
FORMULARUL F1

OBIECTIV

ILUMINAT PUBLIC PE STRĂZILE AUREL VLAICU, FANTANA DE AUR, 8 MARTIE SI STICLARILOR, 
MUNICIPIUL SEBES

PROIECTANT

SC ELIO INDUSTRIAL SRL

CENTRALIZATORUL 

Cheltuielilor pe obiectiv

Nr.cap./
subcap.

Valoarea cheltuielilor pe 
obiect (exclusiv TVA)

Din care C+M

deviz Denumirea capitolelor de cheltuieli
general Lei Lei

1 2 3 4

1.2 Amenajarea terenului 0,000 0,000

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la 
starea iniţială

0,000 0,000

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0,000 0,000

2 Realizarea utilităţilor necesare obiectivului 4500,000 4500,000

3.5 Proiectare (numai în cazul în care obiectivul se 
realizează în sistemul “design & build”) din care:

3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in 2500,000 0,000
vederea obtinerii avizelor/acordurilor/ autorizatilor 

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a 
proiectului tehnic si a detaliilor de executie

2500,000 0,000

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 25215,388 0,000
3.8 Asistenta tehnica

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 3500,000 0,000
3.8.2 Diriginte de santier 2500,000 0,000

4 Investiţia de bază
4.1 Constructii si instalatii

4.1.1 Str. Aurel Vlaicu 114925,540 114925,540
4.1.2 Str. Fantana de Aur 88602,860 88602,860
4.1.3 Str. 8 Martie 143811,510 143811,510
4.1.4 Str. Sticlarilor 72916,560 72916,560

5.1 Organizare de şantier

5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente 
organizarii de santier

0,000 0,000

6.2 Probe tehnologice si teste 0,000 0,000

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) : 460971,858 424756,470

TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ 87584,653 80703,729

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA): 548556,511 505460,199

Proiectant,

SC ELIO INDUSTRIAL SRL

(semnătură autorizată)
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FORMULARUL F2

OBIECTIV

ILUMINAT PUBLIC PE STRAZILE AUREL VLAICU, FANTANA DE AUR, 8 MARTIE SI STICLARILOR, 
MUNICIPIUL SEBES

PROIECTANT

SC ELIO INDUSTRIAL SRL

CENTRALIZATORUL
Cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrări 

Obiectul Str. Aurel Vlaicu

Nr.
cap./subcap. 
deviz general Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoarea ( exclusiv TVA) 

lei

1 2 3

4.1 Constructii si instalatii aferente acestora

4.1.1 Terasamente 0,000

4.1.2 Rezistenta 0,000

4.1.3 Arhitectura 0,000

4.1.4 Instalaţii electrice 114925,540

Total I 114925,540

4.2 Montaj utilaje şi echipamente tehnologice 0,000

Total II 0,000

Procurare 0,000

4.3 Utilaje şi echipamente tehnologice 0,000

4.4 Utilaje şi echipamente de transport 0,000

4.5 Dotări 0,000

4.6 Active necorporale 0,000

Total III 0,000

Total valoare (exclusiv TVA): 114925,540
Lei

Taxa pe valoarea adăugată 21835,853
Lei

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA): 136761,393
Lei

Proiectant,

SC ELIO INDUSTRIAL SRL

(semnătură autorizată)
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FORMULARUL F2

OBIECTIV

ILUMINAT PUBLIC PE STRAZILE AUREL VLAICU, FANTANA DE AUR, 8 MARTIE SI STICLARILOR, 
MUNICIPIUL SEBES

PROIECTANT

SC ELIO INDUSTRIAL SRL

CENTRALIZATORUL
Cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrări 

Obiectul Str. Fantana de Aur

Nr.
cap./subcap. 
deviz general Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoarea ( exclusiv TVA) 

lei

1 2 3

4.1 Constructii si instalatii aferente acestora

4.1.1 Terasamente 0,000

4.1.2 Rezistenta 0,000

4.1.3 Arhitectura 0,000

4.1.4 Instalaţii electrice 88602,860

Total I 88602,860

4.2 Montaj utilaje şi echipamente tehnologice 0,000

Total II 0,000

Procurare 0,000

4.3 Utilaje şi echipamente tehnologice 0,000

4.4 Utilaje şi echipamente de transport 0,000

4.5 Dotări 0,000

4.6 Active necorporale 0,000

Total III 0,000

Total valoare (exclusiv TVA): 88602,860
Lei

Taxa pe valoarea adăugată 16834,543
Lei

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA): 105437,403
Lei

Proiectant,

SC ELIO INDUSTRIAL SRL

(semnătură autorizată)
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FORMULARUL F2

OBIECTIV

ILUMINAT PUBLIC PE STRAZILE AUREL VLAICU, FANTANA DE AUR, 8 MARTIE SI STICLARILOR, 
MUNICIPIUL SEBES

PROIECTANT

SC ELIO INDUSTRIAL SRL

CENTRALIZATORUL
Cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrări 

Obiectul Str. 8 Martie

Nr.
cap./subcap. 
deviz general Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoarea ( exclusiv TVA) 

lei

1 2 3

4.1 Constructii si instalatii aferente acestora

4.1.1 Terasamente 0,000

4.1.2 Rezistenta 0,000

4.1.3 Arhitectura 0,000

4.1.4 Instalaţii electrice 143811,510

Total I 143811,510

4.2 Montaj utilaje şi echipamente tehnologice 0,000

Total II 0,000

Procurare 0,000

4.3 Utilaje şi echipamente tehnologice 0,000

4.4 Utilaje şi echipamente de transport 0,000

4.5 Dotări 0,000

4.6 Active necorporale 0,000

Total III 0,000

Total valoare (exclusiv TVA): 143811,510
Lei

Taxa pe valoarea adăugată 27324,187
Lei

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA): 171135,697
Lei

Proiectant,

SC ELIO INDUSTRIAL SRL

(semnătură autorizată)
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FORMULARUL F2

OBIECTIV

ILUMINAT PUBLIC PE STRAZILE AUREL VLAICU, FANTANA DE AUR, 8 MARTIE SI STICLARILOR, 
MUNICIPIUL SEBES

PROIECTANT

SC ELIO INDUSTRIAL SRL

CENTRALIZATORUL
Cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrări 

Obiectul Str. Sticlarilor

Nr.
cap./subcap. 
deviz general Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoarea ( exclusiv TVA) 

lei

1 2 3

4.1 Constructii si instalatii aferente acestora

4.1.1 Terasamente 0,000

4.1.2 Rezistenta 0,000

4.1.3 Arhitectura 0,000

4.1.4 Instalaţii electrice 72916,560

Total I 72916,560

4.2 Montaj utilaje şi echipamente tehnologice 0,000

Total II 0,000

Procurare 0,000

4.3 Utilaje şi echipamente tehnologice 0,000

4.4 Utilaje şi echipamente de transport 0,000

4.5 Dotări 0,000

4.6 Active necorporale 0,000

Total III 0,000

Total valoare (exclusiv TVA): 72916,560
Lei

Taxa pe valoarea adăugată 13854,146
Lei

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA): 86770,706
Lei

Proiectant,

SC ELIO INDUSTRIAL SRL

(semnătură autorizată)
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FORMULARUL F3

OBIECTIV

ILUMINAT PUBLIC PE STRAZILE AUREL VLAICU, FANTANA DE AUR, 8 MARTIE SI STICLARILOR, 
MUNICIPIUL SEBES

PROIECTANT

SC ELIO INDUSTRIAL SRL

LISTA
cu cantităţile de lucrări, pe categorii de lucrări

Obiectul Str. Aurel Vlaicu 

Categoria de lucrări : Instalatii electrice

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea :

I -  Cantitate

II -  Preţul unitar a) materiale b) manoperă c) utilaj d) transport 

Total a) + b) + c) + d)

- lei -

Nr.
Crt.

Capitol de lucrări U.
M.

I II M

Materiale 

(3 x 4a)

m

Manoper
ă

(3 x 4b)

U

Utilaj 

(3 x 4c)

t

Transport 

(3 x 4d)

Total 

(3 x 4)

SECŢIUNE TEHNICA SECŢIUNE FINANCIARĂ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Executare fundatii de 
beton stalpi buc 16.00 1084.00 12800,00 3840,00 0.00 704,00 17344,00

2 Stalp metalic 
Hutil=8.8m buc 16.00 1400.95 14240,00 4272,00 0.00 783,20 22415,20

3 Carja zincata 1,5m 
fixare lampa buc 16.00 271.00 3200,00 960,00 0.00 176,00 4336,00

4
Corp de iluminat 
sursa 1xLED, 80W, 
4000k, IP66

buc 16.00 989.15 11680,00 3504,00 0.00 642,40 15826,40

5
Cutii de jonctiune in 
interiorul stalpilor, 
legaturi electrice

set 16.00 420.05 4960,00 1488,00 0.00 272,80 6720,80

6
Tub de protectie 
D=63mm in fundatie 
stalpi

m 128.00 6.03 563,20 168,96 0.00 30,98 763,14

7 Cablu ACYAbY 4x25 
mmp m 495.00 20.60 7375,50 2212,65 0.00 405,65 9993,80
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8 Cablu CYY-F 3x2,5 
mmp m 160.00 4.81 560,00 168,00 0.00 30,80 758,80

9 Platbanda OLZN 
40x4mm kg 240.00 7.25 1272,00 381,60 0.00 69,96 1723,56

10 Realizare profil sant, 
nisip, folie avertizoare ml 470.00 31.00 0,00 14570,00 0.00 0.00 14570,00

11
Buldoexcavator 
pentru realizare profil 
sant

ore 32.00 105.00 0,00 0,00 3360,00 0.00 3360,00

12
Echipament PRB 
pentru montare si 
echipare stalp

ore 32.00 110.00 0,00 0,00 3520,00 0.00 3520,00

13 Legatura la retea 
existenta buc 1.00 245.00 0,00 245,00 0.00 0.00 245,00

Cheltuieli directe M

56650,70

m

31810,21

U

6880,00

t

3115,79

T

101576,70

Alte cheltuieli directe : 2.25%

- Cota contributiei asiguratorie pentru munca 
conform OUG 79/2017

715,73 715,73

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE 102292,43

Cheltuieli indirecte = T0 X 7% 7160,47

Profit = (T0 + I0) X 5% 5472,64

TOTAL GENERAL :
114925,54

Proiectant

SC ELIO INDUSTRIAL SRL 

(semnătură autorizată)
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FORMULARUL F3

OBIECTIV

ILUMINAT PUBLIC PE STRAZILE AUREL VLAICU, FANTANA DE AUR, 8 MARTIE SI STICLARILOR, 
MUNICIPIUL SEBES

PROIECTANT

SC ELIO INDUSTRIAL SRL

LISTA
cu cantităţile de lucrări, pe categorii de lucrări

Obiectul Str. Fantana de Aur 

Categoria de lucrări : Instalatii electrice

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea :

I -  Cantitate

II -  Preţul unitar a) materiale b) manoperă c) utilaj d) transport

Total a) + b) + c) + d)

Nr.
Crt.

