ROMÂNIA
Județul Giurgiu
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
VÂNĂTORII MICI

HOTĂRÂRE NR.10 /26.02.2021
privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie si a indicatorilor
tehnico- economici pentru proiectul ”COLECTAREA SI EVACUAREA APELOR
PLUVIALE SI CONSTRUIRE TROTUARE IN COMUNA VANATORII, MICI
JUDETUL GIURGIU”
Consiliul Local al Comunei Vanatorii Mici intrunit in sedinta extraordinara a lunii
februarie 2021 :
Avand in vedere:
- referatul de aprobare nr. 42/22.02.2021 al domnului primar Simion Aurelian;
- raportul de specialitare nr. 43/22.02.2021 al responsabilului de urbanism;
- avizele comisiilor de specialitate nr. 61/25.02.2021, 62/25.02.2021 si 63/25.02.2021 din cadrul
Consiliului Local Vanatorii Mici;
- prevederile art.1 alin.(2), art.3, art.4, art.5 alin.(2) din H.G.nr.907/2016 privind etapele de elaborare
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- D.T.A.C. realizat conform H.G. nr. 907 din 29.11.2016 privind proiectul ”COLECTAREA SI
EVACUAREA APELOR PLUVIALE SI CONSTRUIRE TROTUARE IN COMUNA
VANATORII, MICI JUDETUL GIURGIU”;
- prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnicoeconomice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
- prevederile art. 44 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr.500/2002 privind finantele publice,cu modificarile si completarile ulterioare.
In temeiul prevederilor art. 129, alin. 4, lit ”d”, art.139, art.196, alin. 1, litera ,,a’’ din
Codul Administrativ, aprobat prin OUG nr. 57/2019, adopta urmatoarea,
HOTĂRĂRE:
Art. 1. Se aproba Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie pentru proiectul
”COLECTAREA SI EVACUAREA APELOR PLUVIALE SI CONSTRUIRE TROTUARE
IN COMUNA VANATORII, MICI JUDETUL GIURGIU” intocmit de catre SC BUILD WAY
DESIGN SRL, prin proiectant - ing. Gabriel Craciun;
Art.2. Se aproba indicatorii tehnico - economici, conform anexa 1-Devizul general privind
cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului de investitie, dupa cum urmeaza:
Valoare totala a investitiei = 9,387,902.51 lei cu TVA inclus, din care:
 C+M = 8,257,411.72 lei cu TVA inclus
Art.3. Se împuterniceste Primarul comunei Vanatorii Mici Simion Aurelian să semneze
toate actele necesare derularii investitiei şi contractul de finanţare în numele comunei Vanatorii
Mici.

Art.4. Primarul comunei Vanatorii Mici, se insarcineaza
prevederilor prezentei hotarari.

cu ducerea la indeplinire a

Art.5. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei
Vânătorii Mici, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Vânătorii Mici, prefectului
județului Giurgiu și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Radu Gabriel Marin
Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar general,
Nita Nicoleta Mirela

BENEFICIAR: COMUNA VANATORII MICI, JUDETUL
GIURGIU

“COLECTAREA SI EVACUAREA APELOR PLUVIALE SI CONSTRUIRE
TROTUARE IN COMUNA VANATORII, MICI JUDETUL GIURGIU”

DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE
Realizat conform HG nr. 907/2016

CONTRACT NR. 3018/06.05.2019
PROIECT NR. 49/2019

ELABORATOR: S.C. BUILD WAY DESIGN S.R.L.
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LISTA DE SEMNATURI
Proiectant general
SC BUILD WAY DESIGN SRL
Adresa : Sos Oltenitei, Nr 251 C-D, Sector 4,
Bucuresti
Nr de ireg. RC: J40/319/2017
CUI: 30010324/2012
Telefon : 0765.069.413
Email: buildwaydesign@gmail.com

PROIECT NR. 49/2019
DATA 05/2019

DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE
INTERVENTIE
“ COLECTAREA SI EVACUAREA APELOR PLUVIALE SI CONSTRUIRE TROTUARE IN
COMUNA VANATORII, MICI JUDETUL GIURGIU”
Nr. Contract:
3018/06.05.2019

Dată Contract:
06.05.2019

Obiectiv:
Beneficiar:
Adresă investiţie:
Cod proiect:
Anul întocmirii:
Elaborator:
SC BUILD WAY DESIGN SRL

Comuna Vanatorii Mici, Judetul Giurgiu
Comuna Vanatorii Mici, Judetul Giurgiu
2019

Sef de proiect:
ing. Gabriel Craciun
Proiectat:
ing. Gabriel Craciun
Desenat
Tehn. Criatian Buzea
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A. PIESE SCRISE
1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII
1.1.

Denumirea obiectului de investitii

“ COLECTAREA SI EVACUAREA APELOR PLUVIALE SI CONSTRUIRE TROTUARE IN
COMUNA VANATORII, MICI JUDETUL GIURGIU”
1.2.

Ordonator principal de credite / investitor

Primaria Comunei Vanatorii Mici, Judetul Giurgiu
1.3.

Ordonator de credite ( secundar / tertiar )

1.4.

Beneficiarul investitiei

Comuna Vanatorii Mici, Judetul Giurgiu
1.5.

Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie

S.C. BUILD WAY DESIGN S.R.L. , Sos. Oltenitei, Nr.251 C-D, Bucuresti, sec. 4,
tel : 0765069413

2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII LUCRARILOR DE
INTERVENTIE
2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante,
structuri institutionale si financiare
Strategia de dezvoltare a comunei urmareste dezvoltarea durabila prin valorificarea
potentialului local.
Strategia de dezvoltare locala a beneficiarului reprezinta instrumentul de lucru al
administratiei publice locale si este agreat de intreaga comunitate locala. Astfel, se va orienta
gandirea, decizia si actiunea catre obiectivele superioare sau catre premisele obiectivelor.
Totodata prin acest mijloc se vor evita abaterile datorate urgentelor, avantajelor si
dezavantajelor ce pot interveni in anumite momente.
Utilizarea instrumentelor de consultare a comunitatii locale a determinat adaptarea
tuturor propunerilor de actiuni pentru ca se dorea ca la final strategia de dezvoltare locala sa
fie in consens cu aspiratiile locuitorilor orasului. Importanta acestui aspect este data de
certitudinea implicarii viitoare a comunitatii in implementarea strategiei de dezvoltare
locala, cat si de posibilitatea asumarii depline si constiente a acesteia.
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Dezvoltarea pe termen mediu si lung a comunei Vanatorii Mici trebuie sa fie in
contextul geo - strategic, institutional si administrativ, economic, social si cultural european.
Zonele rurale din România prezintă o deosebită importanţă din punct de vedere
economic, social și din punct de vedere al dimensiunii, diversității, resurselor naturale și
umane pe care le deţin. Dezvoltarea economică și socială durabilă a spaţiului urban este
indispensabil legată de îmbunătăţirea infrastructurii existente și a serviciilor de bază.
În analiza nevoilor au fost identificate următoarele aspecte relevante pentru
dezvoltarea spațiului rural românesc:
 dezvoltarea infrastructurii de bază şi a serviciilor în zonele rurale;
 crearea de locuri noi de muncă în mediul rural;
 reducerea gradului de sărăcie și a riscului de excluziune socială;
La baza intocmirii prezentei documentatii au stat urmatoarele:
-

Strategia de dezvoltare locala a comunei Vanatorii Mici;

-

Studiul topografic, planurile cadastrale si planul de incadrare in teritoriu;

-

Studiul geotehnic.

-

Expertiza tehnica intocmita de dr.ing. Luca Radu

Proiectul propus se incadreaza in obiectivul general al programului Consiliului Local
al comunei Vanatorii Mici care vizeaza sprijinirea si promovarea unei dezvoltari economice si
sociale echilibrate a tuturor regiunilor prin imbunatatirea infrastructurii rutiere si pietonalea
si a mediului de afaceri.
2.2.

Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor

In general, strazile si tronsoanele de strazi cuprinse in cadrul prezentului proiect sunt
actualmente prevazute la suprafata cu imbracaminti asfaltice moderna.
Documentatia trateaza lucrarile pentru realizarea trotuarelor si a elementelor de
scurgere a apelor pluviale. Sectoarele de drum analizate se prezinta astfel: zonele drepte
alterneaza local cu cele sinuoase, in general plane.
Preluarea si evacuarea apelor pluviale este in prezent deficitara sau inexistenta.
Traficul pietonal se realizeaza cu dificultate deoarece trotuarele nu sunt amenajate
corespunzator sau lipsesc.
De asemenea, starea necorespunzătoare a traficului pietonal, precum și problemele
legate de infrastructura edilitară a zonelor deservite de acestea afectează majoritatea
aspectelor economice și chiar de ordin social și cultural, reprezentând un obstacol în calea
dezvoltării afacerilor.
Din punct de vedere al asigurarii cerintelor esentiale de calitate in constructie,
conform Legii nr. 10/1995, se mentioneaza ca nu sunt asigurate aceste cerinte, fiind necesare
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interventii la sitemul de scurgere al apelor pluviale si modernizare sau amenajarea
trotuarelor si a acceselor la proprietati.
De toate aceste aspecte se va tine seama la proiectarea si executia lucrarilor aferente
prezentului obiectiv de investitii.
2.3.

Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice
Obiectivele principale ale investitiiei sunt:




imbunatatirea conditiilor de transport in zona studiata prin reabilitare
aducerea strazilor la parametrii tehnici corespunzatori, urmand a se asigura
astfel conditii bune de siguranta si confort pentru circulatia auto si pietonala;
asigurarea scurgerii apelor pluviale in conditii cat mai bune;

3. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE
Strazile/sectoarele de strazi ce fac obiectul prezentei investitii isi desfasoara traseul pe
teritoriul administrativ al comunei Vanatorii Mici, si sunt urmatoarele:
NR.
1

Denumire strada
DN61

Lungime proiect (m)
7310

TOTAL

7310

Lungimea totala a strazilor din comuna Vanatorii Mici unde urmeaza a fi se moderniza
si amenaja trotuarele, accesele la proprietati si santurile este de aproximativ 7.310 km,
conform ridicarii topografice.
In plan, strazile prezinta sectoare cu aliniamente lungi, strazile fiind dispuse
rectangular, conform schitei de mai jos.
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In profil longitudinal, strazile prezinta declivitati in general sub 4.9 %, pe unele sectoare
avand valori sub declivitatea minim admisibila de 0.2 %, nefiind asigurata scurgerea apelor
in sens longitudinal.
In profil transversal, drumul are partea carosabila de 7.00m, aceasta fiind situata in
general la nivelul terenului.
La momentul intocmirii prezentei documentatii se constata ca strazile sunt la nivel de
imbracaminte asfaltica moderna. Pentru evacuarea apelor pluviale, in general exista santuri
sunt neprotejate si nu sunt intretinute. In aceasta situatie, nu sunt asigurate conditiile
necesare scurgerii apelor de suprafata.
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Traficul este alcatuit preponderent din autovehiculele de tipul turismelor. Nu exista
trafic recenzat pus la dispozitie de beneficiar.
Traficul pietonal se realizeaza cu dificultate deoarece trotuarele nu sunt amenajate
corespunzator sau lipsesc.
De asemenea, starea necorespunzătoare a traficului pietonal, precum și problemele
legate de infrastructura edilitară a zonelor deservite de acestea afectează majoritatea
aspectelor economice și chiar de ordin social și cultural, reprezentând un obstacol în calea
dezvoltării afacerilor.
3.1.

Particularitati ale amplasamentului

a) Descrierea amplasamentului (localizare – intravilan /extravilan, suprafata
terenului, dimensiuni in plan)
Comuna Vanatorii Mici se afla in partea de
nord-vest a judetului Giurgiu si se intinde pe o
suprafata de 5803 ha .
Comuna Vanatorii Mici se invecineaza la vest cu
Comuna Gratia din judetul Teleorman, la sud cu
Comuna Roata,Crevedia Mare si Gaiseni la sud-est
la nord cu Comuna Corbi Mari si Potlogi ambele
din judetul Dambovita. Fata de Bucuresti, comuna
se afla la aproximativ 40 km, si la 80 de km de
resedinta de judet , Giurgiu.
Zona cailor de comunicatie este formata
din drumuri judetene si comunale. Comuna
Vanatorii Mici traversata de DN 61 si A 1.
Comuna Vanatorii Mici este formata in mare
parte din proprietati private pe care se afla
construite locuinte de tip P/P+E. In zona
studiata nu sint obiective socio-economice
importante.
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b) Relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile
La Vanatorii Mici se poate ajunge pe drumul European E81(A1),urmand traseul
drumului communal DC168 .
c) Datele seismice si climatice
Date seismice - Din punct de vedere seismic, conform normativului P100-1/2013 (Codului de
proiectare seismică), valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare ag =
0.25g, pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR = 225ani si 20%
probabilitate depasire in 50 ani , iar valoarea perioadei de control (colţ) a spectrului de
raspuns este Tc= 1.0s.
Din punct de vedere al macrozonãrii seismice, perimetrul se încadreazã în gradul 71,
corespunzãtor gradului VII pe scara MSK şi cu o perioadã de revenire de minimum 50 ani,
conform STAS 11100/1-93.

Zonarea teritoriului in termeni de valori de varf ale acceleratiei terenului
pentru proiectare ag. și în termeni de perioada de control (colt), Tc, a
spectrului de raspuns

Vanturile - Predomina vanturile de SV cu o frecventa de 16% apoi cele de SE cu o
frecventa de 10%
Sarcina data de Zapada – este de 2.0 [kN/mp] conform codului de proiectare CR1-1-32012.
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Date Climatice:
Climatic zona comunei Vanatorii Mici este temperat-continentală, cu temperatura
medie anuală de 10-11°C. Temperatura oscilează între -2,5°C, temperatura medie
multianuală a lunii ianuarie şi 22,7° C, temperatura medie multianuală a lunii iulie. Zona se
caracterizează prin ierni moderate, veri călduroase, cu un număr mare de zile tropicale,
precipitații în toate anotimpurile, dar cu îndelungate perioade secetoase în intervalul iunie iulie și uneori martie - aprilie.
Studii de teren
Diversitatea topografiei din zona Comunei Vanatorii Mici este mica si se datoareaza
faptului ca terenul este constituit intr-o zona de campie. Altitudinea medie a comunei este de
123 m, zona studiata propriu-zis desfasurandu-se intre 110 m si 136 m altitudine.
I.

Studiul geotehnic

Studiul geotehnic se anexeaza prezentei documentatii
II.

Studiul topographic

Studiul topografic s-a realizat in sistemul de coordinate STEREO 70 si s-a executat cu
statia totala. Prin realizarea studiul topografic s-au cules toate detaliile privind cotele si
pozitiile necesare pentru alcatuirea planului de situatie.
d) Situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente
In zona amplasamentului studiat exista retea de apa potabila, retea de canalizare, ,
retea electrica, telefonie si cablu internet – TV.
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Existenta unor eventuale retele edilitare in amplasament care ar necesita
relocare/protejare, vor fi stabilite si se va dispune sau nu relocarea/protejarea acestora prin
avizele pe care Beneficiarul le va obtine de la furnizorii aferenti.
In cazul in care retelele edilitare subterane sunt amplasate la adancimile stabilite prin
normativele in vigoare, prin solutia adoptata in prezenta documentatie de catre proiectant,
retele edilitare subterane existente in perimetrul proiectului nu vor fi afectate.
Deoarece cele mai multe degradari ale sistemelor rutier au loc in zonele in care se
executa lucrari edilitare sau interventii asupra acestora, proiectantul recomanda ca toate
lucrarile propuse privind imbunatatirea sistemului rutier al carosabilului sa se execute dupa
realizarea reabilitarii retelelor edilitare.
e) Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici, si naturali, inclusiv
de schimbari climatice ce pot afecta investitia
Vulnerabilitatea unui proiect este specifica entitatii si are la baza doar cauze interne. Cauzele
interne sunt:
financiare;
resurse umane;
achizitii publice;
regulamente si norme interne (ex: prevederi care exced cadru legal sau intra in
contradictie cu acesta).
Infrastructura de transport pietonal proiectata este vulnerabila îndeosebi la
manifestările evenimentelor meteorologice extreme. În mod indirect impactul schimbărilor
climatice se va resimţi prin deteriorarea infrastructurii şi lipsa de comfort termic provocată.
Prevenirea şi combaterea acestor efecte vor necesita alocarea de investiţii importante şi
promovarea unui management adecvat. Măsurile de adaptare a sectorului de transporturi la
impactul schimbărilor climatice au în vedere garantarea unei bune funcţionări şi a
continuităţii serviciilor oferite. Adaptarea infrastructurii existente la efectele schimbărilor
climatice, asigurând în acelaşi timp funcţionarea sa neîntreruptă şi sigură, va presupune
investiţii considerabile suplimentare.
f)

Informatii privind posibile interferente cu monumentele istorice/de arhitectura
sau situri arheologice pe amplasamentul sau in zona imediat anvecinata; existenta
conditiilor specifice in cazul existentei unor zone protejate
Nu este cazul.
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3.2.

