
ROMANIA 
Judeţul GORJ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PADEŞ 
Codul de înregistrare fiscală: 4898932 

H O T Ă R Â R E 

NR. 25 DIN 16.03.2017 

PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI "MODERNIZARE DRUMURI 
LOCALE, COMUNA PADEŞ, JUDEŢUL GORJ" 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată; 
b) art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 10 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; . 
c) art. 7 alin. (2) şi art. 1166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii; 
d) art. 20 şi 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006, 
e) art. 36 alin. (2) lit. b) şi d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2UU1, 

reDublicată, cu modificările şi completările ulterioare; . . _ .. 

0 Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

Luând at* de.^ ^ b g r e p r e z e n t a t d e către primarul comunei Padeş - dl. Antonie 

Serafim, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat cu nr. 2457/16.03.2017, prin care se susţine 
necesitatea si oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivităţii, necesitatea şi o p o r t u n ^ ^ ^ d g r e s o r t d i n c a d r u l a p a r a t u I u i d e specialitate al 

primarului înregistrat cu nr. 2456 / 16.03.2017, prin care se motivează, în drept şi m fapt, 
necesitatea şi oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivităţii, 

c) Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Padeş, 

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor 
nuhlice de interes local a căror documentaţie tehnico-economică/notă de fundamentare a fos 
aprobată priî^ Hotărârea Consiliului Local nr. 2/2017 privind "MODERNIZARE DRUMUR 
LOCALE COMUNA PADEŞ, JUDEŢUL GORJ", Consiliul Local al comunei Padeş adopta 

prezenta hotărâre. 
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H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art. 1. - Se aprobă implementarea proiectului „MODERNIZARE DRUMURI 
LOCALE, COMUNA PADEŞ, JUDEŢUL GORJ", denumit în continuare Proiectul. 

Art. 2. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de 
realizare a investiţiei, în cazul obţinerii finanţării prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 
- P.N.D.R., potrivit legii. 

Art. 3. - Autorităţile administraţiei publice locale se obligă sa asigure veniturile 

necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanţă a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de 
la data efectuării ultimei plăţi în cadrul Proiectului. 

Art 4. - Numărul locuitorilor şi operatorii economici deserviţi de Proiect, după caz, 
precum şi caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse în anexă, care este parte 
integrantă din prezenta hotărâre. _ 

Art. 5. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, m dubla 
sa calitate si de ordonator principal de credite, sau administratorul public al comunei. 

Ar t . 6. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarei 

comunei Padeş. ^ h o t ă r â r e s e c o m u n i c ă , prin intermediul secretarului comunei Padeş, 

în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Padeş şi prefectului judeţului Gorj şi se aduce 
la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul primăriei, precum şi pe pagina de internet 
www. primariapades.ro 

Nr. 25 din 16 martie 2017 
Adoptată cu un număr de 13 voturi "pentru", 
din totalul de 13 consilieri în funcţie 

Contrasemnează, 
\ Secretar comună, 

Arginţaru Niţă 



CARTUŞ NECESAR DE INSERAT PE HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL, 
DUPĂ SEMNĂTURA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ Şl CEA A SECRETARULUI COMUNEI PADEŞ 

PROCEDURĂ OBLIGATORIE ULTERIOARĂ ADOPTĂRII 
HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PADEŞ NR. 25/2017 

Nr. 
crt. 

OPERAŢIUNI EFECTUATE Data 
ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 
responsabile să 

efectueze procedura 
0 1 2 l 3 
1 Adoptarea hotărârii 16/03/20 17 
2 Comunicarea către primarul comunei1"1"4) 16/03/20 17 
3 Comunicarea către prefectul judeţului1"1"1) 20/03/20 17 
4 Aducerea la cunostintă publică3"1"3 24/03/20 17 
5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual3) .../...120 .... Y j -
6 Hotărârea devine obligatorie şi produce efecte3) 24/03/20 17 

Extrase din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările $il completările 
ulterioare: 

1) art. 48 alin. (2): „Secretarul unităţii administrativ-teritoriale va comunica hotărârile consiliului local primarului 
şi prefectului de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data adoptării."-, 

2) art. 49 alin. (2): „Aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de 5 
zile de la data comunicării oficiale către prefect.": 

3) art. 49 alin. (1): „Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii şi produc efecte de la data aducerii lor ia 
cunoştinţă publică, iar cele individuale, de la data comunicării." 

4> art. 115 alin. (3): „Hotărârile consiliului local se comunică în mod obligatoriu:... 
a) primarului unităţii administrativ-teritoriale; 
b) prefectului judeţului." 

5,art. 115 alin. (6): „Actele autorităţilor administraţiei publice locale se vor aduce la cunoştinţă publică prin 
grija secretarului unitătii administrativ-teritoriale." 
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Nr. 
crt. 

3. 

Informaţii privind îndeplinirea obligaţiilor publicării pe pagina de internet a 
Primăriei comunei Padeş __ __ 

Data aprobării 
Denumirea documentelor şi a informaţiilor ce fac 
obiectul publicării pe pagina de internet la adresa 

www.primariapades.ro 

B 
bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) aprobate, 
inclusiv anexele acestora; 
situaţiile financiare asupra execuţiei bugetare 
trimestriale şi anuale aferente bugetelor prevăzute 
la art. 1 alin. (2), inclusiv plăţile restante; 

bugetul general consolidat al unităţii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale, întocmit potrivit 
metodologiei aprobate prin ordin comun al 
ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei 
publice şi al ministrului finanţelor publice 

ultimelor 
documente şi 

informaţii 

registrul datoriei publice locale, precum şi registrul 
garanţiilor locale, actualizate anual 
programul de investiţii publice 
unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale 

Data publicării pe 
pagina de internet a 
ultimelor documente 

şi infonnaţii 

D 

Data publicării pe pagina 
de internet la adresa 
hi.tp;//uat.mdrap.ro/ 

a ultimelor documente şi 
infonnaţii 

Numărul de înregistrare 
generat automat 

pe paginile de internet ale 

sttDunerea spre consultare publică; . . . . , 

informatic după încărcarea informaţiilor." — - -
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ANEXA LA H C L 

I. Lista instituţiilor sociale şi de interes public deservite direct de investiţia "Modernizare 
drumuri locale, comuna Padeş, judeţul Gorj" 

1. Stadion Padeş Sat Padeş, nr 242 

2. Stadion Călugăreni Sat Călugăreni 

3. Cimitir Motru Sec - Cloşani Sat Motru Sec, nr. 412 

Sat Cloşani, nr. 412 

4. Grădiniţa Motru Sec Sat Motru Sec, nr.41 

5. Biserica de lemn "înălţarea Domnului" Sat Cloşani, nr. 412 

6. Cabinet Stomatologie Sat Călugăreni, nr. 26 

7. Post Poliţie Sat Călugăreni, nr.21 

8. Sediu Primărie Sat Călugăreni, Nr.41 

9. C.M.I. Dr Galtoi Artur Eugen Sat Călugăreni, Nr.41 

10. C.M.I. Dr. Achim Florica Sat Călugăreni, Nr.41 

11. C.M.I. Dr. Rauti Ioana Sat Călugăreni, Nr.41 
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II. Listă agenţi economici deserviţi direct de investiţia "Modernizare drumuri locale, comuna 
Padeş, judeţul Gorj" 