Capitol de lucrări U.
M.

I II M

Materiale 

(3 x 4a)

m

Manoper
ă

(3 x 4b)

U

Utilaj 

(3 x 4c)

t

Transport 

(3 x 4d)

Total 

(3 x 4)

SECŢIUNE TEHNICĂ SECŢIUNE FINANCIARĂ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Executare fundatii de 
beton stalpi buc 13.00 1084.00 10400,00 3120,00 0.00 572,00 14092,00

2 Stalp metalic 
Hutil=6.8m buc 13.00 1386.75 11050,00 3315,00 0.00 607,75 18027,75

3 Carja zincata 1,5m 
fixare lampa buc 13.00 271.00 2600,00 780,00 0.00 143,00 3523,00

4
Corp de iluminat 
sursa 1xLED, 60W, 
4000k, IP66

buc 14.00 880.75 9100,00 2730,00 0.00 500,50 12330,50

5
Cutii de jonctiune in 
interiorul stalpilor, 
legaturi electrice

set 13.00 392.95 3770,00 1131,00 0.00 207,35 5108,35

6
Tub de protectie 
D=63mm in fundatie 
stalpi

m 104.00 6.03 457,60 137,28 0.00 25,17 620,05

7 Cablu ACYAbY 4x25 
mmp m 340.00 20.19 5066,00 1519,80 0.00 278,63 6864,43

8 Cablu CYY-F 3x2,5 m 130.00 4.81 455,00 136,50 0.00 25,03 616,53
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mmp

9 Platbanda OLZN 
40x4mm kg 195.00 7.25 1033,50 310,05 0.00 56,84 1400,39

10 Realizare profil sant, 
nisip, folie avertizoare ml 320.00 31.00 0,00 9920,00 0.00 0.00 9920,00

11
Buldoexcavator 
pentru realizare profil 
sant

ore 26.00 105.00 0,00 0,00 2730.00 0.00 2730,00

12
Echipament PRB 
pentru montare si 
echipare stalp

ore 26.00 110.00 0,00 0,00 2860.00 0.00 2860,00

13 Legatura la retea 
existenta buc 1.00 245.00 0,00 245,00 0.00 0.00 245,00

Cheltuieli directe M

43932,10

m

23344,63

U

5590,00

t

2416,27

T

78338,00

Alte cheltuieli directe : 2.25%

- Cota contributiei asiguratorie pentru munca 
conform OUG 79/2017

525,25 525,25

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE 78863,25

Cheltuieli indirecte = T0 X 7% 5520,43

Profit = (T0 + I0) X 5% 4219,18

TOTAL GENERAL : 88602,86

Proiectant

SC ELIO INDUSTRIAL SRL 

(semnătură autorizată)
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FORMULARUL F3

OBIECTIV

ILUMINAT PUBLIC PE STRAZILE AUREL VLAICU, FANTANA DE AUR, 8 MARTIE SI STICLARILOR, 
MUNICIPIUL SEBES

PROIECTANT

SC ELIO INDUSTRIAL SRL

LISTA
cu cantităţile de lucrări, pe categorii de lucrări

Obiectul Str. 8 Martie

Categoria de lucrări : Instalatii electrice

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea :

I -  Cantitate

II -  Preţul unitar a) materiale b) manoperă c) utilaj d) transport

Total a) + b) + c) + d)

Nr.
Crt.

Capitol de lucrări U.
M.

I II M

Materiale 

(3 x 4a)

m

Manoper
ă

(3 x 4b)

U

Utilaj 

(3 x 4c)

t

Transport 

(3 x 4d)

Total 

(3 x 4)

SECŢIUNE TEHNICĂ SECŢIUNE FINANCIARĂ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Executare fundatii de 
beton stalpi buc 21.00 1084,00 16800,00 5040,00 0.00 924,00 22764,00

2 Stalp metalic 
Hutil=6.8m buc 21.00 1386,75 17850,00 5355,00 0.00 981,75 29121,75

3 Carja zincata 1,5m 
fixare lampa buc 21.00 271,00 4200,00 1260,00 0.00 231,00 5691,00

4
Corp de iluminat 
sursa 1xLED, 60W, 
4000k, IP66

buc 21.00 880,75 13650,00 4095,00 0.00 750,75 18495,75

5
Cutii de jonctiune in 
interiorul stalpilor, 
legaturi electrice

set 21.00 392,95 6090,00 1827,00 0.00 334,95 8251,95

6
Tub de protectie 
D=63mm in fundatie 
stalpi

m 168.00 5,96 739,20 221,76 0.00 40,66 1001,62

7 Cablu ACYAbY 4x25 
mmp m 590.00 20,19 8791,00 2637,30 0.00 483,51 11911,81

8 Cablu CYY-F 3x2,5 m 210.00 4,74 735,00 220,50 0.00 40,43 995,93
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mmp

9 Platbanda OLZN 
40x4mm kg 315.00 7,18 1669,50 500,85 0.00 91,82 2262,17

10 Realizare profil sant, 
nisip, folie avertizoare ml 560.00 31,00 0,00 17360,00 0.00 0.00 17360,00

11
Buldoexcavator 
pentru realizare profil 
sant

ore 42.00 105,00 0,00 0,00 4410.00 0.00 4410,00

12
Echipament PRB 
pentru montare si 
echipare stalp

ore 42.00 110,00 0,00 0,00 4620.00 0.00 4620,00

13 Legatura la retea 
existenta buc 1.00 245,00 0,00 245,00 0.00 0.00 245,00

Cheltuieli directe M

70524,70

m

38762,41

U

9030,00

t

3878,86

T

127130,97

Alte cheltuieli directe : 2.25%

- Cota contributiei asiguratorie pentru munca 
conform OUG 79/2017

872,15 872,15

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

128003,12

Cheltuieli indirecte = T0 X 7% 8960,22

Profit = (T0 + I0) X 5% 6848,17

TOTAL GENERAL : 143811,51

Proiectant

SC ELIO INDUSTRIAL SRL 

(semnătură autorizată)
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FORMULARUL F3

OBIECTIV

ILUMINAT PUBLIC PE STRAZILE AUREL VLAICU, FANTANA DE AUR, 8 MARTIE SI STICLARILOR, 
MUNICIPIUL SEBES

PROIECTANT

SC ELIO INDUSTRIAL SRL

LISTA
cu cantităţile de lucrări, pe categorii de lucrări

Obiectul Str. Sticlarilor

Categoria de lucrări : Instalatii electrice

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea :

I -  Cantitate

II -  Preţul unitar a) materiale b) manoperă c) utilaj d) transport

Total a) + b) + c) + d)

Nr.
Crt.

Capitol de lucrări U.
M.

I II M

Materiale 

(3 x 4a)

m

Manoper
ă

(3 x 4b)

U

Utilaj 

(3 x 4c)

t

Transport 

(3 x 4d)

Total 

(3 x 4)

SECŢIUNE TEHNICĂ SECŢIUNE FINANCIARĂ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Executare fundatii de 
beton stalpi buc 11.00 1084.00 8800,00 2640,00 0.00 484,00 11924,00

2 Stalp metalic 
Hutil=6.8m buc 11.00 1386.75 9350,00 2805,00 0.00 514,25 15254,25

3 Carja zincata 1,5m 
fixare lampa buc 11.00 271.00 2200,00 660,00 0.00 121,00 2981,00

4
Corp de iluminat 
sursa 1xLED, 60W, 
4000k, IP66

buc 11.00 880.75 7150,00 2145,00 0.00 393,25 9688,25

5
Cutii de jonctiune in 
interiorul stalpilor, 
legaturi electrice

set 11.00 392.95 3190,00 957,00 0.00 175,45 4322,45

6
Tub de protectie 
D=63mm in fundatie 
stalpi

m 88.00 6.03 387,20 116,16 0.00 21,30 524,66

7 Cablu ACYAbY 4x25 
mmp m 265.00 21.54 3948,50 1184,55 0.00 217,17 5350,22

8 Cablu CYY-F 3x2,5 m 110.00 4.81 385,00 115,50 0.00 21,18 521,68
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mmp

9 Platbanda OLZN 
40x4mm kg 165.00 7.25 874,50 262,35 0.00 48,10 1184,95

10 Realizare profil sant, 
nisip, folie avertizoare ml 250.00 31.00 0,00 7750,00 0.00 0.00 7750,00

11
Buldoexcavator 
pentru realizare profil 
sant

ore 22.00 105.00 0,00 0,00 2310.00 0.00 2310,00

12
Echipament PRB 
pentru montare si 
echipare stalp

ore 22.00 110.00 0,00 0,00 2420.00 0.00 2420,00

13 Legatura la retea 
existenta buc 1.00 245.00 0,00 245,00 0.00 0.00 245,00

Cheltuieli directe M

36285,20

m

18880,56

U

4730,00

t

1995,69

T

64476,45

Alte cheltuieli directe : 2.25%

- Cota contributiei asiguratorie pentru munca 
conform OUG 79/2017

424,81 424,81

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE 64901,26

Cheltuieli indirecte = T0 X 7% 4543,09

Profit = (T0 + I0) X 5% 3472,22

TOTAL GENERAL : 72916,56

Proiectant

SC ELIO INDUSTRIAL SRL 

(semnătură autorizată)
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FORMULARUL F1

OBIECTIV

ILUMINAT PUBLIC PE STRAZILE AUREL VLAICU, FANTANA DE AUR, 8 MARTIE SI STICLARILOR, 
MUNICIPIUL SEBES

PROIECTANT

CENTRALIZATORUL 

Cheltuielilor pe obiectiv

Nr.cap./
subcap.

deviz
general

Denumirea capitolelor de cheltuieli

Valoarea cheltuielilor pe 
obiect (exclusiv TVA)