Regimul juridic

a) Natura propietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept
de preemptiune
Lucrările propuse se vor realiza pe amplasamentul actual, adiacent strazilor mai sus
mentionate, pe proprietatea publica a comunei Vanatorii mici, din judeţul Giurgiu, fără a
afecta suprafeţe de teren cu altă destinaţie aflate in zona de siguranta, respectand OG
nr.43/1997 aprobata prin Legea nr. 82/1998 privind regimul juridic al drumurilor publice.
Nu sunt necesare exproprieri, demolari, scoateri din circuit agricol.
b) Destinatia constructiei existente
Conform OG. 43/1997, strazile din localitatile rurale se clasifica in raport de
intensitatea traficului si functiile pe care le indeplinesc. Astfel strazile ce fac obiectul
prezentei documentatii sunt strazi de categoria a – IV-a si a – V-a – strazi secundare cu
circulatie in dublu sens - preiau fluxurile de trafic din zonele functionale si le dirijeaza spre
strazile de legatura sau magistralele din localitate.
c) Includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri
arheologice, arii naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in
zone construite pretejate, dupa caz
Nu este cazul.
d) Informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa
caz
Nu este cazul
3.3.

Caracteristici tehnice si parametri specifici

a) Categoria si clasa de importanta
Categoria de importanta a lucrarii in conformitate cu HG 766/1997 (Anexa 3) este ‘’C”
lucrari de importanta normala.
Conform prevederilor STAS 10100/0-75 "Principii generale de verificare a sigurantei
constructiilor", lucrarile acestei documentatii se incadreaza in clasa de importanta III –
constructii de importanta normala a constructiilor" din "Regulamentul privind stabilirea
categoriei de importanta a constructiilor" aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 31/N din 2 oct.
1995.

10 | P a g e

b) Cod in lista monumentelor istorice
Nu este cazul.
c) An/ani/perioada de constructire pentru fiecare corp de constructie
Lucrarile de executie se vor realiza conform contractului de prestari servicii.
d) Suprafata construita
Suprafata construita – 175.440 m2
e) Suprafata construita desfasurata
Nu este cazul.
f)

Valoarea de inventar a constructiei
Nu este cazul.

g) Alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente
Nu este cazul.
3.4. Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale
auditului energetic
Conform expertizei tehnice efectuate, obiectivele ce urmeaza a fi modernizate se afla
pe domeniul public aflat in administrarea comunei Vanatorii Mici.
Nu este asigurata continuitatea santurilor existente, deoarece acestea se regasec pe
tronsoane mici, iar trotuarele lipsesc sau sunt degradate, astfel ca traficul pietonal se
desfasoara cu dificultate, mai ales in anotimpurile ploioase.
3.5. Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de
vedere al asigurarii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii
Componența existentă are în cea mai mare parte un strat de uzură din împietruire infestată
cu pământ, sau beton turnat monolit degradat.
Suprafata pe sectoarele studiate prezinta unele degradari, motiv pentru care pe timp
nefavorabil circulatia se desfasoara anevoios, apele stagnand pe trotuar făcând imposibilă
circulația pietonilor. Degradările vor necesita reparații în conformitate cu soluțiile de mai jos.
In profil longitudinal declivitatile existente sunt cuprinse intre sub 0.20–4.9%.
În secţiune transversală trotuarele sunt mărginite de spartii verzi sau de sant si garduri, cu
latimea 1.20 m. Drumul este asfalt, în stare relativ buna insa obiectul de investiti vizeaza
“COLECTAREA SI EVACUAREA APELOR PLUVIALE SI CONSTRUIRE TROTUARE”.
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a) Clasa de risc seismic
nu este cazul
b) Solutii de interventie
In cadrul expertizei tehnice efectuate s-au prevazut doua solutii (scenarii) dupa cum
urmeaza:
Sectoare trotuar din împietruire sau pământ
Soluţia I




4cm strat de uzură BA8
10cm beton de ciment C16/20
10cm balast conform SR EN 13242+A1

Soluţia II





4-6cm pavele autoblocante din beton vibropresat
5cm nisip
10cm beton de ciment C16/20
10cm balast conform SR EN 13242+A1
Sectoare trotuar si accese la proprietati din pietruire sau pamant

Soluţia I




4cm strat de uzură BA8
16cm beton de ciment C16/20
20cm balast conform SR EN 13242+A1

Soluţia II



20cm beton de ciment C30/37
20cm balast conform SR EN 13242+A1

c) Solutiile tehnice si masurile propuse de catre expertul tehnic si, dupa caz auditorul
energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de
interventii
In urma evaluarii alternativelor s-a ales ca scenariul 1 ca fiind scenariu optim,
conform cu expertiza tehnica efectuata.
Solutia tehnica propusa prin expertiza tehnica este realizarea unei structuri rutiere
noi cu urmatoarea alcatuire:
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Sectoare trotuar din împietruire sau pământ
Soluţia I




4cm strat de uzură BA8
10cm beton de ciment C16/20
10cm balast conform SR EN 13242+A1
Sectoare trotuar si accese la proprietati din pietruire sau pamant

Soluţia I




4cm strat de uzură BA8
16cm beton de ciment C16/20
20cm balast conform SR EN 13242+A1

d) Recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii conform
cerintelor si conform exigentelor de calitate
Nu este cazul.

4. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPTIUNILOR TEHNOCO – ECONOMICE
(MINIMUM DOUA) SI ANALIZA DETALIATA A ACESTORA
SCENARIUL I – proiect pentru modernizarea si amenajarea trotuarelor si a
santurilor in comuna Vanatorii Mici conform solutiei tehnice I:


Aceasta varianta constientizeaza comunitatea locala si obliga Ia asumarea unor
responsabilitati prin hotarari ale primariei comunei Vanatorii Mici :
-

lucrarile se vor prevedea in bugetul Primariei pentru perioada de realizare a
investitiei sau se va apela la fonduri nerambursabile;

-

angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanta si gestionarea investitiei;

-

angajamentul de a asigura exploatarea strazii in conformitate cu reglementarile in
vigoare.
Avantaje :

-

timp de redus de executie

-

aspect estetic defavorabil datorita inierbarii rosturilor dintre dale.

Aceasta varianta este mai putin costisitoare, pe termen mediu si lung vor aparea
avantajele economice, sociale si de mediu, care vor contribui la atingerea obiectivelor
stabilite si la micsorarea decalajelor dintre localitatile romanesti si cele din UE.
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SCENARIUL II - proiect pentru modernizarea si amenajarea trotuarelor si a
santurilor in comuna Vanatorii Mici conform solutiei tehnice II.


Aceasta varianta constientizeaza comunitatea locala si obliga Ia asumarea unor
responsabilitati prin hotarari ale primariei comunei Vanatorii Mici :
-

lucrarile se vor prevedea in bugetul Primariei pentru perioada de realizare a
investitiei sau se va apela la fonduri nerambursabile;

-

angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanta si gestionarea investitiei;

-

angajamentul de a asigura exploatarea strazii in conformitate cu reglementarile in
vigoare.
Dezavantaje :

-

timp de executie indelungat

-

aspect estetic defavorabil datorita inierbarii rosturilor dintre dale.

Aceasta varianta este mai costisitoare, pe termen mediu si lung vor aparea
dezavantaje datorate aspectului si deteriorarea accelerata a dalelor de ciment.

5.1. Solutia tehnica, din punctul de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional
– arhitectural si economic
a) Descrierea principalelor lucrari de interventie
Prezenta documentatie de avizare a lucrarilor de interventie propune modernizarea si
amenajarea trotuarelor si a santurilor situate pe raza comunei Vanatorii Mici.
Lungimea totala a strazilor pe care se vor moderniza si amenaja trotuarele si
santurile, conform ridicarilor topografice, este de 7,310 km.
Proiectarea trotuarelor si a rigolelor se va realiza tinand seama de urmatoarele
aspecte:
-

recomandarile expertului tehnic;

-

categoria functionala a strazilor;

-

de traficul rutier si pietonal;
de siguranta circulatiei;

-

de norme tehnice aflate in vigoare;

-

de factori economici si sociali;

-

protectia mediului inconjurator;

-

planurile de urbanism si amenajarea teritoriului.