Nr. 
crt 

Denumire agent economic Obiect activitate Adresă 

1 Asociaţia Agricolă " Motru-Sec„ Agricultură Sat Motru Sec, nr. 182 

2 Birău Florina Mihaela PFA Cultură vegetală 
combinată cu creşterea 
animalelor 

Sat Motru Sec, nr. 388 

3 Boţa Gheorghe PFA Creştere animale Sat Motru Sec, nr. 137 

4 Ciorbă Culiţă PFA Cultură vegetală 
combinată cu creşterea 
animalelor 

Sat Motru Sec, nr. 403 

5 Ciorbă Manica PFA Cultură vegetală 
combinată cu creşterea 
animalelor 

Sat Motru Sec, nr. 407 

6 Ciorbă Victoria PFA Creştere ovine şi caprine Sat Motru Sec, nr. 258 

7 SC COSNE L V ICOM SRL Comerţ Sat Motru Sec, nr. 182 

8 Hîrţaucă Ileana PFA Creştere animale Sat Motru Sec, nr. 275 

9 SC LIMAROCOR SRL Comerţ Sat Motru Sec, nr. 187 

10 Luca Margareta Nicoleta PFA Creştere bovine de lapte Sat Motru Sec, nr. 79 

11 Ploscaru Eleonora PFA Creştere animale Sat Motru Sec, nr. 97 

12 Ploscaru Liliana PFA Creştere porcine Sat Motru Sec, nr. 209 

13 Puiu Ilie PFA Creştere animale Sat Motru Sec, nr. 244 

14 TIMPLARIS SIDMINS SRL Atelier tâmplărie Sat Motru Sec, nr. 264 

15 BLIŢCONS 2014 SRL Construcţii Sat Cloşani, nr. 36 

16 Fîciu Ionela Maria PFA Comerţ Sat Cloşani, nr.27 

17 Fraţilescu Constantin Creştere ovine şi caprine Sat Cloşani, nr.401 A 

18 SC GHEŞEFT SRL Comerţ Sat Cloşani, nr.205 
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19 SC MARIO CAM IMPEX SRL Comerţ Sat Cloşani, nr. 72 

20 Pitica Lurenţiu PFA Creştere ovine şi caprine Sat Cloşani, nr. 40 

21 Şerbaii Petrişor 1.1. Transport Sat Cloşani, nr. 36 

22 Ştefanoiu Rodica LI. Creştere animale Sat Cloşani, nr.396 

23 Ţuhaşu Maria PFA Creştere animale Sat Cloşani, nr.382 

24 Vintilescu Victoria PFA Cultură vegetală 
combinată cu creşterea 
animalelor 

Sat Cloşani, nr. 383 

25 Drăghescu Marioara PFA Creştere animale Sat Călugăreni, nr. 133 

26 Mischie Ana l . l Creştere animale Sat Călugăreni, nr. 21 

27 Cloşanu Andreea Mădălina PFA Creştere bovine de lapte Sat Văieni, nr. 13 

28 Creţu Ion Daniel PFA Creştere animale Sat Văieni, nr. 44 

29 SC LOLIMIRI CONSTRUCT SRL Construcţii Sat Văieni, nr. 42 

30 Morega Dragoş Cristian PFA Creştere animale Sat Văieni, nr. 127 

31 Stoican Haralambie PFA Creştere bovine de lapte Sat Văieni, nr. 17 

32 Băloi Constatin Daniel PFA Creştere bovine de lapte Sat Padeş, nr. 250 

33 Codan Nicolae PFA Creştere animale Sat Padeş, nr. 126 

34 Draghia Vasilica Monica PFA Creştere animale Sat Padeş, nr. 241 

35 Drăgoi Elisabeta PFA Creştere animale Sat Padeş, nr. 96 

36 Mischie Mihail PFA Cultură vegetală 
combinată cu creşterea 
animalelor 

Sat Padeş, nr. 1963 

37 SC PIRANISAN TRADE SRL Comerţ Sat Padeş, nr. 117 

38 Popescu Ionuţ PFA Creştere animale Sat Padeş, nr. 192 

39 Popescu Lucian PFA Activităţi de design Sat Padeş, nr. 214 

40 SC RALCOMSERV SRL Activităţi de curăţenie Sat Padeş, nr. 245 
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III. CARACTERISTICI TEHNICE ALE PROIECTULUI 

DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI 

1. Descrierea lucrărilor de baza si a celor rezultate ca necesare de efectuat in urma realizării 

lucrărilor de baza 

Drumurile locale propuse spre modernizare conform temei de proiectare, au o lungime 

totală de L= 6,803 km, dispuse astfel: 

în satul Cloşani: 

Drum stradal DS21: cu originea la km 0+000 (DJ671) si punctul final la km 0+870 

(cimitir) DS9, are lungimea L=0,870 km; 

în satul Motru Sec: 
Drum stradal DS17: cu originea la km 0+000 (DCI 18) si punctul final la km 0+150 

(Pîeşu), are lungimea L=0,150 km; 
Drum stradal DS19: cu originea la km 0+000 (DCI 18) si punctul final (cimitir) in DS21, 

are lungimea L=0,500 km; 
Dmm stradal DS20: cu originea la km 0+000 (DC 118) si punctul final la km 2+342, are 

lungimea L=2,342 km; 

în satul Călugăreni: 

Drum stradal DS32: cu originea la km 0+000 (DJ671) si punctul final la km 0+112 (Blaj) 

, are lungimea L=0,112 km; 

Drum stradal DS38: se modernizează pe sectorul cuprins intre DS32 si stadionul 

Călugăreni, in lungime de L = 0,382 km; 

în satul Văieni: 
Drum comunal DCI 17: se modernizează pe sectorul de la km 1+850 si punctul final la 

km 2+050 , are lungimea L=0,200 km; 

Drum stradal DS25: cu originea la km 0+000 (DCI 17) si punctul final la km 0+312, are 

lungimea L=0,312 km; 

în satul Pades: 

Drum stradal DS12: cu originea la km 0+000 (DJ671) si punctul final la km 0+180 

(Paulescu Elena), are lungimea L=0,180 km; 

Drum stradal DS13: cu originea la km 0+475 si punctul final la km 0+650 (DS36), are 

lungimea L=0,175 lan; 

Drum stradal DS36: cu originea la km 0+000 (DN67D) si punctul final la km 1+580 

(DS13), are lungimea L=l,580 km; 
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In conformitate cu legislaţia în vigoare, respectiv Legea nr. 10/1995, HG 766/1997-

anexa 3, P,0o -1/2013, PD177-2001, Ordin MT. nr.45/1998, Ordin MT. nr.50/1998, STAS 

10144/1, STAS 10144/3, STAS 17909/1-90 investiţia se încadrează în următoarele date tehnice: 

clasa tehnică a drumului V; 

categoria de importanţă "C"; 

clasa de importanta III - medie 

- zona climaterică II; 

- zona seismică de calcul E (grad 7,5); ag=0,15g 

- perioada de colţ Tc =0,7 sec; 

clasa de încărcare E (VgO - A30); 

Traseul în plan 

Drumurile de interes local sunt propuse spre modernizare si reabilitare pe o lungime 

totala de 6,803 km. 

Elementele geometrice în plan vertical cât şi în plan orizontal vor fi calculate conform 

STAS 863/85 pentru V=25 km/h . 

Pentru evitarea exproprierilor de terenuri cat si de imobile, linia roşie (plan vertical) cat 

si traseul existent (plan orizontal) se vor respecta întocmai, curbele periculoase semnalizându-se 

corespunzător. 

Profilul longitudinal 

Linia roşie se proiectează ţinând cont de grosimea sistemului rutier propus, precum şi de 

prevederile STAS 863/85, cât şi a ordinului de aprobare a Normelor metodologice privind 

proiectarea drumurilor nr. 45/1998 al M.L.P.A.T., asigurând reducerea declivităţiior existente si 

respectând declivităţile excepţionale în curbe. 