Din care C+M

Lei Lei

1 2 3 4

1.2 Amenajarea terenului

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la 
starea iniţială

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor

2 Realizarea utilităţilor necesare obiectivului

3.5 Proiectare (numai în cazul în care obiectivul se 
realizează în sistemul “design & build”) din care:

3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in 
vederea obtinerii avizelor/acordurilor/ autorizatilor

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a 
proiectului tehnic si a detaliilor de executie

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie
3.8 Asistenta tehnica

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului
3.8.2 Diriginte de santier

4 Investiţia de bază
4.1 Constructii si instalatii

4.1.1 Str. Aurel Vlaicu
4.1.2 Str. Fantana de Aur
4.1.3 Str. 8 Martie
4.1.4 Str. Sticlarilor

5.1 Organizare de şantier

5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente 
organizarii de santier

6.2 Probe tehnologice si teste

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) :

TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):

Proiectant,

(semnătură autorizată)
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FORMULARUL F2

OBIECTIV

ILUMINAT PUBLIC PE STRAZILE AUREL VLAICU, FANTANA DE AUR, 8 MARTIE SI STICLARILOR, 
MUNICIPIUL SEBES

PROIECTANT

CENTRALIZATORUL
Cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrări 

Obiectul Str. Aurel Vlaicu

Nr.
cap./subcap. 
deviz general Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoarea ( exclusiv TVA) 

lei

1 2 3

4.1 Constructii si instalatii aferente acestora

4.1.1 Terasamente

4.1.2 Rezistenta

4.1.3 Arhitectura

4.1.4 Instalaţii electrice

Total I

4.2 Montaj utilaje şi echipamente tehnologice

Total II

Procurare

4.3 Utilaje şi echipamente tehnologice

4.4 Utilaje şi echipamente de transport

4.5 Dotări

4.6 Active necorporale

Total III

Total valoare (exclusiv TVA):

Taxa pe valoarea adăugată

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):

Proiectant,

(semnătură autorizată)

2



FORMULARUL F2

OBIECTIV

ILUMINAT PUBLIC PE STRAZILE AUREL VLAICU, FANTANA DE AUR, 8 MARTIE SI STICLARILOR, 
MUNICIPIUL SEBES

PROIECTANT

CENTRALIZATORUL
Cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrări 

Obiectul Str. Fantana de Aur

Nr.
cap./subcap. 
deviz general Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoarea ( exclusiv TVA) 

lei

1 2 3

4.1 Constructii si instalatii aferente acestora

4.1.1 Terasamente

4.1.2 Rezistenta

4.1.3 Arhitectura

4.1.4 Instalaţii electrice

Total I

4.2 Montaj utilaje şi echipamente tehnologice

Total II

Procurare

4.3 Utilaje şi echipamente tehnologice

4.4 Utilaje şi echipamente de transport

4.5 Dotări

4.6 Active necorporale

Total III

Total valoare (exclusiv TVA):

Taxa pe valoarea adăugată

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):

Proiectant,

(semnătură autorizată)

3



FORMULARUL F2

OBIECTIV

ILUMINAT PUBLIC PE STRAZILE AUREL VLAICU, FANTANA DE AUR, 8 MARTIE SI STICLARILOR, 
MUNICIPIUL SEBES

PROIECTANT

CENTRALIZATORUL
Cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrări 

Obiectul Str. 8 Martie

Nr.
cap./subcap. 
deviz general Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoarea ( exclusiv TVA) 

lei

1 2 3

4.1 Constructii si instalatii aferente acestora

4.1.1 Terasamente

4.1.2 Rezistenta

4.1.3 Arhitectura

4.1.4 Instalaţii electrice

Total I

4.2 Montaj utilaje şi echipamente tehnologice

Total II

Procurare

4.3 Utilaje şi echipamente tehnologice

4.4 Utilaje şi echipamente de transport

4.5 Dotări

4.6 Active necorporale

Total III

Total valoare (exclusiv TVA):

Taxa pe valoarea adăugată

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):

Proiectant,

(semnătură autorizată)

4



FORMULARUL F2

OBIECTIV

ILUMINAT PUBLIC PE STRAZILE AUREL VLAICU, FANTANA DE AUR, 8 MARTIE SI STICLARILOR, 
MUNICIPIUL SEBES

PROIECTANT

CENTRALIZATORUL
Cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrări 

Obiectul Str. Sticlarilor

Nr.
cap./subcap. 
deviz general Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoarea ( exclusiv TVA) 

lei

1 2 3

4.1 Constructii si instalatii aferente acestora

4.1.1 Terasamente

4.1.2 Rezistenta

4.1.3 Arhitectura

4.1.4 Instalaţii electrice

Total I

4.2 Montaj utilaje şi echipamente tehnologice

Total II

Procurare

4.3 Utilaje şi echipamente tehnologice

4.4 Utilaje şi echipamente de transport

4.5 Dotări

4.6 Active necorporale

Total III

Total valoare (exclusiv TVA):

Taxa pe valoarea adăugată

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):

Proiectant,

(semnătură autorizată)

5



FORMULARUL F3

OBIECTIV

ILUMINAT PUBLIC PE STRAZILE AUREL VLAICU, FANTANA DE AUR, 8 MARTIE SI STICLARILOR, 
MUNICIPIUL SEBES

PROIECTANT

LISTA
cu cantităţile de lucrări, pe categorii de lucrări

Obiectul Str. Aurel Vlaicu 

Categoria de lucrări : Instalatii electrice

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea :

I -  Cantitate

II -  Preţul unitar a) materiale b) manoperă c) utilaj d) transport 

Total a) + b) + c) + d)

- lei -

Nr.
Crt.

Capitol de lucrări U.
M.

I II M

Materiale 

(3 x 4a)

m

Manoper
ă

(3 x 4b)

U

Utilaj 

(3 x 4c)

t

Transport 

(3 x 4d)

Total 

(3 x 4)

SECŢIUNE TEHNICĂ SECŢIUNE FINANCIARĂ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Executare fundatii de 
beton stalpi buc 16.00

2 Stalp metalic 
Hutil=8.8m buc 16.00

3 Carja zincata 1,5m 
fixare lampa buc 16.00

4
Corp de iluminat 
sursa 1xLED, 80W, 
4000k, IP66

buc 16.00

5
Cutii de jonctiune in 
interiorul stalpilor, 
legaturi electrice

set 16.00

6
Tub de protectie 
D=63mm in fundatie 
stalpi

m 128.00

7 Cablu ACYAbY 4x25 
mmp m 495.00

6



8 Cablu CYY-F 3x2,5 
mmp m 160.00

9 Platbanda OLZN 
40x4mm kg 240.00

10 Realizare profil sant, 
nisip, folie avertizoare ml 470.00

11
Buldoexcavator 
pentru realizare profil 
sant

ore 32.00

12
Echipament PRB 
pentru montare si 
echipare stalp

ore 32.00

13 Legatura la retea 
existenta buc 1.00

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe : 2.25%

- Cota contributiei asiguratorie pentru munca 
conform OUG 79/2017

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

Cheltuieli indirecte = T0 X 7%

Profit = (T0 + I0) X 5%

TOTAL GENERAL:

Proiectant

(semnătură autorizată)

7



FORMULARUL F3

OBIECTIV

ILUMINAT PUBLIC PE STRAZILE AUREL VLAICU, FANTANA DE AUR, 8 MARTIE SI STICLARILOR, 
MUNICIPIUL SEBES

PROIECTANT

LISTA
cu cantităţile de lucrări, pe categorii de lucrări

Obiectul Str. Fantana de Aur 

Categoria de lucrări : Instalatii electrice

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea :

I -  Cantitate

II -  Preţul unitar a) materiale b) manoperă c) utilaj d) transport

Total a) + b) + c) + d)

Nr.
Crt.

Capitol de lucrări U.
M.

I II M

Materiale 

(3 x 4a)

m

Manoper
ă

(3 x 4b)

U

Utilaj 

(3 x 4c)

t

Transport 

(3 x 4d)

Total 

(3 x 4)

SECŢIUNE TEHNICĂ SECŢIUNE FINANCIARĂ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Executare fundatii de 
beton stalpi buc 13.00

2 Stalp metalic 
Hutil=6.8m buc 13.00

3 Carja zincata 1,5m 
fixare lampa buc 13.00

4
Corp de iluminat 
sursa 1xLED, 60W, 
4000k, IP66

buc 14.00

5
Cutii de jonctiune in 
interiorul stalpilor, 
legaturi electrice

set 13.00

6
Tub de protectie 
D=63mm in fundatie 
stalpi

m 104.00

7 Cablu ACYAbY 4x25 
mmp m 340.00

8 Cablu CYY-F 3x2,5 m 130.00

8



mmp

9 Platbanda OLZN 
40x4mm kg 195.00

10 Realizare profil sant, 
nisip, folie avertizoare ml 320.00

11
Buldoexcavator 
pentru realizare profil 
sant

ore 26.00

12
Echipament PRB 
pentru montare si 
echipare stalp

ore 26.00

13 Legatura la retea 
existenta buc 1.00

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe : 2.25%

- Cota contributiei asiguratorie pentru munca 
conform OUG 79/2017

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

Cheltuieli indirecte = T0 X 7%

Profit = (T0 + I0) X 5%

TOTAL GENERAL:

Proiectant

(semnătură autorizată)

9



FORMULARUL F3

OBIECTIV

ILUMINAT PUBLIC PE STRAZILE AUREL VLAICU, FANTANA DE AUR, 8 MARTIE SI STICLARILOR, 
MUNICIPIUL SEBES

PROIECTANT

LISTA
cu cantităţile de lucrări, pe categorii de lucrări

Obiectul Str. 8 Martie

Categoria de lucrări : Instalatii electrice

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea :

I -  Cantitate

II -  Preţul unitar a) materiale b) manoperă c) utilaj d) transport

Total a) + b) + c) + d)

Nr.
Crt.

Capitol de lucrări U.
M.