Prin proiect va fi prevazut un complex de lucrari de modernizare, in scopul
compensarii totale a degradarilor, prin realizarea caruia se vor asigura caracteristicile
tehnice necesare elementelor componente ale strazilor, corespunzator cresterii traficului
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auto si pietonal pe durata normala de functionare (durata initiala sau intre doua reparatii
capitale).
Durata normala de functionare:
 pentru partea carosabila a strazilor modernizate cu „Imbracaminti bituminoase pe
piatra sparta sau alte materiale granulare” durata normala de functionare este de 15
ani;
 pentru trotuare cu „Imbracaminti bituminoase, dale beton, beton monolit” durata
normala de functionare este de 20-30 ani,
conform cu „Normativ pentru intretinerea si repararea strazilor”, indicativ NE-033-05.
Din punct de vedere al tehnologiei de executie a lucrarilor propuse in cadrul
obiectivului de investitii, se au in vedere urmatoarele categorii lucrari:
 lucrari preliminarea constand in: Curatarea de tufisuri si arbori, Taierea arborilor,
Scoaterea radacinilor de la arbori;
 lucrari de terasamente constand in: Sapaturi pentru amenajarea terenului la forma
profilului proiectat;
 lucrari de trotuare constand in: executie strat de fundatie din balast, executie strat de
baza din beton de ciment, executie strat de uzura din beton asfaltic;
 lucrari pentru asigurarea scurgerii apelor in afara partii carosabile, prin pereerea
santurilor existente sau realizarea de rigole de acostament;
 montarea gurilor de scurgere pentru evacuarea apelor pluviale.
 amenajarea spatiilor verzi;


TRASEUL IN PLAN

Traseul proiectat, ca urmare a solicitarii beneficiarului si a situatiei existente in ceea
ce priveste limitele de proprietati, urmareste intocmai amplasamentul existent pentru
evitarea exproprierilo. Elementele geometrice in plan sunt stabilite in conformitate cu STAS
10144/2-1991 “Strazi. Trotuare, alei de pietoni si piste de ciclisti. Prepscriptii de proiectare.”.


TRASEUL IN PROFIL LONGITUDINAL

Mentinerea traseului in plan a strazilor a condus si la mentinerea declivitatilor
traseelor actuale. La proiectarea elementelor geometrice a trebuit sa se tina seama si de
amenajarile in plan pentru accesul la proprietatile adiacente, astfel incat volumul de lucrari
necesar sa fie pe cat posibil redus.


TRASEUL IN PROFIL TRANSVERSAL

Modernizarea strazilor se va face cu incadrarea in limita partii carosabile existente, pe
cat posibil cu respectarea prescriptiilor de proiectare a profilurilor transversale conf. STAS
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10144/1-90 si a Normelor tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitati
urbane, aprobate cu ordin MT nr. 49/98, in functie de categoria strazii existente.
In sectiune transversala strazile se prezinta astfel:
 PROFIL TRANSVERSAL TIP 1



STRUCTURA TROTUARELOR SI ACCESELOR LA PROPRIETATI

Pentru o dimensionare cat mai corecta a stratificatiei structurii proiectate, s-au
efectuat studii de teren din care s-au obtinut date pentru:
-

modul de alcatuire a structurii rutiere si grosimile de straturi;

-

caracteristicile geotehnice ale pamantului de fundare;

-

tipul profilului transversal;

-

modul de asigurare a scurgerii apelor de suprafata.
Structura propusa pentru trotuarele si accesele la proprietati ce fac obiectul acestei
documentatii este:
Sectoare trotuar din împietruire sau pământ

Soluţia I




4cm strat de uzură BA8
10cm beton de ciment C16/20
10cm balast conform SR EN 13242+A1
Sectoare trotuar si accese la proprietati din pietruire sau pamant

Soluţia I




4cm strat de uzură BA8
16cm beton de ciment C16/20
20cm balast conform SR EN 13242+A1
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COLECTAREA SI EVACUAREA APELOR PLUVIALE

Evacuarea apelor meteorice este asigurata prin pante longitudinale si transversale
catre santurile trapezoidale din beton de ciment C30/37.
Pentru colectarea apelor de suprafata din zona strazilor studiate, se vor proiecta
dispozitive pentru scurgerea apelor, tinand seama de prevederile STAS 10796/2 –
„Constructii necesare pentru colectarea si evacuarea apelor. Rigole, santuri si casiuri”.


LUCRARI DE SIGURANTA CIRCULATIEI
Se propune realizarea marcajelor longitudinale conform STAS 1848 – 7/2015.

Semnalizarea rutiera pe timpul executiei are rolul de asigura siguranta circulatiei prin
montarea de indicatoare de circulatie pentru presemnalizarea si semnalizarea zonelor de
lucru. De asemenea, in perioadele cu trafic intens se vor amplasa la capetele tronsoanelor in
care se lucreaza piloti de dirijare a traficului, instruiti in mod corespunzator, dotati cu statie
de emisie receptie si cu bastoane reflectorizante de dirijare a circulatiei. Se pot monta si
semafoare electrice, in cazul in care constructorul poate asigura functionarea
corespunzatoare a acestora. Daca este necesara inchiderea temporara sau definitiva a unui
tronson de drum este necesara anuntarea din timp a factorilor din administrarea locala de
care apartine tronsonul de drum inchis, se vor monta indicatoare rutiere de semnalizare a
tronsonului inchis cu precizarea intervalului de timp in care se va inchide si traseul ocolitor
de urmat pentru depasirea acestuia.
MASURI PENTRU AMENAJAREA SI PROTECTIA MEDIULUI
Odata cu modernizarea si amenajare trotuarelor, acceselor la proprietati si a
santurilor a aparut ca strict necesara si amenajarea spatiilor verzi nou create.
Noua lucrare ce urmeaza a se executa va asigura protectia mediului in zona studiata,
prin micsorarea cantitatilor de noxe de la participantii la trafic.
De asemenea, in procesul de executie se va tine cont de recomandarile formulate de
Agentia pentru Protectia Mediului in decizia de incadrare finala in evaluarea impactului
asupra protectiei mediului. O atentie deosebita va fi acordata proceselor de eliminare a
deseurilor rezultate ca urmare a demolarilor pentru acest lucru contractorul angajandu-se sa
respecte cu strictete reglementarile legislative in vigoare.
b) Descrierea, dupa caz, si a altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnica de
interventie prupusa
Nu este cazul.
c) Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv
de schimbari climatice ce pot afecta investitia
Nu este cazul.
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d) Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau
situri arheologice pe amplasamente sau in zona imediat invecinata
Nu este cazul.
e) Caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma
realizarii lucrarilor de interventie
NR.
CRT.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

DENUMIREA ACTIVITATII
1
Curatarea de tufisuri si arbori cu diametrul < 40 cm
Spargerea betonului simplu sau a zidariei din piatra
Sapaturi pentru amenajarea terenului la forma profilului proiectat
Borduri prefabricate 10 x 15cm (incadrare trotuare)
Amorsare cu emulsie cationica cu rupere rapida 0.6 KG/MP
Acostamente din beton C30/37 - 10 cm grosime
Strat de fundatie din balast, 10 cm grosime
Strat de fundatie din balast, 20 cm grosime
Strat de beton C16/20, 10 cm grosime
Strat de beton C16/20, 16 cm grosime
Plasa sudata DN6mm
Strat de uzura din beton asfaltic BA8, 4 cm grosime
Beton de ciment C30/37 in timpane
Sant trapezoidal din beton C30/37 - latime 1.20 m, 10 cm grosime

U.M.

CANTITATE

2
mp
mc
mc
ml
mp
mp
mc
mc
mc
mc
mp
mp
mc
ml

3
24,834.65
88.90
3,476.85
23,529.00
24,834.65
12,795.00
1,235.80
1,619.33
1,235.80
1,996.26
12,476.65
24,834.65
30.66
14,620.00

5.2. Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimari privind depasirea consumurilor
initiale de utilitati si modul de asigurare a consumurilor suplimentare
Nu este cazul
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5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevazute in graficul
orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale
Lucrarile de executie se vor realiza in 24 de luni conform tabelului :
Capitole si subcapitole de
cheltuieli

Nr. Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

14
15
16
17
18

4.1.Constructii si instalatii

13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.Amenajarea terenului
2.Asigurarea utilitatilor necesare
obiectivului
3.1.Studii de teren
3.2.Documentatii obtinerea de avize,
acorduri si autorizatii
3.5.Proiectare si inginerie
3.6.Organizarea procedurilor de
achizitie
3.7.Consultanta
3.8.Asistenta tehnica +
supraveghere
Curatarea terenului de
vegetatie
Spargere beton

11
12

Luni

Sapatura
Montare borduri de beton
10x15cm
Asternere balast la trotuare
si accese la proprietati
Fundatie de beton la
trotuare si accese la
proprietati
Amorsare trotuare si accese
la proprietati
Asternere BA8 rul 50/70 4cm
Pereere santuri si
acostamente
Amenajare spatii verzi

19

5.1.Organizare de santier

20

5.2.Comisioane, taxe

21

5.3.Cheltuieli diverse si neprevazute

19 | P a g e

Nr. Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Capitole si subcapitole de
cheltuieli

14
15
16
17
18

4.1.Constructii si instalatii

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Sapatura
Montare borduri de
beton 10x15cm
Asternere balast la
trotuare si accese la
proprietati
Fundatie de beton la
trotuare si accese la
proprietati
Amorsare trotuare si
accese la proprietati
Asternere BA8 rul 50/70
- 4cm
Pereere santuri si
acostamente
Amenajare spatii verzi

19

5.1.Organizare de santier

20

5.2.Comisioane, taxe
5.3.Cheltuieli diverse si
neprevazute

21

13

1.Amenajarea terenului
2.Asigurarea utilitatilor necesare
obiectivului
3.1.Studii de teren
3.2.Documentatii obtinerea de
avize, acorduri si autorizatii
3.5.Proiectare si inginerie
3.6.Organizarea procedurilor de
achizitie
3.7.Consultanta
3.8.Asistenta tehnica +
supraveghere
Curatarea terenului de
vegetatie
Spargere beton

11
12

Luni
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5.4.