Profilul longitudinal proiectat corespunde unei viteze de 25 km/h, datorită situaţiei 

existente şi obligaţia din temă de a menţine traseul existent fără exproprieri. 

Profilul transversal 

In profil transversal, având in vedere situaţia existenta in teren si importanta acestor 

drumuri, s-au proiectat elemente geometrice corespunzătoare clasei tehnice V, cu o banda sau 

doua de circulaţie, conform „Normelor tehnice privind proiectarea, construirea şi modernizarea 

drumurilor" (Ordinul M.T.45/ 1998) si indicativ AND 582-2002, Ordin MT. nr.50/1998, STAS 

10144/1, STAS 10144/3. 
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Pentru siguranţa circulaţiei se vor respecta prevederile STAS 1948/1-91, STAS 1948/2-

95 si Indicativului AND 593-2012 (Catalog de sisteme de protectie pentru siguranţa circulaţiei 

la drumuri si autostrazi) pentru amplasarea dispozitivelor de siguranţa circulaţiei, respectiv 

prevederile SR 1848/1-2008, SR 1848/2-2008, SR 1848/3-2008 si SR 1848/7-2004 pentru 

realizarea semnalizării orizontale si verticale. 

Sub-măsura 7.2 „Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară 

mică" se încadrează, în prevederile art. 20 din Regulamentului (UE) 1305/ 2013, cu modificările 

şi completările ulterioare, în Măsura 07 - „Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale" 

şi contribuie la domeniul de intervenţie DI 6B - încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale 

încadrarea cererii de finanţare se va face pe domeniul de intervenţie DI 6B - „încurajarea 

dezvoltării locale în zonele rurale". 

OBIECTIVELE submăsurii 7.2: 

- Crearea infrastructurii rutieră de interes local şi o infrastructură de apă/apă uzată îmbunătăţite, care 

vor contribui la diminuarea tendinţelor de declin social şi economic şi la îmbunătăţirea nivelului de 

trai în zonele rurale; 

- îmbunătăţirea condiţiilor de trai pentru populaţia rurală şi la stoparea fenomenului de depopulare 

din mediul rural prin reducerea decalajelor rural-urban; 

Analizând oportunitatea accesării de fonduri prin acest Program de finanţare, precum şi 

obiectivele generale şi strategice de dezvoltare ale comunei Padeş, stabilite prin Strategia de 

dezvoltare locală a comunei Padeş 2014-2020, aprobată prin Hotărârea Consiliului local nr.39/2016, 

rezultă următoarele obiective: 

- Asigurarea accesului neîngrădit al locuitorilor, turiştilor şi consumatorilor economici 

la infrastructura de bază; 

- Reabilitarea drumurilor locale va avea efecte benefice asupra dezvoltării economice 

viitoare a comunei prin conectarea diferitelor zone la drumurile locale; 

- Va deveni o zonă de interes atât pentru investitori, cât şi pentru turiştii care 

tranzitează comuna. 

Rezultatele obţinute în urma realizării investiţiei "MODERNIZARE DRUMURI 

LOCALE COMUNA PADEŞ, JUDEŢUL GORJ, sunt următoarele: 

- Modernizarea reţelei de drumuri locale şi uliţe săteşti; 

- Accesul mai facil al populaţiei la locuri de muncă, servicii medicale, educaţie, 

cultură, recreare; 

- Conectarea mai rapidă la localităţile învecinate cu impact direct asupra dezvoltării 

economice 
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Drumurile propuse spre modernizare asigura conectivitatea cu principalele cai de 

transport din zona, astfel: 

- Drumul DS36 asigura accesul locuitorilor deserviţi de acesta la drumul naţional 

DN67D Băile Herculane - Baia de Arama - Tg-Jiu, având originea la km 37+070 

partea dreapta al DN67D. 

- Drumurile DS32, DS21 asigura accesul Ia drumul judeţean DJ 671: DN67D (Costeni) -

Apa Neagră - Padeş - Călugăreni - Valea Mare. 

- Drumurile DS17, DS19, si DS20 asigura accesul la drumul comunal DC 118. 

- Drumul DS25 asigura accesul la drumul comunal DCI 17. 

Drumurile de interes local propuse in prezenta documentaţie reprezintă 6,803 km 

dintr-untotal de 33,074 km de drumuri aparţinând Comunei Padeş, conform Inventarului 

bunurilor careaparţin domeniului public al comunei Padeş, Anexa 47 din Monitorul Oficial al 

României nr. 668 bisdin 9 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

Investiţia "MODERNIZARE DRUMURI LOCALE, COMUNA PADEŞ, JUDEŢUL 

GORJ" este in corelare cu Strategia de Dezvoltare a Comunei Padeş. 

Investiţia respecta Planul Urbanistic General al comunei Padeş si se regăseşte în planşele 

acestuia, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Padeş precum si Regulamentul de Urbanism 

al Comunei Padeş si in Certificatul de Urbanism. 

Analizând oportunitatea accesării de fonduri prin acest Program de finanţare, precum şi 

obiectivele generale şi strategice de dezvoltare ale comunei Padeş, stabilite prin Strategia de 

dezvoltare locală a comunei Padeş 2014-2020, aprobată prin Hotărârea Consiliului local nr.39/2016, 

rezultă următoarele obiective: 

- Asigurarea accesului neîngrădit al locuitorilor, turiştilor şi consumatorilor economici 

la infrastructura de bază; 

- Reabilitarea drumurilor locale va avea efecte benefice asupra dezvoltării economice 

viitoare a comunei prin conectarea diferitelor zone la drumurile locale; 

- Va deveni o zonă de interes atât pentru investitori, cât şi pentru turiştii care 

tranzitează comuna. 

Rezultatele obţinute în urma realizării investiţiei "MODERNIZARE DRUMURI 

LOCALE COMUNA PADEŞ, JUDEŢUL GORJ, sunt următoarele: 

- Modernizarea reţelei de drumuri locale şi uliţe săteşti; 
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- Accesul mai facil al populaţiei la locuri de muncă, servicii medicale, educaţie, 

cultură, recreare; 

- Conectarea mai rapidă la localităţile învecinate cu impact direct asupra dezvoltării 

economice 

Investiţia "MODERNIZARE DRUMURI LOCALE, COMUNA PADEŞ, JUDEŢUL 

GORJ" este in corelare cu Strategia de Dezvoltare a Comunei Padeş. 

Investiţia respecta Planul Urbanistic General al comunei Padeş si se regăseşte în planşele 

acestuia, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Padeş precum si Regulamentul de Urbanism 

al Comunei Padeş si in Certificatul de Urbanism. 