I II M

Materiale 

(3 x 4a)

m

Manoper
ă

(3 x 4b)

U

Utilaj 

(3 x 4c)

t

Transport 

(3 x 4d)

Total 

(3 x 4)

SECŢIUNE TEHNICĂ SECŢIUNE FINANCIARĂ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Executare fundatii de 
beton stalpi buc 21.00

2 Stalp metalic 
Hutil=6.8m buc 21.00

3 Carja zincata 1,5m 
fixare lampa buc 21.00

4
Corp de iluminat 
sursa 1xLED, 60W, 
4000k, IP66

buc 21.00

5
Cutii de jonctiune in 
interiorul stalpilor, 
legaturi electrice

set 21.00

6
Tub de protectie 
D=63mm in fundatie 
stalpi

m 168.00

7 Cablu ACYAbY 4x25 
mmp m 590.00

8 Cablu CYY-F 3x2,5 m 210.00

10



mmp

9 Platbanda OLZN 
40x4mm kg 315.00

10 Realizare profil sant, 
nisip, folie avertizoare ml 560.00

11
Buldoexcavator 
pentru realizare profil 
sant

ore 42.00

12
Echipament PRB 
pentru montare si 
echipare stalp

ore 42.00

13 Legatura la retea 
existenta buc 1.00

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe : 2.25%

- Cota contributiei asiguratorie pentru munca 
conform OUG 79/2017

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

Cheltuieli indirecte = T0 X 7%

Profit = (T0 + I0) X 5%

TOTAL GENERAL:

Proiectant

(semnătură autorizată)

11



FORMULARUL F3

OBIECTIV

ILUMINAT PUBLIC PE STRAZILE AUREL VLAICU, FANTANA DE AUR, 8 MARTIE SI STICLARILOR, 
MUNICIPIUL SEBES

PROIECTANT

LISTA
cu cantităţile de lucrări, pe categorii de lucrări

Obiectul Str. Sticlarilor

Categoria de lucrări : Instalatii electrice

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea :

I -  Cantitate

II -  Preţul unitar a) materiale b) manoperă c) utilaj d) transport

Total a) + b) + c) + d)

Nr.
Crt.

Capitol de lucrări U.
M.

I II M

Materiale 

(3 x 4a)

m

Manoper
ă

(3 x 4b)

U

Utilaj 

(3 x 4c)

t

Transport 

(3 x 4d)

Total 

(3 x 4)

SECŢIUNE TEHNICĂ SECŢIUNE FINANCIARĂ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Executare fundatii de 
beton stalpi buc 11.00

2 Stalp metalic 
Hutil=6.8m buc 11.00

3 Carja zincata 1,5m 
fixare lampa buc 11.00

4
Corp de iluminat 
sursa 1xLED, 60W, 
4000k, IP66

buc 11.00

5
Cutii de jonctiune in 
interiorul stalpilor, 
legaturi electrice

set 11.00

6
Tub de protectie 
D=63mm in fundatie 
stalpi

m 88.00

7 Cablu ACYAbY 4x25 
mmp m 265.00

8 Cablu CYY-F 3x2,5 m 110.00

12



mmp

9 Platbanda OLZN 
40x4mm kg 165.00

10 Realizare profil sant, 
nisip, folie avertizoare ml 250.00

11
Buldoexcavator 
pentru realizare profil 
sant

ore 22.00

12
Echipament PRB 
pentru montare si 
echipare stalp

ore 22.00

13 Legatura la retea 
existenta buc 1.00

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe : 2.25%

- Cota contributiei asiguratorie pentru munca 
conform OUG 79/2017

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

Cheltuieli indirecte = T0 X 7%

Profit = (T0 + I0) X 5%

TOTAL GENERAL:

Proiectant

(semnătură autorizată)

13



Proiectant,

SC ELIO INDUSTRIAL SRL 

DEVIZ GENERAL

al obiectului de investiţii

" Ilum ina t public pe străzile Aurel Vlaicu, Fantana de Aur, 8 M artie  si S ticlarilor, M unicip iu l Sebeş" 
SCENARIU 1 
Nr. 505/2019

^ r” Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare(fara TVA) TVA ValoarecuTVA 
crt. lei lei lei 

1 2 3 4 5

1.1. Obţinerea terenului 0,000 0,000 0,000
1.2. Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000
1.3. Amenajări pentru protecţia mediului si aducerea terenului la starea iniţiala 0,000 0,000 0,000
1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităţilor 0,000 0,000 0,000
Total capitol 1 0,000 0,000 0,000

Total capitol 2 4.500,0001 855,000 . 5.355,000

3.1. Studii 1.100,000 209,000 1.309,000
3.1.1. Studii de teren 1.000,000 190,000 1.190,000
3.1.2. Raportul privind impactul asupra mediului 0,000 0,000 0,000
3.1.3. Alte studii specifice 100,000 19,000 119,000

3.2. Documentatii-suport si cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri si autorizaţii 2.500,000 475,000 2.975,000

3.3. Expertiza tehnica 0,000 0,000 0,000
3.4. Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor 0,000 0,000 0,000
3.5. Proiectare 39.291,018 7.465,293 46.756,311

3.5.1. Tema de proiectare 0,000 0,000 0,000
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,000 0,000 0,000

3.5.3.
Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenţii si 
deviz general 9.075,630 1.724,370 10.800,000

3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare in vederea obţinerii 
avizelor/acordurilor/autorizatilor 2.500,000 475,000 2.975,000

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 2.500,000 475,000 2.975,000

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 25.215,388 4.790,924 30.006,312
3.6. Organizarea procedurilor de achiziţie 1.000,000 190,000 1.190,000
3.7. Consultanta 5.000,000 950,000 5.950,000

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 5.000,000 950,000 5.950,000
3.7.2. Auditul financiar 0,000 0,000 0,000

3.8. Asistenta tehnica 6.000,000 1.140,000 7.140,000
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 3.500,000 665,000 4.165,000
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrărilor 2.000,000 380,000 2.380,000

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control 
al lucrărilor de executie, avizat de către Inspectoratul de Stat in Constructii

1.500,000 285,000 1.785,000

3.8.2. Dirigentie de santier 2.500,000 475,000 2.975,000
Total capitol 3 54.891,018 10.429,293 65.320,311

4.1. Constructii si instalatii 420.256,470 79.848,729 500.105,199
4.1.1 Obiect 1. Str. Aurel Vlaicu 114.925,540 21.835,853 136.761,393
4.1.2 Obiect 2. Str. Fantana de Aur 88.602,860 16.834,543 105.437,403
4.1.3 Obiect 3. Str. 8 Martie 143.811,510 27.324,187 171.135,697
4.1.4 Obiect 4. Str. Sticlarilor 72.916,560 13.854,146 86.770,706

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcţionale 0,000 0,000 0,000
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si funcţionale care necesita montaj 0,000 0,000 0,000
4.4. Utilaje, echipamente tehnologice si funcţionale care nu necesita montaj si echipamente d< 0,000 0,000 0,000
4.5. Dotări 0,000 0,000 0,000
4.6. Active necorporale 0,000 0,000 0,000
Total capitol 4 4 2 0 .256,470 79 .848,729 500 .105,199

5.1. Organizare de santier 0,000 0,000 0,000
5.1.1. Lucrări de constructii si instalatii aferente organizării de santier 0,000 0,000 0,000
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 0,000 0,000 0,000

5.2. Comisioane,cote, taxe, costul creditului 4.672,320 0,000 4.672,320
5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare 0,000 0,000 0,000
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de constructii 2.123,782 0,000 2.123,782

5.2.3.
Cota aferenta ISC pentru controlul statutului in amenajarea teritoriului, 
urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de constructii 424,756 0,000 424,756

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor- CSC 2.123,782 0,000 2.123,782



5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizaţia de construire/desfintare 0,000 0,000 0,000

5.3. Cheltuieli diverse si neprevăzute 0,000 0,000 0,000
5.4. Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,000 0,000 0,000
Total capitol 5 4.672,320 0,000 4.672,320
( AP TOLUI 6 ( heltu ie ll pentru probe tehnologice si teste
6.1. Pregătirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000
6.2. Probe tehnologice si teste 0,000 0,000 0,000
Total capitol 6 0,000 0,000 0,000
TOTAL G E N E R A I 484.319,808 91.13 575 452,830

424.756,470 80.703,729 505.460,199

In preturi la data de 12.09.2019,1 euro = 4,7363 lei

Data întocmit,
12.09.2019 ing. Alin Ordean

Beneficiar/lnvestitor



Proiectant,
SC ELIO INDUSTRIAL SRL 

DEVIZ GENERAL

al obiectului de investiţii
"Ilum ina t public pe străzile Aurel Vlaicu, Fantana de Aur, 8 M artie  si S ticlarilor, M unicip iu l Sebeş"
SCENARIU 2 (nerecomandat)
Nr. 505/2019

Nr _ . „  , „ Valoareffara TVA) TVA Valoarp cu TVA
D c i i u r u i i c a  c u p t l o l c l u r  s i  s u b c a p i t o l e l o r  d e  c h e l t u i e l i

crt. lei lei lei 
1 2 3 4 5

1.1. Obţinerea terenului 0,000 0,000 0,000
1.2. Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000
1.3. Amenajări pentru protecţia mediului si aducerea terenului la starea iniţiala 0,000 0,000 0,000
1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităţilor 0,000 0,000 0,000
Total capitol 1 0,000 0,000 0,000

Total capitol 2 4.500,000 855,000 5.355,000

3.1. Studii 1.100,000 209,000 1.309,000
3.1.1. Studii de teren 1.000,000 190,000 1.190,000
3.1.2. Raportul privind impactul asupra mediului 0,000 0,000 0,000
3.1.3. Alte studii specifice 100,000 19,000 119,000

3.2. Documentatii-suport si cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri si autorizaţii 2.500,000 475,000 2.975,000

3.3. Expertiza tehnica 0,000 0,000 0,000
3.4. Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor 0,000 0,000 0,000
3.5. Proiectare 38.152,753 7.249,023 45.401,776

3.5.1. Tema de proiectare 0,000 0,000 0,000
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,000 0,000 0,000

3.5.3.
Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenţii si 
deviz general

9.075,630 1.724,370 10.800,000

3.5.4.
Documentaţiile tehnice necesare in vederea obţinerii 
avizelor/acordurilor/autorizatilor

2.500,000 475,000 2.975,000

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 2.500,000 475,000 2.975,000

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 24.077,123 4.574,653 28.651,776
3.6. Organizarea procedurilor de achiziţie 1.000,000 190,000 1.190,000
3.7. Consultanta 5.000,000 950,000 5.950,000

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 5.000,000 950,000 5.950,000
3.7.2. Auditul financiar 0,000 0,000 0,000

