
finanţare din fonduri nerambursabile nr. 6522/25.02.2021 cu denumirea "Mobilitate urbană 
durabilă Zalău 2023 etapa II” pentru care în baza HCL nr. 262/10.08.2020, completată şi 
actualizată cu HCL nr. 235/30.06.2022, Municipiul Zalău şi-a asumat contribuţia proprie în 
cadrul proiectului atât de natura cheltuielilor eligibile cât şi cheltuieli neeligibile precum şi 
toate resursele financiare necesare implementării proiectului.

Contractul de finanţare cuprinde realizarea a doua obiective de investiţii: 
„Modernizare DJ 19IC; Tudor Vladimirescu, Porolissum, Bujorilor, Moigradului şi 
Cetăţii” şi ’-Pietonizare strada Unirii”.
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în raport cu prevederile contractului de finanţare şi cu structura bugetului proiectului, 
valoarea lucrărilor propuse suplimentar, ca urmare a modificărilor intervenite din punct de 
vedere tehnic, sunt cheltuieli neeligibile, reprezentând contribuţie proprie.

De asemenea, aducem la cunoştinţă faptul că la această dată sumele necesare pentru 
implementarea tuturor proiectelor cu finanţare nerambursabilă reprezentând contribuţia 
autorităţii locale - cheltuieli eligibile, cheltuieli neeligibile şi alte sume necesare 
implementării şi finalizării proiectelor sunt asigurate din împrumutul contractat de la BCR.

în cadrul împrumutului pentru acest proiect potrivit HCL nr. 471/16.12.2022 suma 
repartizată este de 26.245 mii lei din care a fost utilizată suma de 7.100,91 mii lei, 
rămânând un disponibil de 19.144,09 mii lei, sumă insuficientă pentru cele doua obiective 
aflate in implementare, ţinând cont de modificările privind rezerva de implementare si 
lucrările suplimentare, aferente celor 2 obiective de investiţii din cadrul proiectului 
„Modernizare DJ 19IC: Tudor Vladimirescu, Porolissum, Bujorilor, Moigradului şi 
Cetăţii” şi ’Tietonizare strada Unirii”.

Ţinând cont de faptul că execuţia lucrărilor pe „Modernizare DJ 191C: Tudor
Vladimirescu. Porolissum. Bujorilor. Moigradului şi Cetăţii”, a fost condiţionată de lucrări
de investiţii realizate în zona respectivă de către Compania de Apa Someş SĂ. prin
programul POIM. pana la aceasta data lucrările realizate in cadrul investiţiei sunt pana la 
un procent de 13,76%, în contextul în care durata contractului de execuţie a lucrărilor este 
data de 21.06.2023, precum şi termenul limita de utilizare a împrumutului contractat, 
până în data de 7 august, se va impune prelungirea duratei contractului de lucrări, 
propunem ca valoarea lucrărilor suplimentare să fie suportata din sumele disponibile la 
această dată din împrumut, in raport cu ritmul de execuţie a lucrărilor ,până la utilizarea 
integrală a acestuia, pe acest proiect.
Raportat la situaţia prezentata pentru o parte din lucrările angajate prin contracte va fi 
necesar indentificarea altei fmantari.

Astfel pentru sumele rămase neacoperite din împrumutul curent se impune
contractarea unui nou împrumut în urma analizei privind stadiul si evoluţia executării
lucrărilor pentru toate proiectele finanţate din împrumut ('cheltuieli neeligibile).

Având în vedere cele prezentate supunem aprobării Consiliului local următoarele ; 
o executarea lucrărilor suplimentare propuse de proiectant prin DS nr. 4 şi DS nr. 5 si 

aducerea la cota a capacelor căminelor, la valoarea totală de 2.849.873,05 lei cu 
TVA, in baza unui act adiţional Încheiat la contractul de lucrări si decontarea lor din 
sumele existente din împrumut la această dată, până la utilizarea integrală a acestuia; 

o executarea lucrărilor suplimentare de relocare a bransamentelor/retelelor de gaz 
situate pe traseul obiectivului de investiţii, la valoarea totală de 441.490,00 lei, cu 
TVA, in baza unui nou contract de lucrări, valoarea lucrărilor urmând a se deconta 
din sumele existente din împrumut la această dată, până la utilizarea integrală a 
acestuia;

o cuprinderea lucrărilor suplimentare propuse de proiectant prin DS nr. 4 şi DS nr. 5 si 
aducerea la cota a capacelor căminelor, în cadrul DG al investiţiei, la cap. 5.3, 
Diverse şi neprevăzute, prin majorarea valorii acestuia de la 1.900.000,00 lei fara 
TVA, la 3.964.701,11 lei cu TVA , reprezentând un procent de 20% din valoarea 
cheltuielilor totale prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4 ale devizului 
general;