Considerăm necesară implementarea proiectului, deoarece prin realizarea obiectivului de 

investiţii se contribuie la: 

- aducerea structurii rutiere la parametrii tehnici corespunzători categoriei drumului; 

- crearea de locuri de muncă; 

- corecţia şi îmbunătăţirea elementelor geometrice ale drumului; 

- amenajarea acostamentelor; 

- amenajarea intersecţiilor cu drumuri laterale; 

- execuţia de sisteme colectoare şi de dirijare a apelor pluviale; 

- refacerea şi construcţia de podeţe; 

- evitarea accidentelor de circulaţie ce se pot crea datorită stării drumurilor; 

- reducerea consumului de carburanţi; 

- scăderea sensibilă a uzurii tuturor componentelor autovehiculelor; 

- consolidarea anumitor tronsoane de drum afectate de scurgerile necontrolate ale apelor 

pluviale; 

- îmbunătăţirea condiţiilor de mediu prin eliminarea unor noxe ce afectează aerul, apa, 

solul; 

- accesul unităţilor de intervenţie (ambulanţa, protecţie civilă, etc.); 

- reducerea gradului de sărăcie şi a riscului de excluziune socială; 

- facilitarea accesului la stadioanele din satele Padeş şi Călugăreni; 

- îmbunătăţirea accesului spre cimitirul comun Motru-Sec şi Cloşani; 

- posibilitatea reducerii timpului de acces spre Grădiniţa Motru-Sec; 

- îmbunătăţirea accesului la căile principale de transport, cât şi spre obiectivele turistice, 

industriale, social - culturale şi agrozootehnice situate în judeţul Gorj ; 
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- descongestionarea căilor rutiere principale, oferind operatorilor de transport şi 

populaţiei rute alternative, cu facilitarea legăturilor interjudeţene şi a legăturilor cu şi între căile 

rutiere principale; 

- reducerea timpului de transport al mărfurilor şi călătorilor; 

- creşterea eficienţei activităţilor economice; 

- desfăşurarea unui trafic rutier în condiţii normale de siguranţă şi confort, ţinând seama 

de starea tehnică precară actuală a acestor drumuri; 

- posibilitatea reducerii timpului de acces spre oraşul reşedinţă de judeţ, prin crearea unei 

legături cu DN 67 D; 

- menţinerea profilului economic al comunei cât şi reactivarea unităţilor de profil din 

teritoriu; 

- migrarea de la oraş la sat a populaţiei disponibilizate din sectoarele industriale, cât şi a 

modificării sporului natural; 

- stimularea familiilor din mediul sătesc in cadrul politicii demografice promovată la 

nivel naţional; 

- asigură accesul direct în zone cu potenţial economic conform „Studiul privind stabilirea 

potenţialul soc io-economic de dezvoltare al zonelor rurale"; 

- posibilitatea facilitării curselor de transport călători. 

Proiectul propus indeplineste cerinţele minime de eligibilitate asa cum sunt definite in 
Ghidul Solicitantului pentru Submasura 7.2. 

I. Eligibilitate Solicitant 
- Comuna Pades nu a mai depus in aceasta sesiune nici o cerere de finanţare; 
- Solicitantul respecta in totalitate prevederile art. 6 din H.G. Nr.226/2015. 
- Comuna Pades isi asuma in totalitate angajamentele care deriva din 

depunerea cererii de finanţare si implicit a Proiectului; 
- Proiectul nu se incadreaza in investitie cu dubla finanţare. 

II. Eligibilitate Proiect 

Cerinţa eligibilitate 1 

Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili. 

Cerinţa este îndeplinita de solicitant - COMUNA PADES, organizata conform legislaţiei 
in vigoare - Legea 215/2001 cu modificările si completările ulterioare. In cererea de finanţare se 
regăsesc inscrise datele din Codul fiscal emis pentru COMUNA PADES, JUDEŢUL GORJ. 
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Codul fiscal confirma faptul ca, Comuna Pades are cod de identificare fiscala nr. 4898932, 
atribuit la data de 18-11-1993. 

Cerinţa eligibilitate 2 

Solicitantul trebuie sâ respecte valoarea totala/comună, pentru investitii care vizează un 
singur tip de sprijin pe toată perioada de programare 2014-2020. 

Cerinţa este indeplinita de solicitant - Valoarea investitiei se incadreaza in valoarea totala / 
comuna pentru investitii infrastructura rutiera sub 1.000.000 Euro (valoare eligibila 999.999 
euro). Comuna Pades nu a mai depus spre finanţare un alt proiect pentru modernizare drumuri 
pe PNDR 2014-2020. 

Cerinţa eligibilitate 3 

Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura mentenanţa investitiei pe o perioadă de 
minimum 5 ani de la data ultimei plăţi. 

Cerinţa este indeplinita de solicitant - solicitantul, Comuna Pades, se angajeaza sa asigure 
funcţionarea la parametri proiectati si intretinerea investitiei pe o perioada de minimun 5 ani, de 
la ultima transa de plata, conform Hotararii de Consiliu Local pentru implementarea proiectului. 

Cerinţa eligibilitate 4 

Solicitantul nu trebuie să fie în insolventă sau incapacitate de plată; 

Cerinţa este indeplinita de solicitant - Solicitantul, Comuna Pades nu este în insolventă 
sau incapacitate de plată. Se prezintă declaraţie pe proprie răspundere din Cererea de finanţare. 
Vor fi prezentate la faza contractare certificate fiscale, caziere fiscale care vor confirma faptul 
ca solicitantul nu este în insolventă sau incapacitate de plată. 

Cerinţa eligibilitate 5 

Investitia trebuie să se încadreze în cel puţin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin 
submăsură; 

Cerinţa este indeplinita de solicitant - Investitia se incadreaza in tipul de sprijin 
„constructia, extinderea si/sau modernizarea reţelei de drumuri de interes local". 

Proiectul de investitii în infrastructura rutieră de interes local trebuie să prevadă structuri 
rutiere cu îmbracaminti din mixturi asfaltice si/sau betoane de ciment; Nu se admit la finanţare 
proiecte de investitii în infrastructura rutieră de interes local care prevăd structuri rutiere cu 
îmbracaminti de tip pietruire macadam, precum si îmbracaminti provizorii. 
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Soluţia propusa pentru realizarea modernizării drumurilor prevede structuri rutiere cu 
îmbracaminti din mixturi asfaltice conform Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Interventii. 

Cerinţa eligibilitate 6 

Investiţia trebuie să se realizeze în spaţiul rural. 

Cerinţa este îndeplinita de solicitant - Investiţia propusa de solicitant urmeaza a fi realizata 
in satele componente ale comunei Pades, judeţul Gorj. Acest fapt este demonstrat prin 
Documentaţia de avizare a lucrărilor de interventii si prin Inventarul bunurilor din domeniul 
public al Comunei Pades /Hotarari ale Consiliului Local de modificare a inventarului 
domeniului public. 

Cerinţa eligibilitate 7 

Investitia trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare naţională/regională/ 
judeteană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiţii. 

Cerinţa este îndeplinita de solicitant - Investitia propusa este in corelare cu Strategia de 
dezvoltare locala a comunei Pades, judeţul Gorj si cu Strategia de dezvoltare a Judeţului Gorj. 
Acest fapt este demonstrat cu extras din Strategia de Dezvoltare Locala, Extras din Strategia de 
Dezvoltare a Judeţului Gorj si copie HCL de aprobare a ambelor strategii. 

Cerinţa eligibilitate 8 

Investitia trebuie să respecte Planul Urbanistic General. 

Cerinţa este îndeplinita de solicitant - Investitia respecta Planul Urbanistic General. Asa 
cum rezulta din specificaţiile tehnice ale Certificatului de urbanism, fotocopii din PUG (anexate 
la documentaţia de avizare a lucrărilor de interventii) - sunt respectate prevederile Planului 
Urbanistic General. 

Cerinţa eligibilitate 9 

Investitia trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea si potentialul economic al 
acesteia. 

Cerinţa este îndeplinita de solicitant - In Documentaţia de avizare a lucrărilor de 
interventii a fost precizata si demonstrata necesitatea, oportunitatea si potentialul economic al 
acesteia. 