Costurile estimative ale investitiei

Prezenta documentatie a fost intocmita in conformitate cu H.G. nr. 907/2016, privind
aprobarea continutului – cadru al documentatiei tehnico – economice aferente investitiilor
publice, precum si a Structurii si Metodologiei de elaborare a Devizului General.
a) Costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a
costurilor unor investitii similare
Valoarea totala a investitiei in solutia 1 este:
Costul total al investitiei conform Devizului general este: 9,387,902.51 lei cu TVA, din
care valoarea lucrarilor de C+M este de 8,257,411.72 lei cu TVA.
Valoarea totala a investitiei in solutia 2 este:
Costul total al investitiei conform Devizului general este: 9,790,351.27 lei cu TVA, din
care valoarea lucrarilor de C+M este de 8,615,348.35 lei cu TVA.
Devizele Generale al Investitiei, Devizele pe obiect, Evaluarea Lucrarilor in ambele
solutii, sunt anexate in partea scrisa a documentatiei.
La elaborarea devizului si a documentatiei, s-a folosit sistemul englezesc (virgula,
punct).
b) Costurile estimative de operare pe durata normata de viata / amortizare a
investitiei
Estimarile costurilor de operare s-a realizat in cadrul analizei financiare, prezentata in
anexa la prezenta documentatie.
5.5.

Sustenabilitatea realizarii investitiei

a) Impactul social si cultural
Lucrarile propuse a se executa pe aceste străzi, vor conduce la imbunatatirea
conditiilor de circulatie si a fluentei traficului auto si pietonal si vor influenta benefic zona
atat din punct de vedere ambient cat si din punct de vedere socio-economic, astfel
următoarele deziderate fiind atinse:
interventii rapide ale echipelor speciale (salvare, pompieri, autoritatile locale)
accesul facil (scurtarea timpului de parcurs) al copiilor la institutiile de invatamant
accesul facil al locuitorilor la institutiile statului (primarie, biserica, cabinetele
medicale)
diminuarea noxelor rezultate din duratele de transport lucru benefic pentru mediul
inconjurator.
diminuarea uzuri la vehiculele de transport ceia ce duce la o durata mai mare de
exploatare.
asigurarea traficului pietonal in conditii de siguranta
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b) Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de
realizare, in faza de operare
Avand in vedere ca obiectivul proiectat este componenta a retelei de strazi a comunei
Vanatorii Mici,acesta nu va inregistra forta de munca angajata permanent in faza de realizare
si in faza de operare.
c) Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a
siturilor protejate
Se apreciaza ca, prin realizarea proiectului se produce o ameliorare a fluentei
traficului cu repercusiuni favorabile asupra emisiilor poluante provenite de la autovehicule,
acestea reducandu-se cu cca. 15 – 20 %.
Modernizarea si amenajarea trotuarelor si a santurilor produce, prin excelenta, o
reducere a poluarii sonore.
Trebuie mentionat ca in ansamblu, prin realizarea lucrarilor proiectate, impactul
circulatiei rutiere si pietonal asupra mediului se modifica in sens benefic.
Impactul asupra biodiversitatii si a siturilor protejate – nu este cazul
5.6.

Analiza financiara si economica aferenta realizarii lucrarilor de interventie

a) Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si
prezentarea scenariului de referinta
Analiza cost beneficiu este principalul instrument de estimare si evaluare economica a
proiectelor. Aceasta analiza are drept scop sa stabileasca:
 masura in care proiectul contribuie la politica de dezvoltare a sectorului de
transporturi in Romania si in mod special la atingerea obiectivelor programului in
cadrul careia se solicita finantare – nu este cazul
 masura in care proiectul contribuie la bunastarea economica a regiunii, evaluata
prin calculul indicatorilor de rentabilitate socio-economica ai proiectului.
Analizele cost-beneficiu financiare si economice vor avea ca date de intrare rezultatele
evaluarilor tehnice si ale evaluarilor tehnice privind costurile de investitiei ale proiectului si
se vor fundamenta pe reglementarile tehnice in vigoare in Romania.
Analiza cost-beneficiu se va baza pe principiul comparatiei costurilor alternativelor de
construire de drum propuse in situatia actuala. Modelul teorectic aplicat este Modelul DCF –
Discounted Cash Flow (Cash Flow Actualizat) – care cuantifica diferenta dintre beneficiile si
costurile generate de proiect pe durata sa de functionare, ajustand aceasta diferenta cu un
factor de actualizare, operatiune necesara pentru a „aduce” o valoare viitoare la momentul de
baza a evaluarii costurilor.
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Analiza cost-beneficiu va fi realizata in preturi fixe, pentru anul de baza al analizei
2018, echivalent cu anul de baza al actualizarii costurilor. Prin urmare, toate costurile vor fi
exprimate in preturi constante 2018.
b) Analiza cererii de bunuri si servicii care justifica necesitatea si dimensionarea
investitiei, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung
Nu este cazul
c) Analiza financiara; sustenabilitatea financiara
Modelul de analiza financiara a proiectului va analiza cash-flow-ul financiar consolidat
si incremental generat de proiect, pe baza estimarilor costurilor investitionale, a costurilor cu
intretinerea, generate de implementarea proiectului, evaluate pe intreaga perioada de
analiza, precum si a veniturilor financiare generate.
Indicatorii utilizati pentru analiza financiara sunt:





Valoarea Neta Actualizata Financiara a proiectului;
Rata Interna de Rentabilitate Financiara a proiectului;
Raportul Beneficiu - Cost;
Fluxul de Numerar Cumulat.

Valoarea Neta Actualizata Financiara(VNAF) reprezinta valoarea care rezulta
deducand valoarea actualizata a costurilor previzionate ale unei investitii din valoarea
actualizata a beneficiilor previzionate.
Rata Interna de Rentabilitate Financiara (RIRF) reprezinta rata de actualizare la
care un flux de costuri si beneficii exprimate in unitati monetare are valoarea actualizata
zero. Rata interna de rentabilitate este comparata cu rate de referinta pentru a evalua
performanta proiectului propus. In Documentul de lucru nr. 4 al Directiei Generale de
Politica Regionala din cadrul Comisiei Europene se prezinta tabelul cu profitabilitatea
asteptata in cazul a diferite tipuri de infrastructuri. Din acest tabel reiese faptul ca pentru
proiectele de drumuri fara taxa nu se asteapta nicio profitabilitate.
Raportul Beneficiu-Cost (R B/C) evidentiaza masura in care beneficiile proiectului
acopera costurile acestuia. In cazul cand acest raport are valori subunitare, proiectul nu
genereaza suficiente beneficii si are nevoie de finantare (suplimentara).
Fluxul de Numerar Cumulat - in mod evident, o investitie pentru utilizarea careia nu
se percep taxe nu este o investitie rentabila din punct de vedere financiar. Astfel, rezulta
valori necorespunzatoare pentru rentabilitatea financiara a investitiei deoarece cash-flow-ul
net este negativ pentru toti anii de operare a investitiei, cu exceptia ultimului an, cand este
luata in calcul valoarea reziduala.
Conform metodologiei in vigoare vizand fundamentarea proiectelor de investitii de
acest tip, sunt intrunite conditiile pentru a sustine necesitatea finantarii publice.
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d) Analiza economica; analiza cost-eficacitate
Prin analiza economica se urmareste estimarea impactului si a contributiei proiectului
la cresterea economica la nivel regional si national.
Aceasta este realizata din perspectiva intregii societati (municipiu, regiune sau tara),
nu numai punctul de vedere al proprietarului infrastructurii.
Analiza financiara este considerata drept punct de pornire pentru realizarea analizei
socio-economice. In vederea determinarii indicatorilor socio-economici trebuie realizate
anumite ajustari pentru variabilele utilizate in cadrul analizei financiare.
Rata de actualizare pentru actualizarea costurilor si beneficiilor in timp este de 5%, in
conformitate cu normele Europene asa cum sunt descrise in ‘Guide to cost-benefit analysis of
investment projects’ editat de “Evaluation Unit - DG Regional Policy”, Comisia Europeana.
Rata de actualizare de 5% este valabila pentru „tarile de coeziune”, Romania incadrandu-se
in aceasta categorie.
a) Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscului
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5. SCENARIUL/OPTIUNEA
RECOMANDATA

TEHNICO-ECONOMICA

OPTIMA

6.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic,
economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor
Pentru selectarea scenariilor propuse si descrise anteror s-au luat in calcul criterii de
tipul:





tehnic
economic - financiar
sustenabilitate
riscuri

Pentru fiecare din criteriile de evaluare s-a realizat clasificarea alternativelor prin
punctarea acestora de la 1 la 2 puncte (1– optiune recomandata; 3 – optiune alternativa); s-a
folosit o medie ponderata intre ponderea individuala a fiecarui criteriu si subcriteriu de
evaluare si valoarea data pentru cotarea variantelor.