6
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o cuprinderea lucrărilor de relocare conducte gaz în cadrul Devizului general al 
investiţiei la cap. 1.4, Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităţilor, prin majorarea 
valorii acestuia de la 49.612,50 lei fara TVA, la 420.612,50 lei fara TVA; 

o aprobarea cuprinderii în Devizul general a sumelor necesare pentru asigurarea plătii 
serviciilor de dirigenţie de şantier şi a cotelor ISC, în corelare cu valoarea lucrărilor 
suplimentare executate;

/jo aprobarea Devizului general actualizat al investiţiei la valoarea totală de 
28.473.814,39 lei, fără TVA, respectiv 33.858.367,09 lei, cu TVA, din care valoarea 
C+M (construcţii montaj) este de 19.525.117,84 lei, fără TVA, respectiv 
23.234.890,23 lei, cu TVA, confonn Anexei 1.

/
Şef serviciu de n 

comunitare di 
ing. Roi

itorizare servicii 
ffiăţi publice, 
i/Ciurte

Şef serviciu financiar 
contabilitate, buget 

ec. Margareta Păuşan♦

întocmit:
M.Brudasca 
DT/SIAP/AP/MB'd ex
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SC PROEXCO SRL, Oradea 
CUI R017801909, J05/1593/2005 
tel. 0359.467.273, e-mal: office@proexco.ro

■ ' ' ■ DEVIZ'GENERÂL
fconformHG907/2016)

04/05/2023
- 1. ♦

MODERNIZARE DJ 191C: TUDOR VLADIMIRESCU, POROUSSUM, BUJORILOR,
MOIGRADULUI ŞI CETĂŢII

V C’

.* r

actualizat in baza OUG nr. 64/2022
Valoare 

(fara TVA)
TVA Valoare 

(cu TVA)19%Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor 
de cheltuieli lei leicrt. lei

2 3 5 6

Cheltuieli pentru obţinerea si amenajarea terenului -
CAPITOLUL 1

Obţinerea terenului1,1
1,2 Amenajarea terenului

Amenajări pentru protecţia mediului si aducerea la starea 
iniţiala1,3

1,4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităţilor 420.612,50 79.916,38 • 500.528,88
TOTAL CAPITOL 1 420.612,50 79.916,38 500.528,88

''' ... ; 
- f L'><. '

r.. . tiCAPITOLUL 2
“ .f

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor iiccesare obiectivului
I

2,1 Utilităţi
TOTAL CAPITOL 2

CAPITOLUL 3
Cheltuileli pentru proiectare si asistenta tehnica

3,1 Studii 12.000,00 2.280,00 14.280,00
3.1.1. Studii de teren 12.000,00 2.280,00 14.280,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului
3.1.3. Alte studii specifice
Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize,
acorduri şi autorizaţii3,2 950,00 5.950,005.000,00
Expertizare tehnică3,3 9.520,008.000,00 1.520,00
Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al
clădirilor3,4

3,5 Proiectare 74.000,00 14.060,00 88.060,00
3.5.1. Temă de proiectare
3.5.2. Studiu de prefezabilitate
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor
de intervenţii şi deviz general 30.000,00 5.700,00 35.700,00
3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 10.000,00 1.900,00 11.900,00
3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a
detaliilor de execuţie
3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 34.000,00 6.460,00 40.460,00

3,6 Organizarea procedurilor de achiziţie
3.7 Consultanta 11.375,00 11.375,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii
3.7.2. Auditul financiar 11.375,00 11.375,00

3,8 Asistenta tehnica 207.480,74 39.421,34 246.902,08

mailto:office@proexco.ro


3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 3.000,00 570,00 ■ 3.570,00
3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 3.000,00 570,00 3.570,00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în
programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către .Inspectoratul de Stat în Construcţii
3.8.2. Dirigenţie de şantier 243.332,08204.480,74 38.851,34

TOTAL CAPITOL 3 317.855,74 . 58.231,34 376.087,08
CAPITOLUL 4
Cheltuileli pentru investiţia de baza
Construcţii si instalaţii4,1 19.022.713,05 3.614.315,48 22.637.028,53
Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale4,2
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită 
montaj • 4,3
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care hu necesită
montaj şi echipamente de transport4,4

4,5 Dotări 306.180,00 58.174,20 364.354,20
4.6 Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4 19.328.893,05 3.672.489,68 23.001.382,73
C APITOLUL 5 
Alte chetuieli
Organizare de şantier5,1 273.117,85 325.010,2551.892,40
5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de
şantier 81.792,29 15.540,54 97.332,83
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 191.325,56 36.351,86 227.677,42-

5,2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0,6 % 122.688,44 122.688,44
5.2.1: Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii
finanţatoare'
5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de
construcţii (0,5%) 102.240,37 . 102.240,37
5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul Statului în amenajarea 
teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de
construcţii (0,1%) 20.448,07 20.448,07
5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de
construire/desfiinţare.