Consiliul Local al comunei Pades a luat act de aceasta necesitate si oportunitate si a 
aprobat implementarea proiectului prin Hotarare a Consiliului Local Pades. Documente care 
confirma îndeplinirea cerinţei - parte scrisa DALI, Hotarare Consiliu Local. 
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Date privind criteriile de selecţie si prescorarea proiectului 

Modal de respectare a principiilor si îndeplinire a criteriilor de selecţie conform 
ghidului solicitantului pentru Sub-Masura 7.2 este prezentat mai jos: 

Nr 
crt 

Principii de 
selecţie Criterii de selecţie 

Punctaj 
obtinut 

de 
comuna 
Pades 

Observaţii 

Principii generale: max 40 p 

Principiul prioritizării tipului de investitii în 
sensul prioritizării investiţiilor în infrastructura de 

apă / apă uzată 

0 
puncte 

Având in vedere ca proiectul 
propus nu prevede investitii în 
infrastructura de apă/apă uzată, 

punctajul la acest criteriu este 0 
puncte. 

Principiul 
gradului de 
acoperire a 
populaţiei 
deservite 

2.1 Proiecte care deservesc 
localităţi cu o populaţie cât mai 
mare. Se consideră numărul total 
de locuitori ai comunei, conform 
recensământului populaţiei şi 
locuinţelor din anul 2011 
1) Peste 6.499 20 p 
2) 5 .500-6 .499 19 p 
31 4 .500-5 .499 18 p 
4) 3 .500-4 .499 17 p 
5) 2 .500-3 .499 16 p 
6) 1 .500-2 .499 15 p 
7) 5 0 0 - 1.499 14 p 

2.2 Proiecte care deservesc direct 
cât mai mulţi locuitori din cadrul 
comunei / A.D.I. Se 
consideră numărul total de km 
propuşi, raportat la numărul de 
km existenti la nivelul anului 
anterior depunerii proiectului, pe 
clase de drumuri 

Ncukmpropxl+Nckmpropx0,8+ 
Nskmpropx0,5 

X 20 
N km exist. 

Unde 
Nc u km prop - nr. km de drum 
comunal din proiect ce se 
constituie ca singură cale de 
acces către alte localităţi, 
aparţinând uneia sau mai multor 
comune + 

Nc km prop - nr. km de drum 

18 
puncte 

Numărul total de locuitori ai 
comunei Pades, conform 
recensământului populaţiei şi 
locuinţelor din anul 2011 a fost 
de 4 800 locuitori. 

Conform acestui rezultat 
comuna Pades obţine 18 puncte. 
Anexa 7 - Rezultate finale 
recensământul Populaţiei 2011 
Tabelul nr.3, publicat pe site-ul 
www.afir.info.ro 

2,0931 
puncte 

Punctajul s-a calculat cu formula: 
Ncukmpropxl+Nckmpropx0,8+ 
Nskmpropx0,5 

X 2 0 
N km exist. 

In cadrul investitiei propusa de 
comuna Pades, formula se 
calculeaza cu urmatoarele date: 
Nc u kin prop = 0 km 
Nc km prop - 0.2 kin 
Ns km prop = 6.603 km 
N km exist = 33.074 km 
(conform Inventarului 
domeniului public al comunei 
Pades) 

In Anexele Ia DA.LI se regaseste 
Centralizatorul drumurilor din 
Inventarul bunurilor care 
aparţin domeniului public al 
comunei Pades. 
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comunal din proiect 
+ 
Ns km prop - nr. km de drum 

vicinal, stradă, bulevard, cale, 
chei,splai, şosea, alee, fundătură, 
uliţă din proiect(clasa de drum 
este definită de Ordonanţa 
Guvernului Nr. 43 / 1997, Art. 8) 
si 

Suma numărului total de 
kilometri de drumuri de interes 
local (comunale, vicinale,străzi) 
existenti în comună • N km 
exist. -conform inventarului 
bunurilor care aparţin domeniului 
public al comunei 
Rezultatul va fi exprimat de un 
număr cu 4 zecimale 

0x1 + 0,2x0,8 + 6.603x0,5 x20 = 
33,074 

3,4615 x 20 = 2.0931 puncte 
33,074 

Principii specifice: max 50 p 

3 

Principiul 
conectivitătii 

în vederea 
asigurării 

legăturii cu 
principalele 
căi rutiere si 

alte căi de 
transport 

Investitii în infrastructura de drumuri care asigură legătură cu principalele căi 
rutiere şi / sau feroviare şi / sau căi navigabile: max 20 p 

3 

Principiul 
conectivitătii 

în vederea 
asigurării 

legăturii cu 
principalele 
căi rutiere si 

alte căi de 
transport 

3.1 naţionale 
Intersecţia cu drumuri naţionale 
astfel clasificate, conform HG nr. 
540 / 2000, modificată, 
completată şi republicată 7 

puncte 

Conform domeniului public si 
pârtii desenate a Documentaţiei 
de Avizare pentru Lucrări de 
Interventii privind investitia 
propusa de comuna Pades, 
drumurile propuse spre 
modernizare (DS 36) 
intersectează drumul national 
DN67D. 

3 

Principiul 
conectivitătii 

în vederea 
asigurării 

legăturii cu 
principalele 
căi rutiere si 

alte căi de 
transport 

3.2 judeţene 
Intersecţia cu drumuri judeţene 
astfel clasificate, conform HG nr. 
540 / 2000, modificată, 
completată şi republicată 6 

puncte 

Conform domeniului public si 
pârtii desenate a Documentaţiei 
de Avizare pentru Lucrări de 
Interventii privind investitia 
propusa de comuna Pades, 
dramurile propuse spre 
modernizare (DS 21 si DS 32) 
intersectează drumul judeţean 
DJ671. 

3 

Principiul 
conectivitătii 

în vederea 
asigurării 

legăturii cu 
principalele 
căi rutiere si 

alte căi de 
transport 3.3 comunale 

Intersecţia cu alte drumuri 
comunale astfel clasificate, 
conform HG nr. 540 / 2000, 
modificată, completată şi 
republicată. 

4 
puncte 

Conform domeniului public si 
pârtii desenate a Documentaţiei 
de Avizare pentru Lucrări de 
Interventii privind investitia 
propusa de comuna Pades, 
drumurile DS17. DS 19 si DS20 
asigura accesul la drumul 
comunal DC 118. iar drumul 
DS25 asigura accesul la drumul 
comunal DC 117. 

3 

Principiul 
conectivitătii 

în vederea 
asigurării 

legăturii cu 
principalele 
căi rutiere si 

alte căi de 
transport 

3.4 feroviare, căi navigabile 
Accesul direct(nemijiocit) la gări, 
halte sau puncte oprire aparţinând 

0 
puncte 

Conform pârtii desenate a 
Documentaţiei de Avizare pentru 
Lucrări de Interventii privind 
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infrastructurii feroviare, porturi 
navale, pontoane acces la nave 
transport, bacuri 

investitia propusa de comuna 
Pades, drumurile propuse spre 
modernizare nu intersectează cai 
feroviare sau navigabile. 

4 

Principiul 
rolului 

multiplu în 
sensul 

accesibilizării 
agenţilor 

economici, a 
zonelor 

turistice, a 
investiţiilor 

sociale, altor 
investitii 

finantate din 
fonduri 

europene. 

Proiecte care prevăd căi de acces cu rol multiplu: max 30 p 

4 

Principiul 
rolului 

multiplu în 
sensul 

accesibilizării 
agenţilor 

economici, a 
zonelor 

turistice, a 
investiţiilor 

sociale, altor 
investitii 

finantate din 
fonduri 

europene. 

4.1 acces direct în zone cu 
potential economic conform 
"Studiului privind stabilirea 
potenţialului socioDeconomic de 
dezvoltare al zonelor rurale", 
Anexa 8, după cum urmează: 
Coeficient comună x 10 

0.6648 
Se calculează prin raportul dintre 
coeficientul corespunzător 
comunei • comună!] înmulţit cu 
10, raportat la cel mai mare 
coeficient • 0.6648 • înscris în 
tabel (poziţia 1). 
Rezultatul va fi exprimat de un 
număr cu 4 zecimale. 