3.8. Asistenta tehnica 6.000,000 1.140,000 7.140,000
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 3.500,000 665,000 4.165,000
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrărilor 2.000,000 380,000 2.380,000

3.8.1.2.
pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control 
al lucrărilor de executie, avizat de către Inspectoratul de Stat in Constructii

1.500,000 285,000 1.785,000

3.8.2. Dirigentie de santier 2.500,000 475,000 2.975,000
Total capitol 3 53.752,753 10.213,023 63.965,776

4.1. Constructii si instalatii 401.285,390 76.244,224 477.529,614
4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcţionale 0,000 0,000 0,000
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si funcţionale care necesita montaj 0,000 0,000 0,000
4.4. Utilaje, echipamente tehnologice si funcţionale care nu necesita montaj si echipamente d< 0,000 0,000 0,000
4.5. Dotări 0,000 0,000 0,000
4.6. Active necorporale 0,000 0,000 0,000
Total capitol 4 401.285,390 76.244,224 477.529,614

5.1. Organizare de santier 0,000 0,000 0,000
5.1.1. Lucrări de constructii si instalatii aferente organizării de santier 0,000 0,000 0,000
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 0,000 0,000 0,000

5.2. Comisioane,cote, taxe, costul creditului 4.463,639 0,000 4.463,639
5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare 0,000 0,000 0,000
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de constructii 2.028,927 0,000 2.028,927

5.2.3.
Cota aferenta ISC pentru controlul statutului in amenajarea teritoriului, 
urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de constructii

405,785 0,000 405,785

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor- CSC 2.028,927 0,000 2.028,927

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizaţia de construire/desfintare 0,000 0,000 0,000

5.3. Cheltuieli diverse si neprevăzute 0,000 0,000 0,000
5.4. Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,000 0,000 0,000



In preturi la data de 12.09.2019,1 euro = 4,7363 lei

Data 
12.09.2019



GRAFICUL DE EXECUTIE FIZIC 
PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII:

Iluminat public pe străzile Aurel Vlaicu, Fantana de Aur, 8 Martie s i Sticlarilor, Municipiul Sebeş

N r.
crt D en u m ire  etap ă

D u rata  (lu n i)

L u n a

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ## ., ,, n
1. E la b o ra re  S .F . X
2 . V e r if ic a r e  şi 

ap ro b are  S .F .
X

3 . A c h iz iţie  se rv ic ii de 
p ro iectare  pentru 
e la b o ra re  p ro ie c t 
pentru  au to rizarea  
e x e cu tă rii lu crărilo r 
d e co n stru ire , 
p ro iect te h n ic  şi 
d eta lii d e e x e cu ţie

X

4 . E la b o ra re  p ro iect 
pentru  au to rizarea  
e x e cu tă rii lu crărilo r 
de co n stru ire

X

5 . E la b o ra re  p ro iect 
te h n ic  şi d eta lii de 
e x e cu ţie

X

6 . V e r ific a re  p ro ie c t 
pentru  au to rizarea  
e x e cu tă rii lu crărilo r 
d e co n stru ire

X

7 . V e r if ic a r e  te h n ică  
p ro iect te h n ic  şi 
d eta lii de e x e cu ţie

X

8. V e r if ic a r e  şi 
ap ro b are  p ro ie c t 
te h n ic  şi d eta lii de 
e x e cu ţie

X

9 . A c h iz iţie  e x e cu ţie  
lucrări

X

10. E x e cu ţie  lu crări X X
11. R e c e p ţie  la 

te rm in area  lu crărilo r
X

Proiectant,

SC ELIO INDUSTRIAL SRL
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Coperta 

Foaie de capat 

Lista de semnaturi 

Borderou

A. PIESE SCRISE

1 Informaţii generale privind obiectivul de investiţii
1.1. Denumirea obiectivului de investiţii

1.2. Ordonator principal de credite/investitor

1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar)

1.4. Beneficiarul investiţiei

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate

2 Situaţia existentă şi necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiţii

2.1 Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) privind 

situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării obiectivului de investiţii şi 

scenariile/opţiunile tehnico-economice identificate şi propuse spre analiză

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri 

instituţionale şi financiare

2.3 Analiza situaţiei existente şi identificarea deficienţelor

2.4 Analiza cererii de bunuri şi servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung privind 

evoluţia cererii, în scopul justificării necesităţii obiectivului de investiţii

2.5 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice

 ̂ Identificarea, propunerea şi prezentarea a minimum două scenarii/opţiuni tehnico-economice 

pentru realizarea obiectivului de investiţii
3.1 Particularităţi ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafaţa terenului, 

dimensiuni în plan, regim jurid ic - natura proprietăţii sau titlu l de proprietate, 

servituţi, drept de preempţiune, zonă de u tilita te  publică, 

inform aţii/obligaţii/constrângeri extrase din documentaţiile de urbanism, după caz);

b) relaţii cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;

c) orientări propuse faţă de punctele cardinale şi faţă de punctele de interes naturale 

sau construite;

d) surse de poluare existente în zonă;

e) date climatice şi particularităţi de relief;

f) existenţa unor:

- reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în 

care pot fi identificate;

- posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice 

pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în 

cazul existenţei unor zone protejate sau de protecţie;

BORDEROU
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- terenuri care aparţin unor instituţii care fac parte din sistemul de apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională;

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic 

elaborat conform normativelor în vigoare, cuprinzând:

(i) date privind zonarea seismică;

date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea
(■ i)

convenţională şi nivelul maxim al apelor freatice;

(iii) date geologice generale;

date geotehnice obţinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fişe

complexe cu rezultatele determ inărilor de laborator, analiza apei subterane,
(iv)

raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare şi consolidări, hărţi de

zonare geotehnică, arhive accesibile, după caz;

încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundaţii) în
(v )

conformitate cu reglementările tehnice în vigoare; 

caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor 

(vi) existente, a documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunţate 

bibliografic.

3.2 Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcţional-arhitectural şi tehnologic: 

caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiţii; 

varianta constructivă de realizare a investiţiei, cu justificarea alegerii acesteia; 

echiparea şi dotarea specifică funcţiunii propuse.

3.3. Costurile estimative ale investiţiei:

costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiţii, cu luarea în considerare 

a costurilor unor investiţii similare, ori a unor standarde de cost pentru investiţii 

similare corelativ cu caracteristicile tehnice şi parametrii specifici obiectivului de 

investiţii;

costurile estimative de operare pe durata normată de viaţă/de amortizare a 

investiţiei publice.

3.4. Studii de specialitate, în funcţie de categoria şi clasa de importanţă a construcţiilor, după 

caz:

studiu topografic;

studiu geotehnic şi/sau studii de analiză şi de stabilitate a terenului; 

studiu hidrologic, hidrogeologic;

studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată 

pentru creşterea performanţei energetice; 

studiu de trafic şi studiu de circulaţie;

raport de diagnostic arheologic prelim inar în vederea exproprierii, pentru obiectivele 

de investiţii ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de 

utilita te publică;

studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiţii care se referă la amenajări spaţii 

verzi şi peisajere;
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studiu privind valoarea resursei culturale;

studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei.

4 Analiza fiecărui/fiecărei scenariu/opţiuni tehnico-economic(e) propus(e)

4.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi prezentarea 

scenariului de referinţă

4.2. Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de 

schimbări climatice, ce pot afecta investiţia

4.3. Situaţia u tilită ţilo r şi analiza de consum:

necesarul de u tilită ţi şi de relocare/protejare, după caz; 

soluţii pentru asigurarea u tilită ţilo r necesare.

4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiţii:

a) impactul social şi cultural, egalitatea de şanse;

^  estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de 

realizare, în faza de operare;

impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a
c)

siturilo r protejate, după caz;

impactul obiectivului de investiţie raportat la contextul natural şi antropic în care
d)

acesta se integrează, după caz.

4.5 Analiza cererii de bunuri şi servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiţii

4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul 

cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea 

financiară

4.7. Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă economică: valoarea 

actualizată netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu sau, după caz, 

analiza cost-eficacitate

4.8. Analiza de senzitivitate

4.9. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/dim inuare a riscurilor

5 Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

5.1. Comparaţia scenariilor/opţiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, 

financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor

5.2. Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e)

5.3. Descrierea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e) privind:

a) obţinerea şi amenajarea terenului;

b) asigurarea u tilită ţilo r necesare funcţionării obiectivului;

soluţia tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv,

tehnic, funcţional-arhitectural şi economic, a principalelor lucrări pentru investiţia de
c)

bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă ce rezultă din indicatorii 

tehnico-economici propuşi;

d) probe tehnologice şi teste.

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în
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lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conform itate 

cu devizul general;

indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi

b) fizice care să indice atingerea ţin te i obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, 

în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare;

indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în
c)

funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii;

d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni.

5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcţiunii 

preconizate din punctul de vedere al asigurării tu tu ro r cerinţelor fundamentale aplicabile 

construcţiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

5.6. Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei financiare şi 

economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul de stat/bugetul local, 

credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte 

surse legal constituite.

6 Urbanism, acorduri şi avize conforme

6.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire

6.2. Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

6.3. Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri de 

diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor 

acordului de mediu în documentaţia tehnico-economică

6.4. Avize conforme privind asigurarea u tilită ţilo r

6.5. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

6.6. Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, în funcţie de specificul obiectivului de 

investiţii şi care pot condiţiona soluţiile tehnice

7 Implementarea investiţiei

7.1. Informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea investiţiei

7.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de 

investiţii (în luni calendaristice), durata de execuţie, graficul de implementare a investiţiei, 

eşalonarea investiţiei pe ani, resurse necesare

7.3. Strategia de exploatare/operare şi întreţinere: etape, metode şi resurse necesare

7.4. Recomandări privind asigurarea capacităţii manageriale şi instituţionale

8 Concluzii şi recomandări
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PIESE DESENATE

Denumire planşa Scara Tip Nr.

