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CAIET DE SARCINI 

pentru atribuirea contractului 

PENTRU EXECUȚIA LUCRĂRILOR DE REPARAȚII  ÎMBRĂCĂMINTE ASFALTICĂ 

PE STRADA DALIEI , COMUNA BĂRCĂNEȘTI,  JUDEȚUL PRAHOVA 

 

 

1. INTRODUCERE  

Autoritatea contractantă: COMUNA BĂRCĂNEŞTI,  JUD PRAHOVA cu sediul în  Comuna 

Bărcăneşti, Str. Crinilor, Nr. 108,  telefon/fax , 0244276595  cod fiscal 2845311 . 

 Sursa de finanţare: bugetul local  

Cod CPV: 45233142-6 -  „Lucrări de reparare a drumurilor (Rev. 2)”  

 

2. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI 

        Prezentul caiet de sarcini se referă la execuţia lucrărilor de reparații  îmbrăcăminte asfaltică pe 

strada Daliei cu prevederile „Normativul pentru întreţinerea şi repararea străzilor (C270-1991)”,a 

„Normativului privind lucrările de întreţinere şi reparare a drumurilor publice" indicativ indicativ 

AND 547-1998, aprobat prin Ordinul Directorului General al AND nr.48-1999, a reglementărilor 

tehnice şi standardelor din domeniu, în vigoare în scopul menţinerii stării tehnice corespunzătoare. 

        

4. DESCRIEREA LUCRĂRILOR 

 

În vederea realizării lucrărilor de reparații se vor executa următoarele faze; 

- Curățarea perfectă, temeinică a suprafeței decapate, cu mături și perii sau prin suflare cu aer 

comprimat; 

- Amorsarea suprafeței curate cu emulsie bituminoasă cationică cu rupere rapidă cu ajutorul 

unui dispozitiv de pulverizare sau cu ajutorul unei perii, astfel încât să se realizeze o peliculă 

subțire și omogenă pe întrega suprafață; 

- Aşternerea mixturii asfaltice BAPC 16 în suprafețele pregătite pentru plombări; 

- Transportul rutier al materialelor. 

 

     Înainte de începerea lucrărilor de remediere a defecţiunilor, sectorul de lucru se va semnaliza 

conform legislației în vigoare. 

 

    Executarea lucrărilor de reparaţie cu  mixtura beton asfaltic BAPC  16 vor fi efectuate pe strada 

Daliei , sat Bărcănești pe o suprafața aproximativă de 1000 mp,  în grosime de  5 cm. 

   Așternerea mixturii asfaltice se va realiza manual/mecanic. La așternere, mixtura asfaltică va avea 

o temperatură , în funcție de tipul bitumului, de minim 150
0
C(D 80/100) și de minim 155

0
C (D 

60/80). Darea în circulație a suprafețelor care pot fi reparate se face după răcirea mixturii asfaltice 

puse în operă. 



 
        Pentru amorsarea stratului suport se va utiliza emulsia cationică cu rupere rapidă, provenită de 

la furnizorii autorizați. 

 La locul de punere în operă, emulsia trebuie transportată în recipiente speciale care să-i 

mențină calitățile inițiale. 

  După compactare suprafața reparată să fie la același nivel cu suprafața adiacentă. 

     Pe toată perioada de preparare  și punere în operă  a mixturilor asfaltice precum și de executare a 

lucrărilor de remediere a îmbrăcămintei bituminoase se vor respecta prevederile din actele 

normative în vigoare privind protecția muncii și revenirea și stingerea incendiilor. 

   La terminarea lucrărilor de reparații se va face recepția lucrărilor executate, în care sens se va 

întocmi proces verbal de recepție la terminrea lucrărilor. 

 

5. VALOAREA ESTIMATĂ  : 100.000 lei, fără TVA . 

 

6. DURATA DE EXECUŢIE:   15 (cinsprezece ) de zile de la semnarea contractului. 

 

8.  CRITERIUL DE ATRIBUIRE:  preţul cel mai scăzut . 

9. MODALITĂŢI DE PLATA:  Plata se va efectua în lei, în termen de maxim 30                

(treizeci) de zile de la data primirii facturii însoţită de situaţia de  lucrări şi procesul verbal de 

recepţie al lucrărilor executate. 

10. PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTELOR:  30 zile începând cu data limita 

de primire a ofertelor. 

 

 

Întocmit, 

Viceprimar, 

Viorel Marius Vuta 

 