7,3255 
puncte 

Conform Anexei nr 8 - "Studiului 
privind stabilirea potenţialului 
socioDeconomic de dezvoltare al 
zonelor rurale", publicata pe site-
ul www.afir.info.ro, comuna 
Pades este înscrisa la poziţia 470, 
cod 81095 si i se atribuie un 
coeficient de 0,4870. 

Coeficient comună x 10 = 
0.6648 

0,4870 x 10 - 7,3255 
0,6648 

4 

Principiul 
rolului 

multiplu în 
sensul 

accesibilizării 
agenţilor 

economici, a 
zonelor 

turistice, a 
investiţiilor 

sociale, altor 
investitii 

finantate din 
fonduri 

europene. 

4.2 acces direct Ia zonele cu 
potential turistic 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 142 / 2008 privind 
aprobarea Planului de amenajare 
a teritoriului naţional Secţiunea a 
VIIIDa zone cu resurse turistice, 
aprobata prin Legea nr. 190 / 
2009. 

5 
puncte 

Conform Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 142 / 2008 privind 
aprobarea Planului de amenajare 
a teritoriului naţional Secţiunea a 
VIIIDa zone cu resurse turistice, 
aprobata prin Legea nr. 190 / 
2009, comuna Pades se afla 
încadrata in zona cu concentrare 
mare de resurse naturale. 

4 

Principiul 
rolului 

multiplu în 
sensul 

accesibilizării 
agenţilor 

economici, a 
zonelor 

turistice, a 
investiţiilor 

sociale, altor 
investitii 

finantate din 
fonduri 

europene. 

4.3 acces direct la investitii 
sociale si de interes public 
• la investitii sociale se includ: 
cămine / centre de îngrijire 
bătrâni, centre de zi de tip 
afterCl school, creşe etc. • la 
investitii de interes public se 
includ: centre de informare 
turistică parcuri, spitale, centre 
medicale, cabinete medicale, 
târguri, pieţe, clădiri de cult, 
cimitire, etc (Se va puncta cu 2 
puncte / obiectiv, maximum 8 
puncte) 

8 
puncte 

Conform adresei emise de 
Primaria Pades si HCL 
implementare proiect - drumurile 
propuse spre modernizare 
reprezintă cai de acces direct la 
multiple investitii sociale si de 
interes public dupa cum urmeaza: 
- Stadion Pades, 

Adresa: sat Pades, nr. 242; 
- Stadion Calugareni, 

Adresa: sat Calugareni: 
- Cimitir Motru Sec - Closani, 

Adresa: sat Motru Sec. nr. 412; 
sat Closani. nr. 412. 
- Grădiniţa Motru Sec, 

Adresa Motru Sec. nr. 41; 
- Biserica de lemn „Inaltarea 
Domnului", 

Adresa sat Closani, nr. 412: 
- Cabinet Stomatologie, 

Adresa: sat Calugareni. nr.26; 
- Post Politie. 
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Adresa: sat Călugăreni. nr. 21; 
- Sediu Primărie. 

Adresa: sat Călugăreni, nr. 41: 
- C.M.I. Dr. Galtoi Artur Eugen. 

Adresa: sat Călugăreni, nr. 41; 
- C.M.I. Dr. Achim Florica. 

Adresa: sat Călugăreni, nr. 41: 
- C.M.I. Dr. Rauti Ioana, 

Adresa: sat Călugăreni, nr. 41. 

Asa cum rezulta din datele 
prezentate, drumurile 
modernizate prin proiect 
accesibilizeaza un număr ridicat 
de obiective de interes public si 
social (peste 4 obiective 
accesibilizate). 
T O T A L - 8 mincte 

4.4 accesibilizarea directă a 
altor investitii finalitate din 
fonduri europene 
Se va indica codul proiectului cu 

finanţare europeană pentru 
fiecare investitie privată, 
accesibilLizată prin proiect. Pentru 
încadrarea în una dintre cele 3 
clase valorice, se vor însuma 
valorile totale ale investiţiilor 
accesibilizate prin proiect. Nu vor 
fi punctate investiţiile pentru care 
sDa acordat punctaj la CS 4.3. 
Se punctează doar invetiţiile 
propuse care asigură acces direct 
la amplasamentul investiţiilor 
private realizate din fonduri 
europene. 

Drumurile propuse spre 
modernizare nu accesibilizeaza 
direct alte investitii private 
finantate din fonduri europene. 

a. investiţii cu valoare totală mai 
mare de 1.000.000 6 

0 
puncte 

Drumurile propuse spre 
modernizare nu accesibilizeaza 
direct alte investitii private 
finantate din fonduri europene. 

b. investiţii cu valoare 
cuprinsă între 1.000.000 € şi 
500.000 6 

0 
puncte 

Drumurile propuse spre 
modernizare nu accesibilizeaza 
direct alte investitii private 
finantate din fonduri europene. 

c. investiţii cu valoare totală mai 
mică de 500.000 6 

0 
puncte 

Drumurile propuse spre 
modernizare nu accesibilizeaza 
direct alte investitii private 
finantate din fonduri europene. 

TOTAL PUNCTAJ ESTIMAT - COMUNA 
PADES, .JUDEŢUL GORJ 

57,4186 
puncte 

Prescorare proiect: 57,4186 puncte 
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Necesitatea şi oportunitatea investitiei 
Oportunitatea investitiei 

Modernizarea drumurilor comunale si satesti in localitati rurale este o componenta a unei 
iniţiative mult mai ample, demarata la nivel naţional prin Programul Naţional de Dezvoltare 
Rurala, prin care se urmăreşte construirea si modernizarea drumurilor comunale, a celor 
vicinale, a străzilor si drumurilor locale ce fac legătură cu unele zone de interes economic si 
turistic din mediu rural. 

Obiectivul principal dorit a fi atins prin realizarea proiectului este reprezentat de 
extinderea şi îmbunătăţirea infrastructurii rutiere locale din Comuna Pades, Judeţul Gorj. De 
asemenea se va contribui la îmbunătăţirea condiţiilor de trai pentru populaţia rurală şi la 
stoparea fenomenului de depopulare din mediul rural prin reducerea decalajelor rural-urban. 

Realizarea investitiei „Modernizare drumuri locale, comuna Padeş, judeţul Gorj" 
are drept scop dezvoltarea infrastructurii rutiere a comunei Padeş, un element de baza pentru 
comunitatea rurala, pentru asigurarea de condiţii optime de trai (sanatate, accesibilitate, protectia 
mediului) si pentru dezvoltarea unei economii rurale competitive. 

Conceptul modern privind dezvoltarea economica si sociala a unei zone rurale pleaca de 
la premise ca starea si dezvoltarea infrastructurii de transporturi, care se constituie ca principal 
suport pentru viitoarea creştere economica in toate sectoarele. Proiectul se inscrie in cadrul 
investiţiilor destinate infrastructurilor pentru transporturi ca suport pentru dezvoltarea integrata a 
satelor in vederea dezvoltării durabile. Modernizarea infrastructurii rurale va conduce la sporirea 
potenţialului economic si social prin valorificarea resurselor locale specifice (agricultura, 
industrie, turism, prelucrarea lemnului, artizanat, etc.). 

Dezvoltării infrastructurii pentru transport in mediul rural i se va acorda un rol prioritar, 
acesta servind unui dublu scop: 

• imbunatatirea infrastructurii fizice de baza in spatial rural; 
• accesul la serviciile publice de baza pentru populaţia rurala. 