Criteriu

Pondere
individuala

Scenariu propus
1

2

Tehnic
Incadrarea in stasuri

40.00%

1

1

Durata de realizare

5.00%

1

2

30.00%

1

2

Impactul social si cultural

10.00%

1

1

Impactul asupra mediului

10.00%

1

1

Riscuri

5.00%

1

1

TOTAL

100.00%

1.00

1.35

Economic - Financiar
Costul investitiei
Sustenabilitate

DECIZIA

Scenariul 1
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6.2.

Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optime, recomandate

In urma evaluarii alternativelor s-a ales ca scenariul 1 ca fiind scenariu optim,
corespunzator celui mai bun punctaj, scenariu care este conform si cu expertiza tehnica
efectuata.
Avantajele scenariului recomandat :
 greselile de executie pot fi remediate usor fata din pavele de beton de ciment;
 durata de realizare a investitiei mai mica
 cheltuielile de intretinere sunt mai mici
6.3.

Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei

a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii,
exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M),
in conformitate cu devizul general:
Valoare (inclusiv
TVA)

Valoare (fara TVA)

TVA

lei

lei

Valoare total
(INV)

7,900,956.01

1,486,946.50

9,387,902.51

din care
constructii
montaj (CM)

6,939,001.45

1,318,410.27

8,257,411.72

lei
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DEVIZUL GENERAL
conform H.G. 907/29.11.2016, privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului:
“COLECTAREA SI EVACUAREA APELOR PLUVIALE SI CONSTRUIRE TROTUARE IN
COMUNA VANATORII, MICI JUDETUL GIURGIU”
Faza de proiectare: STUDIUL DE FEZABILITATE / DOCUMENTATIE DE AVIZARE A
LUCRARILOR DE INTERVENTIE

Nr.
crt.

Denumirea capitolelor si
subcapitolelor de cheltuieli

1

2

Valoare
(fara TVA)

TVA

lei
3

lei
4

Valoare
(inclusiv
TVA)
lei
5

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

60,000.00

11,400.00

71,400.00

80,000.00

15,200.00

95,200.00

140,000.00

26,600.00

166,600.00

CAPITOLUL 1
CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

1.1
1.2
1.3
1.4.

Obtinerea terenului
Amenajarea terenului
Amenajari pentru protectia
mediului si
aducerea terenului la starea initiala
Cheltuieli pentru relocare/protectia
utilitatilor

TOTAL CAPITOL 1

CAPITOLUL 2
CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI

2.1
2.2

Constructii
Utilaje, echipamente

TOTAL CAPITOL 2

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

12,100.00
12,100.00

2,299.00
2,299.00

14,399.00
14,399.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,800.00

2,052.00

12,852.00

3,800.00

722.00

4,522.00

0.00

0.00

0.00

280,304.22
0.00
0.00

53,257.80
0.00
0.00

333,562.02
0.00
0.00

CAPITOLUL 3
CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.5.1
3.5.2

Studii
Studii de teren
Raport privind impactul asupra
mediului
Alte studii specifice
Documentatii-suport si cheltuieli
pentru obtinerea
de avize, acorduri si autorizatii
Expertiza tehnica
Certificarea performantei energetice
si audit energetic
al cladirilor
Proiectare
Tema de proiectare
Studiu de prefezabilitate
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3.5.3

3.5.4
3.5.5
3.5.6
3.6.
3.7.
3.7.1
3.7.2
3.8.
3.8.1
3.8.2

Studiu de fezabiliotate / documentatie
de avizare
a lucrarilor de interventii si deviz
general
Documentatiile tehnice necesare in
vederea obtinerii
avizelor / acordurilor / autorizatiilor
Verificarea tehnica de calitate a
proiectului tehnic
si a detaliilor de executie
Proiect tehnic si Detalii de executie
Organizarea procedurilor de
achizitie
Consultanta
Managementul de proiect pentru
obiectivul de investitii
Auditul financiar
Asistenta tehnica
Asistenta tehnica din partea
proiectantului
Dirigentie de santier

TOTAL CAPITOL 3

38,000.00

7,220.00

45,220.00

33,841.37

6,429.86

40,271.23

5,414.62

1,028.78

6,443.40

203,048.23

38,579.16

241,627.39

26,000.00

4,940.00

30,940.00

38,917.58

7,394.34

46,311.92

38,917.58

7,394.34

46,311.92

0.00
138,749.62

0.00
26,362.43

0.00
165,112.05

71,066.88

13,502.71

84,569.59

67,682.74
510,671.42

12,859.72
97,027.57

80,542.46
607,698.99

6,768,274.22

1,285,972.10

8,054,246.32

6,768,274.22

1,285,972.10

8,054,246.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
6,768,274.22

0.00
0.00
1,285,972.10

0.00
0.00
8,054,246.32

34,141.37

6,486.86

40,628.23

30,727.23

5,838.17

36,565.40

CAPITOLUL 4
CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA

4.1.
4.1.1.
4.2.
4.3.

4.4.
4.5.
4.6.

Constructii si instalatii
“COLECTAREA SI EVACUAREA
APELOR PLUVIALE SI CONSTRUIRE
TROTUARE IN COMUNA VANATORII,
MICI JUDETUL GIURGIU”
Montaj utilaje, echipamente
tehnologice si functionale
Utilaje, echipamante tehnologice si
functionale
care necesita montaj
Utilaje, echipamante tehnologice si
functionale
care nu necesita montaj si
echipamente de transport
Dotari
Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4
CAPITOLUL 5
ALTE CHELTUIELI

5.1.
5.1.1

Organizare de santier
Lucrari de constructii si instalatii
aferente organizarii
de santier (0.5% din cap. 4.1 + 4.2 + 1.2
+ 1.3) x 90%
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5.1.2
5.2.
5.2.1.
5.2.2.

5.2.3

5.2.4
5.2.5

5.3.
5.4.

Cheltuieli conexe organizarii
santierului
(0.5% din cap. 4.1 + 4.2 + 1.2 + 1.3) x
10%
Comisione, cote, taxe, costul
creditului
Comisioanele si dobanzile aferente
creditului
bancii finantatoare
Cota aferenta ISC pentru controlul
calitatii lucrarilor de
constructii
Cota aferenta ISC pentru controlul
statutului in
amenajarea teritoriului, urbanism si
pentru autoruzarea
lucrarilor de constructii
Cota aferenta Casei Sociale a
Constructorilor - CSC
(0.5% din valoarea de C+M)
Taxe pentru acorduri, avize conforme si
autorizatia de
construire / desfiintare
Cheltuieli diverse si neprevazute:
5% din
[Cap1.2 + Cap1.3 + Cap.2 + Cap.3 +
Cap.4]
Cheltuieli pentru informare si
publicitate

TOTAL CAPITOL 5

3,414.14

648.69

4,062.83

74,921.72

0.00

74,921.72

0.00

0.00

0.00

33,841.37

0.00

33,841.37

6,768.27

0.00

6,768.27

34,312.08

0.00

34,312.08

0.00

0.00

0.00

366,947.28

69,719.98

436,667.26

0.00

0.00

0.00

476,010.37

76,206.84

552,217.21

570.00

3,570.00

3,000.00

569.99

3,569.99

6,000.00

1,139.99

7,139.99

7,900,956.01

1,486,946.50

9,387,902.51

6,939,001.45

1,318,410.27

8,257,411.72

CAPITOLUL 6
CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE

6.1
6.2

Pregatirea personalului de
exploatare
Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL GENERAL
din care: C+M (Cap.1.2 + Cap.1.3 +
Cap.1.4 + Cap.2 +
Cap.4.1 + Cap.4.2 +Cap.5.1.1)

3,000.00

Data: 09.05.2019
Beneficiar/Investitor Primaria Vanatorii Mici, Judetul Giurgiu
Intocmit, SC BUILD WAY DESIGN SRL
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CAPITOLUL NR.1
CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI
Denumirea capitelor si
subcapitelor de cheltuieli

Nr.
crt.
1.1.
1.2.