Plan de încadrare in zona 1:5000 PL 1

Plan de situaţie 1:1000 PL 2
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A. PIESE SCRISE

1 Informaţii generale privind obiectivul de investiţii

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii

"ILUMINAT PUBLIC PE STRAZILE AUREL VLAICU, FANTANA DE AUR, 
8 MARTIE SI STICLARILOR, MUNICIPIUL SEBES"

1.2. Ordonator principal de credite/investitor

MUNICIPIUL SEBEŞ

STR. PIAŢA PRIMĂRIEI, NR.l, SEBEŞ, JUD.ALBA

1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar)

MUNICIPIUL SEBEŞ

STR. PIAŢA PRIMĂRIEI, NR.l, SEBEŞ, JUD.ALBA

1.4. Beneficiarul investiţiei

MUNICIPIUL SEBEŞ
STR. PIAŢA PRIMĂRIEI, NR.l, SEBEŞ, JUD.ALBA

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate

SC ELIO INDUSTRIAL SRL

Loc. Lancram, str. Principala, Nr. 398, jud. Alba, 

Cod fiscal: RO 1771720, J1/1248/1991 

Tel: +4 0723.602.004

2 Situaţia existentă şi necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiţii

2.1

Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în 

prealabil) privind situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării 

obiectivului de investiţii şi scenariile/opţiunile tehnico-economice 

identificate şi propuse spre analiză

Nu este cazul.

2.2.
Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, 

structuri instituţionale şi financiare

Finanţarea investiţiei se va face din fonduri atrase si fonduri propriii 

(prevăzute in bugetul local).

Prin grija autoritatii contractante, se vor prevedea in bugetul local sumele 

necesare pentru cheltuieliile, in funcţie de eşalonarea p latiilor pentru 

investiţii.

Proiectul poate fi implementat din punct de vedere legislativ si este in 

concordanta cu politicile de mediu si strategiile locale de dezvoltare.

2.3 Analiza situaţiei existente şi identificarea deficienţelor

Cu ocazia lucrările de modernizare pe străzile Aurel Vlaicu, Fantana 

de Aur, 8 Martie si Sticlarilor constând in introducerea in subteran a reţelei 

de distribuţie a energiei electrice, se propune si modernizarea reţelei de 

ilum inat public.
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In prezent reţeaua de ilum inat public ce deserveşte străzile analizate 

se prezintă astfel:

- aparatele de ilum inat existente sunt insuficiente si ineficiente cu 

caracteristici luminotehnice necorespunzatoare,

- stâlpii sunt necorespunzatori atat din considerente geometrice (inaltime, 

verticalitate), cat si din considerente de stabilitate.

Pentru realizarea reabilitării ilum inatului public stradal sunt necesare 

intervenţii asupra punctelor luminoase cu înlocuirea corpurilor de iluminat 

existente si suplimentarea de puncte noi de ilum inat pentru a asigura 

gradul de iluminare a zonelor conform clasificării lor.

In zona exista posturi de transformare ce pot prelua puterea 

electrica instalata suplimentar.

2.4

Analiza cererii de bunuri şi servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu şi 

lung privind evoluţia cererii, în scopul justificării necesităţii obiectivului de 

investiţii

Iluminatul public trebuie sa indeplineasca condiţii luminotehnice, de 

siguranţa a circulaţiei, de estetica arhitehtonica si de norme tehnice, in 

condiţiile utilizării rationale a energiei electrice, a reducerii nivelului 

investiitilor si a cheltuielilor anuale de exploatare a acestor tipuri de 

instalatii.

2.5 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice

Investiţia vizeaza pe de o parte imbunatatirea calitatii sistemului de 

ilum inat stradal pentru a corespunde normelor in vigoare, pe de alta parte 

scăderea consumului si cheltu ie lilor cu energie electrica prin montarea de 

corpuri de ilum inat cu sursa de tip  LED.

3
Identificarea, propunerea şi prezentarea a minimum două scenarii/opţiuni tehnico- 
economice pentru realizarea obiectivului de investiţii

3.1 Particularităţi ale amplasamentului:

a)

descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafaţa 

terenului, dimensiuni în plan, regim jurid ic - natura proprietăţii sau 

titlu l de proprietate, servituţi, drept de preempţiune, zonă de u tilita te  

publică, informaţii/obligaţii/constrângeri extrase din documentaţiile de 

urbanism, după caz);

Suprafeţele de teren ce urmeaza a fi ocupate de investiţie sunt situate 

in intravilanul Municipiului Sebeş, in domeniul public, conform legii 

82/1998.

Municipiul Sebeş este unul dintre cele mai importante oraşe din judeţu l 

Alba datorită dezvoltării economice pe care o cunoaşte, mai ales în 

u ltim ul deceniu, fiind avantajat şi de poziţia sa geografică. Situat în 

partea centrală a judeţulu i Alba, în sud-vestul Transilvaniei, Sebeşul se 

află la intersecţia celor 2 drumuri europene E 68 (Deva- Sibiu-Brasov) şi
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E81 (Cluj- Sibiu- Piteşti). Distanţa dintre Sebeş si im portantele oraşe din 

inima Transilvaniei este relativ mică: Alba lulia la 15 km, Deva la 63 km, 

Sibiu la 55 km şi Cluj la 75 km, ultimele două beneficiind şi de un 

aeroport internaţional, lucru care constituie un adevărat avantaj în 

dezoltarea regiunii.

Localitatea se situează la 45°57' latitudine nordică şi 23°34' longitudine 

estică, în zona de influenţă a muntelui şi la limita de separare a altor 

doua unitati naturale distincte: Podişul Secaşelor spre est şi culoarul 

Mureşului spre vest. în sud, Sebeşul se învecinează cu M unţii Şurianu, 

cunoscuţi şi ca M unţii Sebeşului (Vârful lui Patru- 2.130 m; Vârful 

Surianu- 2.061 m). Datorită reliefului şi peisajelor de poveste pe care le 

oferă împrejurim ile, tu riş tilo r li se oferă nenumărate posibilităţi de 

recreere, de la drumeţiile de primăvara până toamna, până la 

sporturile de iarnă mult aşteptate de îm pătim iţii schiurilor şi săniei. 

Suprafeţele ocupate tem porar si defin itiv necesare pentru realizarea 

investiţiei sunt cele prezentate in tabelul de mai jos.

b)

O b ie c t
L u n g im i/

buc
Lă ţim e S upra fa ţa S u p ra fe ţe  o cu p a te

T e m p o ra r D e fin it iv

[m  ] /  
[b u c ]

[m ] [m p ] [m p ] [m p ]

Retea
e lec trica

1690 0,4 - 676 -

S ta lp i de 
ilu m in a t

61 - 1 - 61

TOTAL [m p ] 676 61

relaţii cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces 

posibile;

Municipiul Sebeş este situat în partea central -  sudică a judeţu lu i Alba, 

aproape de confluenţa Sebeşului cu Mureşul, la o distanţă de 15 km de 

Alba lulia -  reşedinţa de judeţ, 55 km de Sibiu (unde este şi un aeroport 

internaţional) şi 63 km de Deva. Totodată este cunoscut ca fiind un nod 

rutier, situându-se la intersecţia drum urilor europene E 68 ( Deva- 

Sibiu- Brasov) si E 81 ( Cluj- Sibiu- Piteşti). Municipiul Sebeş are şi acces 

feroviar, în oraş existând o gara, pentru rute precum Bucureşti- Brasov- 

Sibiu, Deva- Arad.

Teritoriul municipiului Sebeş este străbătut de râurile Sebeş şi Secaşul 

Mare şi se învecinează la est cu comunele Daia Română, Cut şi Câlnic, la 

sud cu comunele Cîlnic şi Săsciori, la vest cu comunele V inţu de Jos şi 

Pianu, la nord cu municipiul Alba lulia.

Suprafaţa totală a municipiului este de 9.776 ha, terenul pe care este | 

aşezat oraşul având o suprafaţă aproape plană.

Structura administrativă:

Din Municipiul Sebeş fac parte următoarele localităţi componente:
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- Sebeş -  situat pe ambele maluri ale râului cu acelaşi nume, la 

intersecţia drum urilor naţionale şi europene DN1 şi DN7;

- Lancrăm -  localitate componentă, aproape de lim ita nordică a 

municipiului, la aproximativ 2 km de localitatea Sebeş;

- Petreşti -  localitate componentă aşezată de-a lungul râului Sebeş la 

3,5 km de Sebeş spre sud, cu acumularea ce-i poartă numele, care 

funcţionează în scopul alimentării şi atenuării undelor de viitură din 

amonte;

- Răhău -  sat aparţinător pe Valea Secaşului Mare ce se deschide la sud 

de DN1 şi aşezat în partea sud -  estică a localităţii Sebeş.

c)
orientări propuse faţă de punctele cardinale şi faţă de punctele de 

interes naturale sau construite;

Municipiul Sebeş este situat în partea central -  sudică a judeţu lu i Alba, 

aproape de confluenţa Sebeşului cu Mureşul, la o distanţă de 15 km de 

Alba lulia -  reşedinţa de judeţ, 55 km de Sibiu (unde este şi un aeroport 

internaţional) şi 63 km de Deva.

Coordonate: 45#57#36#,N 23°34,12,,E

d) surse de poluare existente în zonă;

Nu este cazul.

e) date climatice şi particularităţi de relief;

Datorita poziţiei sale geografice, municipiul Sebeş se caracterizează 

printr-un climat continental moderat, ce favorizează dezvoltarea 

turism ului itinerant, cu precădere vara, precum si practicarea 

sporturilor de iarna în sezonul rece. în Sebeş vremea devine frumoasa 

începând din luna mai, cu o atmosfera clara, dar si cu unele furtun i de 

primavara. Luna următoare, iunie, este cea mai ploioasa si cu o 

nebulozitate pronunţata. începând din iulie, vremea se stabilizează, 

tim pul devine frumos, mentinându-se astfel până la jumatatea lui 

octombrie. Clima este imfluentata în primul rând de circulaţia aerului, 

în Sebeş predominând circulaţia nord- vestica, ce aduce mase de aer 

mai umede, urmata de circulaţia sudica si sud- vestica, cu mase de aer 

cald tropical, precum si de circulaţia nordica si nord- estica, cu mase de 

aer rece de origine polara. Temperatura medie anuala la Sebeş este de 

9,39C, temperatura minima poate sa scada până la - 33,9^C (ianuarie 

1963), iar temperatura maxima poate ajunge până la 37,7^0 (august 

1971). în privinţa nebulozităţii, în Sebeş numărul mediu al zilelor dintr- 

un an cu cer senin este de 56,3, iar cel al zilelor cu cer acoperit este de 

107. Regimul precipitaţiilor în Sebeş este de 568 mm/an. în lunile mai si 

iunie cad cele mai multe ploi, iar cantitatile minime de precipitaţii se 

înregistrează în lunile februarie si martie. Iarna precipitaţiile cad sub 

forma de zapada tim p de 20-30 de zile pe an, iar strădui de zapada se
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menţine tim p de aproximativ 50 de zile. Calmul atmosferic predomina 

în Sebeş, viteza anuala a vântului fiind de 3,5- 4 m/s.

