
 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOCODOR                                                                                                                                

                                                                                                                          Anexa  

                                                                                                                      La  hotărârea nr.47/25.03.2019 

 

INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII  

REABILITARE DRUM COMUNAL DC 118 ÎN COMUNA SOCODOR, KM 0+000 – KM 2+100 

Fazele P.A.C. + P.T.E. 

 

 

I.   Valoare totală investiţie (incl. TVA)              :  612 633,90 lei  

din care  C+M    :  507 446,27 lei  

 

II. Caracteristici tehnice carosabil:   

- Amplasament               : Sectorul din drumul comunal DC 118 are începutul la 

                                                                        intersecția cu drumul național DN 79A și finalul la ieșirea  

                                                                        din localitatea Socodor la km 2+103. Drumul comunal  

                                                                        este situat pe teritoriul comunei Socodor, în intravilanul 

                                                                        localității Socodor, în partea de nord-vest a judeţului 

                                                                        Arad. 

- În plan                                                         : traseul proiectat se menţine peste carosabilul existent al    

drumului comunal  

- Lungimea traseu proiectat                        : 2,103 km 

   

- Lăţimea carosabilului                                : 6,00 m (sector km 0+000…1+550) 

                                                                        : 5,00 m (sector km 1+550…2+103) 

 

- Îmbrăcăminte asfaltică                              : da 

 

- Acostamente                                                : 2 x 0,50 m = 1,00 m  

 

a. Structura rutieră proiectată: 

- 4 cm strat de uzură din B.A. 16; 

- structură rutieră existentă cu îmbrăcăminte asfaltică. 

Defecțiunile existente prezente la structura rutieră vor fi reparate în prealabil înaintea 

așternerii stratului de uzură din B.A. 16. 

Pe zonele unde suprafața carosabilă prezintă mici denivelări, stratul de uzură din B.A. 16 

proiectat se va executa cu o grosime medie de 5 cm. 

Pe sectorul cuprins între km 0+972… 1+180, în zona centrală a localității Socodor, a fost 

prevăzută turnarea unui strat de uzură din B.A. 16 cu grosimea de 4 cm și pe suprafețele asfaltate 

adiacente părții carosabile a drumului comunal, folosite în momentul de față ca și locuri de parcare. 

Acostamentele vor fi aduse la cotă cu umplutură din deşeu de carieră. 

 

b. Podeţe transversale proiectate                 : 1 buc. Ø0.60 m din PEHD, B=9.00 m 

 

c. Marcaje rutiere                                          : da  

 

III. Durata de realizare a investiţiei             : 2 luni  

 

IV. Finanţarea investiţiei     :  Finanţarea cheltuielilor aferente investiţiei se va   

                                 face de la bugetul local.            


