
Anexa

Cod Denumirea activităţii Valoarea alocată  (mii  lei)
TOTAL, din care: 16.178,00

I Lucrări și servicii privind întreținerea  drumurilor publice 7.415,95
101 Întreţinere curentă pe timp de vară, total, din care: 6.115,06

101.1 Întreținerea părții carosabile
101.1.1 Întreținerea îmbrăcăminții asfaltice 3.110,40
101.1.2 Întreținerea îmbrăcăminții cu lianți hidraulici, total, din care:

colmatări rosturi
refaceri dale

101.1.5 Întreținere drumuri pietruite, din care:
aprovizionare material pietros 87,90
scarificare și reprofilare 21,82

101.2 Întreținerea comună tuturor drumurilor
101.2.1 Întreținerea platformei drumului

tratare burdușiri 2.813,87
tăieri și completări acostamente 0,18

101.2.2 Asigurarea scurgerii apelor din zona drumurilor
curățirea șanțurilor și rigolelor 43,16

101.2.3 Întreținerea mijloacelor pentru siguranța circulației rutiere
intreținerea semnalizării verticale
intreținerea parapetelor direcționale
intreținere parapeți elastici
întreținerea zonei drumurilor(văruire plantații)

101.2.4 Asigurarea esteticii rutiere a drumurilor
cosirea vegetației ierboase, tăierea buruienilor, a lăstărișului, etc. 37,73

101.3 Întreținerea curentă a podurilor, pasajelor, podețelor și tunelelor, total din care:
Desfundări și decolmatări podețe și camere de cădere
Vopsitorii la parapete

102 Întreţinere curentă pe timp de iarnă, total, din care: 1.300,89
102.2 Aprovizionare material antiderapant

Aprovizionare cu sare 51,60
Aprovizionare cu nisip 375,19
Amestec nisip-sare 4,47

102.3 Asigurare panouri parazăpezi
102.4 Montare -demontare parazăpezi
102.5 Deszăpezire manuală și mecanică 869,63

II Lucrări și servicii privind întreținerea periodică a drumurilor publice 4.776,15
105 Covoare bituminoase, total, din care: 4.117,15
107 Siguranța rutieră, total, din care: 80,51

107.1 Aprovizionare indicatoare, stâlpi 60,94
107.2 Montare indicatoare , stâlpi 10,20

Marcaje longitudinale 3,24
107.3 Marcaje transversale 6,13
108 Plantații rutiere

108.2 Întreținere, completări, defrișari
111 Protejarea corpului și platformei drumului 578,49

111.1 Amenajări și completări acostamente
111.2 Șanțuri și rigole pavate
111.5 Ziduri de sprijin, max 200 mc
111.8 Întreținerea drumurilor pietruite prin scarificări cu adaos de material pietros până la 600 mc/km 578,49

III Lucrări privind reparații curente la drumurile publice 3.964,10
113 Lucrări accidentale pentru aducerea drumurilor la starea inițială 62,02

113.1 Înlăturare materiale aduse de viituri 13,14
113.2 Desfundări șanțuri și podețe
113.3 Refacere corp drum 48,88
113.4 Regularizare albie
113.5 Anrocamente
113.6 Podeț tubular Ø800
113.7 Podeț tubular Ø1000
114 Îmbrăcăminți bituminoase ușoare, total, din care: 3.902,08
IV Dirigentie de santier pentru lucrarile de intretinere si reparatii 21,80
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