OBTINEREA TERENULUI
AMENAJAREA TERENULUI
AMENAJARI PENTRU
PROTECTIA MEDIULUI SI
ADUCEREA TERENULUI LA
STAREA INITIALA
CHELTUIELI PENTRU
RELOCARE / PROTECTIA
UTILITATILOR

1.3.

1.4.

TOTAL CAPITOLUL 1

Valoare
(fara TVA)
lei
0.00
0.00

lei
0.00
0.00

Valoare
(cu TVA)
lei
0.00
0.00

60,000.00

11,400.00

71,400.00

80,000.00

15,200.00

95,200.00

140,000.00

26,600.00

166,600.00

TVA

Data: 09.05.2019
Beneficiar/Investitor Primaria Vanatorii Mici, Judetul Giurgiu
Intocmit, SC BUILD WAY DESIGN SRL

CAPITOLUL NR.2
CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI DE INVESTITII

Nr.
crt.
2.1.
2.1.1.

Valoare
(cu TVA)

lei

lei

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

TOTAL 2.2.

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CONSTRUCTII
Lucrari de constructii
TOTAL 2.1.

2.2.
2.2.1.

Valoare
(fara
TVA)
lei

TVA

Denumirea capitelor si
subcapitelor de cheltuieli

MONTAJ UTILAJ TEHNOLOGIC
Montaj utilaj tehnologic

Data: 09.05.2019
Beneficiar/Investitor Primaria Vanatorii Mici, Judetul Giurgiu
Intocmit, SC BUILD WAY DESIGN SRL
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CAPITOLUL NR.3
CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

Nr.crt.
3.1.
3.1.1.
3.1.1.1
3.1.1.2
3.1.1.3
3.1.2
3.1.3.

Denumirea capitelor si
subcapitelor de cheltuieli
STUDII
Studii de teren geo/topo
Studii de teren geo
Studii de teren topo
Studii de teren hidrogeo
Raport privind impactul asupra mediului
Alte studii specifice
TOTAL 3.1.

3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6
3.2.7.
3.2.8.
3.2.9.
3.2.10.
3.2.11.
3.2.12.
3.2.13.
3.2.14.
3.2.15.
3.2.16.

Valoare
(fara TVA)

TVA

Valoare
(cu TVA)

lei

lei

lei

12,100.00
4,000.00
8,100.00
0.00
0.00
0.00

2,299.00
760.00
1,539.00
0.00
0.00
0.00

14,399.00
4,760.00
9,639.00
0.00
0.00
0.00

12,100.00

2,299.00

14,399.00

DOCUMENTATII-SUPORT SI CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA DE AVIZE, ACORDURI
SI AUTORIZATII
Certificat de urbanism inclusiv prelungirea
0.00
0.00
0.00
Autorizatie de constructie, reconstruire,
modificare, extindere etc
500.00
95.00
595.00
(inclusiv prelungirea)
Avize si acorduri pentru racorduri si
bransamente la retele publice
Aviz si acord detinator retea de gaze
Aviz si acord detinator retea de
termoficare
Aviz si acord detinator retea de energie
electrica
Aviz si acord detinator retea de telefonie
Aviz si acord Serviciu Salubritate
Obtinerea avizului/acordului de
gospodarire a apelor
Obtinerea avizului Politiei Rutiere
Obtinerea acordului de mediu
Obtinere aviz I.S.C.
Obtinerea avizului Administratiei de
Drumuri Nationale
Obtinere aviz Apele Romane
Obtinere aviz Oficiul National de Cadastru
si Publicitate Imobiliara
Total
Alte documentatii avize
TOTAL 3.2.

5,000.00

950.00

5,950.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

700.00

133.00

833.00

700.00
0.00

133.00
0.00

833.00
0.00

800.00

152.00

952.00

700.00
700.00
0.00

133.00
133.00
0.00

833.00
833.00
0.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

190.00

1,190.00

0.00

0.00

0.00

10,100.00
700.00

1,919.00
133.00

12,019.00
833.00

10,800.00

2,052.00

12,852.00

31 | P a g e

3.3.
3.3.1.

3.4.
3.4.1.

EXPERTIZA TEHNICA
Expertiza tehnica

3,800.00

722.00

4,522.00

TOTAL 3.3.

3,800.00

722.00

4,522.00

CERTIFICAREA PERFORMANTEI ENERGETICE SI AUDIT ENERGETIC AL CLADIRILOR
Certificarea performantei energetice si
audit energetic al cladirilor
TOTAL 3.4.

3.5.
3.5.1.
3.5.2.
3.5.3.
3.5.4.
3.5.5.
3.5.6.

PROIECTARE
Tema de proiectare
Studiu de prefezabilitate
Studiu de fezabiliotate / documentatie de
avizare
a lucrarilor de interventii si deviz general
Documentatiile tehnice necesare in
vederea obtinerii
avizelor / acordurilor / autorizatiilor
Verificarea tehnica de calitate a
proiectului tehnic
si a detaliilor de executie
Proiect tehnic si Detalii de executie
TOTAL 3.5.

3.6.
3.6.1.
3.6.2.
3.6.3.
3.6.4.
3.6.5.

3.7.
3.7.1.
3.7.2.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

38,000.00

7,220.00

45,220.00

33,841.37

6,429.86

40,271.23

5,414.62

1,028.78

6,443.40

203,048.23

38,579.15

241,627.38

280,304.22

53,257.79

333,562.01

4,750.00

29,750.00

95.00

595.00

0.00

0.00

95.00

595.00

0.00

0.00

ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE
Cheltuieli pentru conceperea
25,000.00
documentatiilor pentru licitatie
Cheltuieli pentru multiplicarea
500.00
documentatiilor
Cheltuieli privind organizarea licitatiei, cu
corespondenta,
0.00
telegrafie, telex, telefax
Onorariile participantilor la lucrarile
500.00
comisiei pentru licitatie
Anunturi publicitare
0.00
TOTAL 3.6.

26,000.00

4,940.00

30,940.00

CONSULTANTA
Managementul de proiect pentru
obiectivul de investitii
Auditul financiar

38,917.58

7,394.34

46,311.92

0.00

0.00

0.00

TOTAL 3.7.

38,917.58

7,394.34

46,311.92
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3.8.
3.8.1.
3.8.1.1.
3.8.1.2.
3.8.2.

ASISTENTA TEHNICA
Asistenta tehnica din partea proiectantului
pe perioada de executie a lucrarilor
pentru participarea proiectului la fazele
incluse in programul de control al
lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii
Dirigentie de santier

71,066.88
33,841.37

13,502.71
6,429.86

84,569.59
40,271.23

37,225.51

7,072.85

44,298.36

67,682.74

12,859.72

80,542.46

TOTAL 3.8.

138,749.62

26,362.43

165,112.05

TOTAL CAPITOLUL 3

510,671.42

97,027.56

607,698.98

Data: 09.05.2019
Beneficiar/Investitor Primaria Vanatorii Mici, Judetul Giurgiu
Intocmit, SC BUILD WAY DESIGN SRL

CAPITOLUL NR.4
CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA

Nr.
crt.
4.1.
4.1.1.

Denumirea capitelor si
subcapitelor de cheltuieli

Constructii

4.4.1.

lei

lei

6,768,274.22
6,768,274.22

1,285,972.10 8,054,246.32
1,285,972.10 8,054,246.32

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

UTILAJE, ECHIPAMANTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ
SI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT
0.00
0.00
0.00
Utilaje si echipamente tehnologice
TOTAL 4.4.

4.5.

lei

UTILAJE, ECHIPAMANTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ
0.00
0.00
0.00
Utilaje si echipamente tehnologice
TOTAL 4.3.

4.4.

Valoare
(cu TVA)

MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE
Montaj utilaje si echipamente tehnologice
0.00
0.00
TOTAL 4.2.

4.3.
4.3.1.

TVA

CONSTRUCTII
TOTAL 4.1.

4.2.
4.2.1.

Valoare
(fara TVA)

0.00

0.00

0.00

DOTARI
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4.5.1.

Dotari

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL 4.6.

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

6,768,274.22

TOTAL 4.5.
4.6.
4.6.1.

ACTIVE NECORPORALE
Active necorporale

1,285,972.10 8,054,246.32

Data: 09.05.2019
Beneficiar/Investitor Primaria Vanatorii Mici, Judetul Giurgiu
Intocmit, SC BUILD WAY DESIGN SRL

CAPITOLUL NR.5
ALTE CHELTUIELI

Nr.crt.
5.1.
5.1.1.

5.1.2.

Denumirea capitolelor de cheltuieli
ORGANIZARE DE SANTIER
Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii
de
santier (0.5% din cap. 4.1 + 4.2 + 1.2 +
1.3) x 90%
Cheltuieli conexe organizarii santierului
(0.5% din cap. 4.1 + 4.2 + 1.2 + 1.3) x 10%
TOTAL 5.1.

5.2.
5.2.1.
5.2.2.