Prin documentaţia tehnica realizata se doreşte a se îmbunatati starea tehnica a drumurilor 
si a străzilor, a se limita efectele care ar conduce la avansarea degradării structurii rutiere si la 
creşterea degradării condiţiilor de mediu din zona. 

Realizarea investitiei este oportuna din imitatoarele considerente: 

- contribuie la diminuarea tendintelor de declin social si economic si imbunatatirea nivelului de 
trai al locuitorilor comunei Padeş din judeţul Gotj, regiunea S-V Oltenia; 
- imbunatatirea condiţiilor de trai pentru populaţia rurala si stoparea fenomenului de 
depopulare din mediul rural prin reducerea decalajelor rural - urban; 

- permite afacerilor din mediul rural sa se dezvolte si incurajeaza spiritul antreprenorial si 
inovator; 

- conduce la dezvoltarea economica durabila si reducerea sărăciei; 

- asigura accesul la sanatate, servicii sociale si educaţie din comuna Padeş in municipiul Tg -
Jiu; 

- asigura premisele pentru dezvoltarea unei economii rurale competitive; 
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- creşterea numărului de locuitori ai comunei Padeş ce beneficiara de infrastructura de baza 
imbunatatita; 

- reducerea gradului de sărăcie si a riscului de excluziune sociala; 

- se permite conectivitatea in vederea asigurarii legăturii cu principalele cai rutiere: DN67D si 
DJ671; 

- reprezintă legaturi ale locuitorilor satelor deservite de acestea cu centrul comunei ce oferă 
serviciile de prima necesitate pentru populaţie şi către municipiul Targu - Jiu pentru serviciile 
periodice; 
- schimbă radical' starea de viabilitate a drumurilor dintr-o pietruire superficială într-o 
îmbrăcăminte asfaltică modernă; 

- permite accesul mijloacelor de transport asigurând circulaţia locuitorilor satelor pentru 
rezolvarea nevoilor zilnice (învăţământ, sănătate, locuri de muncă); 

Zona studiata deţine un potential turistic extrem de valoros si complex determinat de un 
cadru natural generos prin toate elementele sale (relief, fauna, flora, hidrografie). 

Astfel, modernizarea drumurilor contribuie la dezvoltarea agroturismulului, favorizat de 
cadrul pitoresc, nepoluat al satelor ce compun comuna Padeş ca şi de potenţialul cultural -
istoric, la dezvoltarea turismului itinerant, strâns legat de agroturism şi se bazează pe tradiţii 
folclorice, obiceiuri şi manifestări locale (târguri, praznice sau hramuri). 

Necesitatea investiţiei: 
Infrastructura in comunitatile rurale este neadecvata atat din punct de vedere al calitatii 

dar mai cu seama din punct de vedere al functionalitatii acestora; acestea sunt principalele 
elemente care menţin un decalaj accentuat intre zonele rurale si zonele urbane si o piedica in 
calea egalitatii de sanse si a dezvoltării socio - economice a zonelor rurale. 

Deficientele ce decurg dintr-o infrastructura slab dezvoltata determina decalaje de 
accesibilizare a formelor educaţionale. 

Elaborat în conformitate cu strategia judeţeană de îmbunătăţire a viabilităţii drumurilor 
publice din judeţ, ca parte integrantă a Planului de Amenajare a Teritoriului judeţului Gorj 
(elaborat de Institutul URBAN PROIECT, Bucureşti şi avizat de Consiliul Judeţean Gorj cu 
Hotărârea nr.7/1999) şi a Planului Urbanistic General al comunei Padeş, investitia pentru 
„Modernizare drumuri locale, comuna Padeş, judeţul Gorj" are drept scop mărirea 
capacităţii de circulaţie a drumurilor, corespunzătoare necesităţilor de trafic actuale şi de 
perspectivă prin realizarea unor drumuri moderne care să asigure: 

• scurtarea duratei deplasărilor (pentru călători şi mărfuri); 
• evitarea accidentelor de circulaţie ce se pot crea datorita stării drumurilor; 
• reducerea consumului de carburanţi; 
• scăderea sensibilă a uzurii tuturor componentelor autovehiculelor; 
• consolidarea anumitor tronsoane de drum afectate de scurgerile necontrolate ale apelor 

pluviale; 
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• îmbunătăţirea condiţiilor de mediu prin eliminarea unor noxe ce afectează aerul, apa, 
solul; 

• accesul unitatilor de interventie (ambulanta, protectie civila, etc). 
Calitatea infrastructurii şi a sistemului rutier pentru aceste drumuri este defectuoasa având 

în vedere durata de serviciu depăşită a acestora. 

Comuna beneficiază de o reţea corespunzătoare de căi de comunicaţie rutieră din punct de 
vedere al deservirii satelor şi al legăturii acestora cu centrul comunei şi de aici legătura cu 
centrele de interes major pentru locuitorii comunei atât din judeţ cât şi din afara acestuia. Din 
punct de vedere al viabilităţii se remarcă insa o serie de disfuncţionalităţi cum ar fi: 
- capacitatea portantă depăşită existând numeroase defecţiuni de tipul făgaşelor, gropilor, 
denivelărilor, tasări, ce fac aproape imposibilă circulaţia rutieră în perioadele cu precipitaţii; 
- slaba întreţinere a sistemelor de colectare şi evacuare a apelor pluviale (şanţuri, podeţe) cât şi 
existenţa câtorva puncte critice pe traseele respective conduc la apariţia degradărilor mai sus 
menţionate; 
- gradul redus de modernitate a infrastructurii sectoarelor propuse, structura şi parametrii de 
funcţionare ai acestuia necesită adaptări imediate la cerinţele traficului existent şi de 
perspectivă. 

Starea actuala a drumurilor (starea imbracamintilor rutiere, modul de colectare si 
evacuare a apelor de suprafaţa, starea intersecţiilor, acceselor, etc.) este neconforma cu 
necesitatile si perspectivele de dezvoltare economica, sociala sau chiar turistica a comunei, fapt 
ce necesita modernizarea cat mai rapida a acestora pentru imbunatatirea viabilitatii, precum si a 
confortului si siguranţei circulaţiei pentru utilizatori. 

In lipsa lucrărilor de modernizare necesare, sub influenta factorilor climaterici si a 
traficului, starea de degradare a pietruirii existente se va deteriora accentuat in urmatoarea 
perioada de timp. 

Prin nerealizarea investiţiei se proliferează următoarele aspecte negative: 

• aglomerarea traficului datorită vitezelor de rulare foarte mici, fapt care conduce la o creştere a 
consumului de carburanţi; 

• creşterea factorilor de poluare a mediului; 

• ritm de aprovizionare respectiv distribuţie redus; 

• acces dificil al locuitorilor la instituţiile administrative, dar şi la gospodării; 

• zona deşi are potenţial rămâne neatractiva potenţialilor investitori. 