5,3 Cheltuieli diverse si neprevăzute 3.964.701,11 753.293,21 4.717.994,32
5,4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 8.000,00 1.520,00 9.520,00

TOTAL CAPITOL 5 4.368.507,40 806.705,61 5.175.213,01
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6,10 Pregătirea personalului de exploatare
6,20 Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL 6
CAPITOLUL 7
Cheltuieli pentru rezerva de implementare

7,10 Cheltuieli pentru rezerva de implementare 4.037.945,70 767.209,68
767.209,68

4.805.155,38
TOTAL CAPITOL 7 4.037.945,70 4.805.155,38

TOTAL GENERAL 28.473.814,39 5.384.552,70
3.709.772,39

33.858.367,09
din care: C + M (1.2 -f 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 -f 5.1.1) 19.525.117,84 23.234.890,23

SEF SERMICIU MSCUP 
ing. Ram^.diurte

SEF SIAP 
ing. Angelica Pop

Întocmit, 
ing. M Brudasca
dt/siap/ap/nI



-fhnvfA 2-S.C. PltffiEXCO S.R.L.
mun. Oradea, str. Jiului, nr. 16
CUI ROI 7801909, J05/1593/2005
e-mail: office@proexco.ro
tel. +40 359 467 273; fax +40 374.097.300

vm. 6 Autorizat
Autorizat__

0/ HG544/20Î2,
^AMrpi domeniu d)
dSHSSîî AvSze/autorizatH 
Clasa III

Autorizat 
Ordin MAPOR 
676/2009 
Proiectare 
drumuii

gospodărire ape torestlere

I
bM son

CNt-certiflcafa mo»10l4»EH-^8 J CNr. certificau UIG-1031-EH002 ^ ( Nr. certificatT UIG-IQ15-EG-U7

DISPOZIŢIA DE ŞANTIER 
nr. 4 din data de 05.03.2023

Lucrarea: MODERNIZARE DJ191C: TTOOR VLADIMIRESCU, POROLISSUM 
BUJORILOR, MOIGRADULUI SI CETĂŢII
Beneficiar: MUNICIPIUL ZALĂU, JUDEŢUL SĂLAJ
Proiectant; S.C. PROEXCO S.R.L. - ing. Moca Eugen

Executant: S.C. DRUM CONSTRUCT S.R.L.

Diriginte: ASOCIEREA S.C. PRESTCO S.R.L. - S C. DIRCONS MAD S.R.L.

Având în vedere nota de constatare nr. /22.02.2022 si nr.18035/03.03.2023 si lucrările in 
curs de execuţie, s-a stabilit ca sunt necesare modificări asupra proiectului de execuţie, in ceea ce 
priveşte: necesitatea proiectării unui noi secţiuni de zid de sprijin, renunţarea la rigola la bordura 
si execuţia structurii rutiere pana in bordura mare, suplimentarea cantitatilor de refacere a 
structurii rutiere si suplimentarea cantitatii de frezare a imbracamintii asfaltica pentru 
refacerea .bombamentului drumului. Modificări ce nu afectează stabilitatea si rezistenta lucrărilor 
proiectate, ci vin sa le îmbunătăţească,- sa armonizeze proiectul cu situaţia existenta in teren 
faciliteze execuţia mai rapida a acestora.

Astfel se vor dispune următoarele;

Suplimentarea luci arilor de frezare a imbracamintii asfaltice pe o grosime medie de 3 cni iu 
vederea refaceri profilului transversal existent.

2. Se dispune refacerea integrala a structurii rutiere pe o lăţime de 7,40 m, intre km 5+750,00 
pana la 5+915,00.

a se

si sa

1.

3. Se dispune intubare sântului existente pe partea dreapta intre km 2+380 pana la 2+450,00 
tub din beton DNIOOO

CM

. Umplutura perimetrala tubului ( zona taluz ) se va face cu piatra 
sparta ( Suprastructura DJ191C, Art. 4 - DAllBl - 98,40 mc ). Se va executa confoim 
DET03.

mm

4. La solicitarea beneficiarului se dispime renunţarea la rigola la bordura si execuţia 
imbracamintii mtiere pana in bordura mare. Cu pastrarea lăţime proiectate a carosabilului si 
a structuri mtiere de sub rigola la bordura.