Din punct de vedere al reliefului, Sebeşul se afla în zona de influenta a 

muntelui si la lim ita de separare a altor doua unitati naturale distincte: 

Podişul Secaselor spre est si culuarul Mureşului spre vest. în sud, 

Sebeşul se învecinează cu M unţii Surianu, cunoscuţi si ca Munţii 

Sebeşului (Vârful lui Patru- 2.130 m; Vârful Surianu- 2.061 m). 

Adâncimea de inghet

Conform SR 6054/77, adancimea de inghet a perim etrului studiat este 

0,80 m fata de cota terenului natural neacoperit.

f)

existenţa unor:

- reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în 

măsura în care pot fi identificate;

- posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri 

arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa 

condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate sau de 

protecţie;

- terenuri care aparţin unor institu ţii care fac parte din sistemul de 

apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;

Pentru realizarea investiţiei nu sunt necesare devieri de reţele. 

Antreprenorul are obligaţia sa obţină toate informaţiile necesare, de la 

seviciile u tilită ţilo r publice, privind poziţia reţelelor existente in vederea 

protejării acestora.

Antreprenorul are obligaţia ca prin lucrările ce le executa sa nu 

întrerupă funcţionarea u tilită ţilo r existente in momentul intervenţiei 

(cabluri, conducte etc.).

Orice avarii produse acestora de activitatea antreprenorului vor fi 

remediate pe cheltuiala sa.

Nu exista interferenţe cu monumente istorice si nici nu exista pe 

amplasament terenuri care aparţin unor instituţii care fac parte din 

sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

g)

caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din 

studiul geotehnic elaborat conform normativelor în vigoare, 

cuprinzând:

0) date privind zonarea seismică;

Conform studiului geotehnic.

(ii)
date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv 

presiunea convenţională şi nivelul maxim al apelor freatice;

Conform studiului geotehnic.

(iii) date geologice generale;

1 Conform studiului geotehnic anexat.
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(iv)

date geotehnice obţinute din: planuri cu amplasamentul 

forajelor, fişe complexe cu rezultatele determ inărilor de laborator, 

analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările 

pentru fundare şi consolidări, hărţi de zonare geotehnică, arhive 

accesibile, după caz;

Conform studiului geotehnic.

(v)
încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, 

inundaţii) în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare;

Nu este cazul.

(vi)

caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza 

studiilor existente, a documentărilor, cu indicarea surselor de 

informare enunţate bibliografic.

Prin oraşul Sebeş trece râul cu acelaşi nume, un râu tip ic de 

munte, în aval de hidro- centralele de pe Valea Sebeşului.

3.2
Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcţional-arhitectural 

şi tehnologic:

caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiţii;

Cu ocazia lucrările de modernizare pe străzile Aurel Vlaicu, Fantana de Aur, 8 

Martie si Sticlarilor constând in introducerea in subteran a reţelei de distribuţie a 

energiei electrice, se propune si modernizarea reţelei de ilum inat public prin:

- echiparea străzilor Aurel Vlaicu, Fantana de Aur, 8 Martie si Sticlarilor cu stalpi 

de ilum inat public, cu inaltimea de 8ml si 6ml, amplasaţi in asa fel incat sa se 

realizeze nivelul de iluminare si uniform itate luminoasa conform normelor in 

vigoare,

echiparea stalpilor de ilum inat public propuşi cu corpuri de ilum inat 

dimensionate corespunzător, cu surse LED, sisteme optice performante, 

carcase realizate din materiale corespunzătoare din punct de vedere a gradului 

de protectie si a rezistentei la solicitări exterioare,

- liniile electrice subterane realizate cu cablu din aluminiu cu izolaţie din PVC si 

armare din benzi de otel 0 ,6 /lkV , ACYABY 4x25mmp

Instalaţia de ilum inat propusa este proiectata corespunzător prevederilor 

normativului normativului NP-062-2002, SR EN 13201/2,3,4,5-2016 si CIE 115-2006 in 

scopul asigurării securităţii persoanelor si a condiţiilor optime de vizibilitate si confort 

visual in baza unor considerente luminotehnice, estetice si economice.

Din punct de vedere luminotehnic, s-au avut in vedere atat criterii obiective cum 

sunt nivelul si distribuţia lum inantelor sau iluminatorilor, cat si criterii subiective cum 

sunt culoarea aparenta a surselor, ghidajul vizual, poluarea luminoasa.

Având in vedere prevederile normativului NP062/2002 tabelul 1.1 din Anexa a l . l  

str. Aurel Vlaicu, Fantana de Aur, 8 M artie si Sticlarilor se incadreaza in clasa M5.

Capacitatile instalaţiei de ilum inat propusa sunt:
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Materiale UM

C
an

tit
at

e

Cablu ACYABY 4x25 mmp ml 1690

Stalpi metalici de iluminat public, H=8ml buc 16

Stalpi metalici de iluminat public, H=6ml buc 45

Corp de iluminat sursa lxLED, 80W, IP 66 buc 16

Corp de iluminat sursa lxLED, 60W, IP 66 buc 46

varianta constructivă de realizare a investiţiei, cu justificarea alegerii acesteia;

Instalaţia de ilum inat va cuprinde:

- corpuri de ilum inat sursa lxLED 80W si corpuri de ilum inat sursa lxLED 60W

- stalpi din OLZN cu H=8ml si 6ml, din otel galvanizat, rotunzi, conici, cu flansa de 

prindere in fundaţia de beton, usi de vizitare echipate cu cutii de conexiuni si 

siguranţe fuzibile, existente la o distanta fata de suprafaţa solului de 500mm,

- cablu CYY-F cu întârziere mărită la propagarea flăcării conform SR EN 50266-2- 

4, categoria C, temperatura maxima a conductorului in funcţionare normala 

70°C,

- cablu ACYABY 4x25mmp, 0 .6 /lkV , 50Hz, IEC 60502-1, tem peratura maxima a 

conductorului in funcţionare normala 70°C,

- platbanda 40x4mm pentru priza de pamant,

- tuburi de protectie gofrate, pentru protectie cabluri electrice

echiparea şi dotarea specifică funcţiunii propuse.

Capacitatile instalaţiei de ilum inat propusa sunt:

M a te ria le UM
C

an
tit

at
e

Cablu ACYABY 4x25 m m p , pe s tr. A u re l V la icu ml 495

S ta lp i m e ta lic i de ilu m in a t p ub lic , H=8m , pe s tr. A u re l V la icu buc 16

C orp de ilu m in a t sursa lxLE D , 80W , IP 66 pe s tr . A u re l V la icu buc 16

Cablu ACYABY 4x25 m m p , pe s tr. Fantana de A u r ml 340

S ta lp i m e ta lic i de ilu m in a t pub lic , H =6m , pe s tr. Fantana de  A u r buc 13

C orp de ilu m in a t sursa lxLE D , 60W , IP 66 pe s tr. Fantana de A u r buc 14

Cablu ACYABY 4x25 m m p, pe s tr . 8 M a r tie ml 590

S ta lp i m e ta lic i de i lu m in a t p ub lic , H =6m , pe s tr. 8 M a r tie buc 21

C orp de ilu m in a t sursa lxLE D , 60W , IP 66 pe s tr. 8 M a r tie buc 21

Cablu ACYABY 4x25 m m p, pe s tr. S tic la r ilo r ml 265
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Stalp i m e ta lic i de ilu m in a t p ub lic , H=6m , pe s tr . S tic la r ilo r b u c 11

C orp de  ilu m in a t sursa lxLE D , 60W , IP 66 pe s tr. S tic la r ilo r b u c 11

3.3. Costurile estimative ale investiţiei:

costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiţii, cu luarea în considerare a 

costurilor unor investiţii similare, ori a unor standarde de cost pentru investiţii similare 

corelativ cu caracteristicile tehnice şi parametrii specifici obiectivului de investiţii;

Pentru lucrările de extindere retea de ilum inat nu exista stabilit un standard de cost 

conform prevederilor Hotărârii nr. 363 din 14 aprilie 2010, actualizată, privind 

aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri 

publice cu modificările şi completările ulterioare aduse prin:

HG nr. 717 din 14 iulie 2010;

HG nr. 250 din 17 martie 2011;

HG nr. 1.061 din 30 octombrie 2012.

Costurile au fost estimate utilizandu-se baze de preturi ale producătorilor si furnizorilor 

de pe piaţa respectiv tarifu l de racordare impus de operator.

costurile estimative de operare pe durata normată de viaţă/de amortizare a investiţiei 

publice.

Evaluarea investiţiei s-a făcut la preturile de la data de 12.09.2019 in baza evaluării 

tehnico - economice.

Valori cu TVA:

- Valoarea totala a investiţiei este de 575.452,830lei, din care 505.460,199lei 

reprezintă valoarea lucrărilor de constructii -  montaj.

Valori fara TVA:

- Valoarea totala a investiţiei este de 484.319,808lei, din care 424.756,470lei 

reprezintă valoarea lucrărilor de constructii -  montaj.

3.4.
Studii de specialitate, în funcţie de categoria şi clasa de importanţă a construcţiilor, după 

caz:

studiu topografic;

Nu este cazul

studiu geotehnic şi/sau studii de analiză şi de stabilitate a terenului;

Nu este cazul

studiu hidrologic, hidrogeologic;

Nu este cazul

studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată 

pentru creşterea performanţei energetice;

Nu este cazul.

studiu de trafic şi studiu de circulaţie;

Nu este cazul.

raport de diagnostic arheologic prelim inar în vederea exproprierii, pentru obiectivele 

de investiţii ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilita te
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publică;

Nu este cazul.

studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiţii care se referă la amenajări spaţii 

verzi şi peisajere;

Nu este cazul.

studiu privind valoarea resursei culturale;

Nu este cazul.

studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei.

Nu este cazul.