5.2.3

5.2.4.
5.2.5.

Valoare
(fara TVA)

TVA

Valoare
(cu TVA)

lei

lei

lei

30,727.23

5,838.16

36,565.39

3,414.14

648.69

4,062.83

34,141.37

6,486.85

40,628.22

0.00

0.00

0.00

33,841.37

0.00

6,768.27

0.00

34,312.08

0.00

0.00

COMISIONE, COTE, TAXE, COSTUL CREDITULUI
Comisioanele si dobanzile aferente
0.00
creditului bancii finantatoare
Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii
33,841.37
lucrarilor de constructii
Cota aferenta ISC pentru controlul
statutului in amenajarea teritoriului,
6,768.27
urbanism si pentru autoruzarea lucrarilor
de constructii
Cota aferenta Casei Sociale a
Constructorilor (0.5 %) din valoarea de
34,312.08
C+M
Taxe pentru acorduri, avize conforme si
0.00
autorizatia de construire / desfiintare
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74,921.72

TOTAL 5.2.
5.3.
5.3.1.

5.4.
5.4.1.

CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVAZUTE
5% din [Cap1.2 + Cap1.3 + Cap.2 + Cap.3 +
Cap.4]
TOTAL 5.3.

366,947.28
366,947.28

CHELTUIELI PENTRU INFORMARE SI PUBLICITATE
Cheltuieli pentru informare si publicitate
0.00
TOTAL 5.4.
0.00
TOTAL CAPITOLUL 5

476,010.37

0.00

74,921.72

69,719.98

436,667.26

69,719.98

436,667.26

0.00

0.00

0.00

0.00

76,206.83

552,217.20

Data: 09.05.2019
Beneficiar/Investitor Primaria Vanatorii Mici, Judetul Giurgiu
Intocmit, SC BUILD WAY DESIGN SRL

LISTA DE CANTITATI
NR.
CRT.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

DENUMIREA ACTIVITATII

U.M.

CANTITATE

1
Curatarea de tufisuri si arbori cu diametrul <
40 cm
Spargerea betonului simplu sau a zidariei din
piatra
Sapaturi pentru amenajarea terenului la
forma profilului proiectat
Borduri prefabricate 10 x 15cm (incadrare
trotuare)
Amorsare cu emulsie cationica cu rupere
rapida 0.6 KG/MP
Acostamente din beton C30/37 - 10 cm
grosime
Strat de fundatie din balast, 10 cm grosime
Strat de fundatie din balast, 20 cm grosime
Strat de beton C16/20, 10 cm grosime
Strat de beton C16/20, 16 cm grosime
Plasa sudata DN6mm
Strat de uzura din beton asfaltic BA8, 4 cm
grosime
Beton de ciment C30/37 in timpane
Sant trapezoidal din beton C30/37 - latime
1.20 m, 10 cm grosime
TOTAL

2

3

PRET
UNITAR
[lei fara
TVA]
4

mp

24,834.65

10.00

248,346.50

mc

88.90

89.00

7,912.10

mc

3,476.85

20.00

69,537.02

ml

23,529.00

25.00

588,225.00

mp

24,834.65

3.00

74,503.95

mp

12,795.00

40.00

511,800.00

mc
mc
mc
mc
mp

1,235.80
1,619.33
1,235.80
1,996.26
12,476.65

60.00
65.00
300.00
300.00
25.00

74,148.00
105,256.45
370,740.00
598,879.20
311,916.25

mp

24,834.65

35.00

869,212.75

mc

30.66

450.00

13,797.00

ml

14,620.00

200.00

2,924,000.00

TOTAL
VALOARE
[lei fara TVA]
5

6,768,274.22
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b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta – elemente
fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii
NR.
CRT.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

DENUMIREA ACTIVITATII
1
Curatarea de tufisuri si arbori cu diametrul < 40 cm
Spargerea betonului simplu sau a zidariei din piatra
Sapaturi pentru amenajarea terenului la forma profilului proiectat
Borduri prefabricate 10 x 15cm (incadrare trotuare)
Amorsare cu emulsie cationica cu rupere rapida 0.6 KG/MP
Acostamente din beton C30/37 - 10 cm grosime
Strat de fundatie din balast, 10 cm grosime
Strat de fundatie din balast, 20 cm grosime
Strat de beton C16/20, 10 cm grosime
Strat de beton C16/20, 16 cm grosime
Plasa sudata DN6mm
Strat de uzura din beton asfaltic BA8, 4 cm grosime
Beton de ciment C30/37 in timpane
Sant trapezoidal din beton C30/37 - latime 1.20 m, 10 cm grosime

U.M.

CANTITATE

2
mp
mc
mc
ml
mp
mp
mc
mc
mc
mc
mp
mp
mc
ml

3
24,834.65
88.90
3,476.85
23,529.00
24,834.65
12,795.00
1,235.80
1,619.33
1,235.80
1,996.26
12,476.65
24,834.65
30.66
14,620.00

c) Indicatori financiari, socio-econimici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in
functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii
Nu este cazul
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d) Durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimate in luni
Lucrarile de executie se vor realiza conform tabelului :
Capitole si subcapitole de
cheltuieli

Nr. Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

14
15
16
17
18

4.1.Constructii si instalatii

13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.Amenajarea terenului
2.Asigurarea utilitatilor necesare
obiectivului
3.1.Studii de teren
3.2.Documentatii obtinerea de avize,
acorduri si autorizatii
3.5.Proiectare si inginerie
3.6.Organizarea procedurilor de
achizitie
3.7.Consultanta
3.8.Asistenta tehnica +
supraveghere
Curatarea terenului de
vegetatie
Spargere beton

11
12

Luni

Sapatura
Montare borduri de beton
10x15cm
Asternere balast la trotuare
si accese la proprietati
Fundatie de beton la
trotuare si accese la
proprietati
Amorsare trotuare si accese
la proprietati
Asternere BA8 rul 50/70 4cm
Pereere santuri si
acostamente
Amenajare spatii verzi

19

5.1.Organizare de santier

20

5.2.Comisioane, taxe

21

5.3.Cheltuieli diverse si neprevazute
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Nr. Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Capitole si subcapitole de
cheltuieli

14
15
16
17
18

4.1.Constructii si instalatii

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Sapatura
Montare borduri de
beton 10x15cm
Asternere balast la
trotuare si accese la
proprietati
Fundatie de beton la
trotuare si accese la
proprietati
Amorsare trotuare si
accese la proprietati
Asternere BA8 rul 50/70
- 4cm
Pereere santuri si
acostamente
Amenajare spatii verzi

19

5.1.Organizare de santier

20

5.2.Comisioane, taxe
5.3.Cheltuieli diverse si
neprevazute

21

13

1.Amenajarea terenului
2.Asigurarea utilitatilor necesare
obiectivului
3.1.Studii de teren
3.2.Documentatii obtinerea de
avize, acorduri si autorizatii
3.5.Proiectare si inginerie
3.6.Organizarea procedurilor de
achizitie
3.7.Consultanta
3.8.Asistenta tehnica +
supraveghere
Curatarea terenului de
vegetatie
Spargere beton

11
12

Luni

6.4. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice
functionarii preconizate din punct de vedere al asigurarii tuturor cerintelor
fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al
propunerilor tehnice
Breviarul de calcul va fii anexat prezentei documentatii.
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6.5. Normalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei
financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de
stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri
externe nerambursabile, alte surse legal constituite
Finantarea va fi asigurata in integralitate de la bugetul local si/sau alte surse legal constituite.

6. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

7.1.

Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire

Pentru obiectul de investitie, a fost emis certificatul de urbanism nr. ……… din data ………….
avand valabilitate ……. de luni de la data emiterii.

7.2.

Studiu topografic, avizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Pentru studiul topografic se anexeaza avizul nr……………………… Oficiul de Cadastru si
Publicitate Imobiliara - Anexa.

7.3.

Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege
Nu este cazul

7.4.

Avize privind asigurarea utilitatilor, in cazul suplimentarii capacitatii existente
Nu este cazul.

7.5. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri
de diminuare a impactului, masuri de compesare, modalitatea de integrare a
prevederilor acordului de mediu, de principiu, in documentatia tehnico-economica
Se anexeaza avizul numarul……………………………. Emis de catre Agentia de Mediu Giugriu

7.6. Avize, acorduri si studii specifioce, dupa caz, care pot conditiona solutiile
tehnice, precum
a) Studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata
pentru cresterea performantei energetice
Nu este cazul.
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b) Studiu de trafic si studiu de circulatie, dupa caz
Nu este cazul.

c) Raportul de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor in situri arheologice
Nu este cazul.

d) Studiu istoric, in cazul monumentelor istorice
Nu este cazul.

e) Studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei
Nu este cazul.

Intocmit,
ing. Gabriel Craciun
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