Prin realizarea investiţiei se vor manifesta următoarele aspecte pozitive: 

• asigurarea accesului mijloacelor auto de intervenţie în caz de necesitate (salvare, pompieri, 
poliţie, intervenţii utilităţi publice); 

• creşterea nivelului de viaţă a populaţiei; 

• punerea în valoare a potenţialului turistic şi economic al zonei; 

• crearea unui impact pozitiv asupra mediului înconjurător; 

• asigurarea accesului locuitorilor la instituţiile administrative, dar şi la gospodării; 
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• asigurarea accesului agentiior economici la sedii si investitii private; 

• asigurarea accesului locuitorilor la instituţiile de interes public (unitati de cult, cabinete 
medicale, parcuri, scoli, grădiniţe, stadioane, etc.), 

• asigurarea circulaţiei rutiere în condiţii de siguranţă şi confort, în special în perioadele critice 
ale anului (iarna, toamna - cu precipitaţii abundente şi de lungă durată); 

• asigurea legăturilor la reţeaua de drumuri judeţene şi naţionale; 

• crearea premiselor de dezvoltare ulterioara a zonei prin rezolvarea problemei infrastructurii; 

• crearea de noi locuri de munca; 

• atragerea investitorilor si a investiţiilor in zona; 

• diminuarea fenomenului de depopulate a satelor; 

• diminuarea fenomenului de migrare către zonele urbane; 

• reducerea decalajului dintre zona rurala si cea urbana. 

Potentialul socio - economic al investitiei 

Investiţiile propuse prin proiect sunt investitii ce vor fi realizate in satele comunei Pades. 
Pentru fiecare sat sunt prevăzute lungimi de drumuri importante: 

> Satul Closani - drumul propus spre modernizare are 0,870 km; 
> Satul Motru Sec - drumurile propuse a fi modernizate insumeaza 2,992 km; 
> Satul Calugareni - drumurile propuse a fi modernizate insumeaza 0,494 km; 
> Satul Vaieni - drumurile propuse a fi modernizate insumeaza 0,512 Iau; 
> Satul Pades - drumurile propuse a fi modernizate insumeaza 1,935 km. 

Comuna Pades se afla la o distanta relativ mica fata de oraşele: Tg Jiu, Motru, Tismana, 
Baia de Arama. In aceasta situatie, localitatile comunei Pades pot beneficia de o accesibilitate 
foarte buna spre oraşe si dinspre oraşe. 

Modernizarea drumurilor locale este un factor deosebit de important ce contribuie in 
mod direct la: 

- asigurarea unei exploatări durabile a tuturor resurselor existente şi a protecţiei acestora şi 
a mediului înconjurător; 

- stimularea activităţilor non-agricole complementare prin crearea de noi unităţi 
economice şi valorificarea potenţialului turistic şi agricol; 

- ameliorarea infrastructurii generale de care depinde revitalizarea economiei locale, 
inclusiv turismul; 

- finanţarea unor programe de formare şi educaţie a viitorilor lucrători din turism, 
specialişti în meşteşuguri şi activităţi artizanale sau în alte activităţi conexe. 

Indicatori care confirma potentialul socio - economic al investitiei: 
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Accesibilitate in teritoriu - legătură cu caile rutiere principale modernizate constituie nu numai 
un factor de progres dar si un element care contribuie la mobilitatea in teritoriu si la scaderea 
diferentelor existente intre mediul urban si rural. 
Acces la Servicii sociale, educaţionale si medicale - modernizarea cailor de acces creeaza 
premise favorabile atat pentru deplasarea către obiectivele de interes socio- economic, cat si 
pentru limitarea efectelor izolării teritoriale. Drumurile modernizate presupun acces uşor atat 
pentru ambulante, microbuze şcolare, mijloace de transport calatori si marfa, in mod indirect o 
infrastructura rutiera locala modernizata are implicaţii in reducerea ratei de abandon şcolar, in 
creşterea numărului locurilor de munca din comunitate; 
Acces la servicii publice si utilitari - drumurile locale propuse spre modernizare fee parte din 
reţeaua de drumuri satesti si comunale care asigura accesul spre serviciile publice din comuna. 
Accesibilizarea zonelor cu potential agricol - terenurile comunei Pades se incadreaza ca 
terenuri fertile propice agriculturii. Drumurile locale propuse spre modernizare sunt un factor 
favorizant pentru dezvoltarea zonei, pentru menţinerea personalului in localitate, pentru 
cultivarea terenurilor agricole si pentru creşterea animalelor. 
Accesibilizare si favorizare a activitatilor socio - culturale. Drumurile propuse a fi 
modernizate prin proiect contribuie si la accesibilizarea aşezămintelor culturale, socio-educative 
si sportive din comuna. 

în mediul rural, drumurile constituie ruta de transport cea mai importantă. O 
infrastructura rutiera nemodernizata creeaza mari probleme legate de accesarea serviciilor 
medicale şi educaţionale. Accesul populaţiei rurale la educaţia de bază şi la serviciile de sănătate 
este împiedicat de infrastructura rutiera precara si de serviciile de transport deficitare, cu un 
impact negativ asupra fluxului urban - rural al medicilor şi profesorilor. Ca urmare a realizarii 
proiectului, se conteaza pe imbunatatirea condiţiilor de circulaţie, pe diversificarea serviciilor, 
stimularea initiativei private in zona, apartia unor noi agenţi economici, crearea de noi locuri de 
munca. 

Infrastructura va contribui la creşterea atractivitatii zonei pentru noi investitii. In plus 
odata cu modernizarea drumurilor, valoarea terenurilor din zona va creste, de asemenea si 
interesul investitorilor. Realizarea proiectului va sprijini dezvoltarea economica prin atragerea 
de investitori si va contribui la protejarea mediului, care pe termen lung va conduce la creşterea 
calitatii vieţii. 

Comuna Padeş va întreţine investiţia pe o perioadă de minim 5 ani, prin: 

- lucrări de întreţinere a platformei drumurilor, curăţirea drumurilor de nămol adus de 

vehicule ce vin de pe drumurile laterale, nivelarea taluzurilor prin decapare mecanică sau 

manuală, întreţinerea benzilor de circulaţie prin îndepărtarea suprafeţelor cu neregularităţi; 

- drenarea apei din zona drumurilor şi prevenirea efectelor viiturilor prin întreţinerea 

şanţurilor, îndepărtarea surpărilor locale, tasărilor şi fisurilor, reconstrucţia şanţurilor. 

De asemeni, prin compartimentul tehnic se vor realiza lucrări de întreţinere a 

elementelor ce ţin de siguranţa drumului şi de informare respectiv: 

- lucrări de întreţinere a semnalizării rutiere: întreţinerea, spălarea şi vopsirea semnelor 

de circulaţie, a stâlpilor şi a altor mijloace de dirijare a traficului; 
24 



- lucrări de întreţinere a zonei drumului prin curăţirea suprafeţei acesteia de materiale, 

îndepărtarea obstacolelor. 

In acelaşi timp vor asigura lucrările de întreţinere a podeţelor, a gurilor de scurgere 

precum şi lucrări de întreţinere a cursurilor apelor în zona podeţelor. 

Pentru pregătirea drumurilor pentru iarnă se va urmări: 

- amenajarea locurilor pentru depozitarea materialelor antiderapante; 

- îndepărtarea obstacolelor ce pot favoriza înzăpezirea; 

- instalarea şi completarea semnalizărilor de iarnă ; 

- aprovizionarea cu materiale antiderapante; 

- îndepărtarea manuală şi mecanică a zăpezii, etc. 

3. Consumuri de utilitati • 

a) Necesarul de utilitati rezultate, dupa caz in situatia executării unor lucrări de 

modernizare - Varianta propusa promovării nu necesita soluţii tehnice de asigurare cu utilitati. 

Utilităţile ce se găsesc sau traversează ampriza drumului, vor fi protejate corespunzător conform 

avizelor proprietarilor acestora pentru înlăturarea oricăror posibilităţi de accident tehnic. 

b) Estmari privind depasirea consumurilor iniţiale de utilitati - Nu este cazul 

CONTRASEMNEAZĂ 
\ SECRETAR COMUNĂ 

ARGINTARU NIŢĂ 
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