Pagina - 1 - din 2
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5. Se dispune refacere integrala a structurii rutiere ■
0+460,00 pana la km 0+550,00 si a intersecţiei 
DJ191C in suprafaţa totala de 2300,00

executa un zid de sprijin de greutate pe partea stanga 
pana la km 5+175,00 .

S t Jon DJ19IC - 3+295,00 pana la km 3+484,00 ), iar in curbe unde exi+tp 
posibilitatea execuţiei supralargirilor cu latimea existenta.

pe strada Tudor Vlâmidrescu intre km 
cu strada Porolissum pana la km 0+015,00 al

mp.

6. Se va
a DJ191C intre km 5+082,00

7.

La prezenta Dispoziţie de şantier - nr. 4 se ataşează: 
- Memoriu justificativ 

Liste de cantităti —Planşe mod-ficaLT*' ^ ,

Proiectant
S.C. PROEXCO S.R.L 
^'^g. Moca Eugen

Beneficiar,
Municipiul Zalău, Judcpil Sălaj S.C. DRDM cSsTRUCT S.R.L.

Verificator de proiecte, 
ing. DUMA D. GHEORGHE Diriginte şantier 

Ing. Florian Cristian Mihai

------------‘+9t:^-Eti+SUBDOMFMic 7

MUREŞAN ADRIAN DANIEL 
DIRIGINTE DE ŞANTIER 

AUT. NR. 00020007 
DOMENII/SUBDOMENII: 

_______2.3 ; 3,2. :6.1.
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/htjCCL 3
S.C. PROEXCO S.R.L.
mun. Oradea, str. Jiului, nr. 16
CUI ROI 7801909, J05/1593/2005
e^nail: office@proexco.ro
lei. +40 359 467 273; fax +40 374.097.300

. Ktăm^t Ni. ferlînciit: PlQ.lomnh^

Autorizatr
AWrpi

Clasa tll

Autorizat 
H(i644/2012. 
domeniu d) 
AvIze/autorizaUl 
gospodărire ape

Autorizat
Ordin MAPOR
876/2009
Proiectare
drumuri
iofesdere

DISPOZIŢIA DE ŞANTIER 
nr. 5 din data de 04.04.2023

-o«oussuM,
Beneficiar: MUNICIPIUL ZALĂU, JUDEŢUL SĂLAJ 

Proiectant: S.C. PROEXCO S.R.L. - ing. Moca Eugen 

Executant: S.C. DRUM CONSTRUCT S.R.L 

Diriginte: ASOCIEREA S.C. PRESTCO S.R.L. - S.C. DIRCONS MAD S.R.L.

curs de e^rui^sTsrhîr ».] 8035/03.03.2023 si lucrările in
curs de execuţie, s-a stabilit ca sunt necesare modificări asupra proiectului de execuţie, in ceea ce
priveşte, colectarea si racordarea proprietăţilor la reţeaua de canalizare pluviala proiectata si
necesitatea înlocuirii umpluturii de pamant neconforme cu umplutura de balast. Modificări
afectează stabilitatea si rezistenta lucrărilor proiectate, ci vin sa le îmbunătăţească
proiectul cu situaţia existenta in teren si sa faciliteze execuţia mai rapida a acestora!

Astfel se vor dispune următoarele: .

ce nu 
, sa armonizeze

.1.

netorespunzator pentru a fi utilizat la umpluturi.

2. Se dispune colectarea si racordarea apelor pluviale de la proprietăţi cu ţeava PVC Dhl 60 
redus 315/160, coturi si alte piese de legătură conform listelor anexate. , teu

La prezenta Dispoziţie de şantier - nr. 5 se ataşează:
Liste de cantităţi Note de renunţare (NR ) si Note de Comanda Suplimentara (NCS )
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Proiectant Beneficiar, Constructor,
Municipiul Zalau, Judeţul Sălaj S.C. DRUM CONSTRUCT S.R.L.

t oMm 4 \cot#ţuai'

Diriginte şantier

-Ci
ROMANiAl/M.D.R.K- i A C 
FLORÎAriJ 

D i F? I T E( SA fvo 11L- R
Mit r|ţR//boj9î'5

NR. 000.?38 7::<

ISTI^N-FviiHAt

DOMEr/I/SUBD 
/ AUT, ,

/lOM EN ll/SU BOOM EN) IK .x 
' AUT.-NR. 000'AMa-\ 

______oomenii/subdomf n i i_^/

CI
fR.T.yiS.C.

diriginte DE ŞANTIER
aut. NR. 00020007

DOMENU/SUBDOMENll;
■ 2.3 :3.2;.:6.V —■

Vl.U
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