4 Analiza fiecărui/fiecărei scenariu/opţiuni tehnico-economic(e) propus(e)

4.1.
Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi prezentarea 

scenariului de referinţă

Elaborarea studiului de fezabilitate pentru: ILUMINAT PUBLIC PE STRAZILE AUREL VLAICU, 

FANTANA DE AUR, 8 MARTIE SI STICLARILOR IN MUNICIPIUL SEBES.

Perioada de referinţă:

Prin perioada de referinţă se înţelege numărul maxim de ani pentru care se fac prognoze în 

cadrul analizei economico-financiare. Prognozele privind evoluţiile viitoare ale proiectului 

trebuie să fie form ulate pentru o perioadă corespunzătoare în raport cu durata pentru care 

proiectul este util din punct de vedere economic. Alegerea perioadei de referinţă poate 

avea un efect extrem de im portant asupra indicatorilor financiari şi economici ai 

proiectului. Concret, alegerea perioadei de referinţă afectează calcularea indicatorilor 

principali ai analizei cost-beneficiu şi poate afecta, de asemenea, determinarea ratei de 

cofinanţare. Având in vedere specificul investiţiei, analiza cost-beneficiu va fi realizata pe o 

perioada de 30 de ani din care primul an (2019) reprezintă perioada de construcţie iar 

intervalul 2020-2049 reprezintă perioada de operare a investiţiei (29 de ani).

Scenariul de referinţa:

Investiţia vizeaza pe de o parte îmbunătăţirea calităţii sistemului de ilum inat stradal pentru 

a corespunde normativelor in vigoare pe de alta parte scăderea consumului şi a 

cheltuielilor cu energia electrică prin înlocuirea corpurilor de ilum inat clasice, învechite cu 

corpuri de ilum inat cu sursa de tip LED, utilizandu-se infrastructura electrica de alimentare 

cu energie electrica si comanda exista.

4.2.
Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de 

schimbări climatice, ce pot afecta investiţia

Investiţia poate fi afectata de anumiţi factori de risc cum ar fi alunecări de teren, inghet, 

defecţiuni, toate acestea putând genera costuri suplimentare.

4.3. Situaţia u tilită ţilo r şi analiza de consum:

necesarul de u tilită ţi şi de relocare/protejare, după caz;

Pentru realizarea investiţiei sunt asigurate u tilită ţile  necesare funcţionarii şantierului 

(energie electrica). Accesul la u tilita ti se va rezolva prin grija constructorului prin 

realizarea de branşamente temporare.
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soluţii pentru asigurarea u tilită ţilo r necesare.

Accesul la u tilita ti se va rezolva prin grija constructorului prin realizarea de 

branşamente temporare respectiv branşamente definitive la postul de transformare 

existent.

4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiţii:

a) impactul social şi cultural, egalitatea de şanse;

Instalaţia de ilum inat propusa este proiectata corespunzător prevederilor normativului 

normativului NP-062-2002, SR EN 13201/2,3,4,5-2016 si CIE 115-2006 in scopul 

asigurării securităţii persoanelor si a condiţiilor optime de vizibilitate si confort visual in 

baza unor considerente luminotehnice, estetice si economice.

Din punct de vedere luminotehnic, s-au avut in vedere atat criterii obiective cum sunt 

nivelul si distribuţia lum inantelor sau ilum inatorilor, cat si criterii subiective cum sunt 

culoarea aparenta a surselor, ghidajul vizual, poluarea luminoasa.

b)
estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de realizare, 

în faza de operare;

Prin realizarea investiţiei nu se creaza locuri de munca noi beneficiarul investiţiei avand 

obligaţia de a delega pe to t tim pul derulării execuţiei investiţiei un reprezentant al sau, 

in vederea urmăririi execuţiei atat din punct de vedere calitativ cat si al realizării tu tu ro r 

lucrărilor prevăzute in documentaţie. Pe perioada execuţiei este necesara angajarea un 

coordonator pe securitate si sanatate in munca.

c)
impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a s iturilor 

protejate, după caz;

Realizarea proiectului nu constituie sursa de poluare. Prezentul proiect nu se produce 

radiaţii, nu generează substanţe toxice si periculoase si nu se afecteaza solul si subsolul.

d)
impactul obiectivului de investiţie raportat la contextul natural şi antropic în care acesta 

se integrează, după caz.

Nu este cazul.

4.5 Analiza cererii de bunuri şi servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiţii

Implementarea instalaţiei de ilum inat public cu LED-uri va permite reducerea consumului 

de energie electrica din reţeaua publica.

4.6.
Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul 

cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară

Nu este cazul

4.7.

Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă economică: valoarea 

actualizată netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu sau, după caz, 

analiza cost-eficacitate

Nu este cazul

4.8. Analiza de senzitivitate

Nu este cazul
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4.9. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/dim inuare a riscurilor

Nu este cazul

5 Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

5.1.
Comparaţia scenariilor/opţiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, 

al sustenabilităţii şi riscurilor

Scenariu 1 (recomandat):

Cu ocazia lucrările de modernizare pe străzile Aurel Vlaicu, Fantana de Aur, 8 Martie 

si Sticlarilor constând in introducerea in subteran a reţelei de d istribuţie a energiei 

electrice, se propune si modernizarea reţelei de ilum inat public prin:

- echiparea străzilor Aurel Vlaicu, Fantana de Aur, 8 M artie si Sticlarilor cu stalpi de 

ilum inat public, cu inaltimea de 8ml si 6ml, amplasaţi in asa fel incat sa se realizeze 

nivelul de iluminare si uniform itate luminoasa conform normelor in vigoare, 

echiparea stalpilor de ilum inat public propuşi cu corpuri de ilum inat dimensionate 

corespunzător, cu surse LED, sisteme optice performante, carcase realizate din 

materiale corespunzătoare din punct de vedere a gradului de protectie si a 

rezistentei la solicitări exterioare,

liniile electrice subterane realizate cu cablu din aluminiu cu izolaţie din PVC si 

armare din benzi de otel 0 ,6 /lkV , ACYABY 4x25mmp.

Instalaţia de ilum inat propusa este proiectata corespunzător prevederilor normativului 

normativului NP-062-2002, SR EN 13201/2,3,4,5-2016 si CIE 115-2006 in scopul asigurării 

securităţii persoanelor si a condiţiilor optime de vizibilitate si confort visual in baza unor 

considerente luminotehnice, estetice si economice.

Din punct de vedere luminotehnic, s-au avut in vedere atat criterii obiective cum sunt 

nivelul si distribuţia lum inantelor sau iluminatorilor, cat si criterii subiective cum sunt 

culoarea aparenta a surselor, ghidajul vizual, poluarea luminoasa.

Având in vedere prevederile normativului NP062/2002 tabelul 1.1 din Anexa a l . l  str. Aurel 

Vlaicu, Fantana de Aur, 8 Martie si Sticlarilor se incadreaza in clasa M5.

Scenariul 2 (nerecomandat):

Fata de scenariul recomandat in cel de al doilea scenariu se propune refacerea reţelei de 

ilum inat public prin montarea de stalpi metalici de ilum inat si corpuri de ilum inat clasice. 

Dezavantajele scenariului nerecomandat-SCENARIUL 2 :

consum de energie mai mare si implicit costuri mai mari la factura de energie 

electrica fata de soluţia utilizării corpurilor cu LED; 

durata de viata mai mica fata de soluţia utilizării corpurilor cu LED;

Avantajele scenariului recomandat - scenariul 1: 

cheltuieli minime cu energia electrica;

optimizarea sistemului de ilum inat public conform standardelor actuale; 

reducerea costurilor de întreţinere ale sistemului de ilum inat public; 

asigurarea unui microclimat luminos adecvat si adaptabil in orele cu lumina 

artificiala;
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amortizare rapida a investiţiei;

design fotom etric revoluţionar al aparatelor de ilum inat stradal, realizandu-se 

combinaţie unica de lentile cu dispersie circulara larga si lentile eliptice special 

concepute pentru ilum inatul stradal pentru a asigura o iluminare uniforma la 

suprafaţa străzii si fara pierderi de lumina; 

efect de orbire redus la corpurile de ilum inat cu LED fata de lămpile obişnuite; 

lămpile stradale cu LED au o durata de viata de pana la 70000 de ore (la 10 ore de 

funcţionare pe zi, aceasta reprezintă 19ani); nu explodează, nu emit radiaţii 

ultraviolete si infrarosii si nu au filament, nefiind poluante; 

aprindere instantanee a ilum inatului public stradal.

realizarea unui ilum inat corespunzător determina in special, reducerea riscului de 

accidente rutiere, reducerea numărului de agresiuni contra persoanelor, 

imbunatatirea orientării in trafic, imbunatatirea climatului social si cultural prin 

creşterea siguranţei activitatilor pe durata nopţii.

5.2. Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e)

Singurul scenariu de luat in seama in actuala conjunctura este realizarea investiţiei conform 

scenariului 1, realizare ce va avea efecte benefice asupra sanatatii populaţiei, asupra 

efectelor de mediu precum si asupra dezvoltării ulterioare a localităţii din punct de vedere 

social si economic.

5.3. Descrierea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e) privind:

a) obţinerea şi amenajarea terenului;

Suprafafetele de teren ce urmeaza a fi ocupate de investiţie sunt situate in intravilanul 

Municipiului Sebeş, in domeniul public, conform legii 82/1998 si sunt administrate de 

Primăria Municipiului Sebeş.

b) asigurarea u tilită ţilo r necesare funcţionării obiectivului;

Pentru realizarea investiţiei sunt asigurate u tilită ţile  necesare funcţionarii şantierului 

(energie electrica). Accesul la u tilita ti se va rezolva prin grija constructorului prin 

realizarea de branşamente temporare iar după finalizarea investiţiei u tilită ţile  necesare 

funcţionarii sistemului de ilum inat extins se vor asigura din reţeaua publica existenta.

c)

soluţia tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, 

tehnic, funcţional-arhitectural şi economic, a principalelor lucrări pentru investiţia de 

bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă ce rezultă din indicatorii 

tehnico-economici propuşi;

echiparea străzilor Aurel Vlaicu, Fantana de Aur, 8 M artie si Sticlarilor cu stalpi 

de ilum inat public, cu inaltimea de 8ml si 6ml, amplasaţi in asa fel incat sa se 

realizeze nivelul de iluminare si uniform itate luminoasa conform normelor in 

vigoare: pe str. Aurel Vlaicu se vor monta 16 stalpi cu H=8ml, pe str. Fantana de 

Aur se vor monta 13 stalpi cu H=6ml, pe str. 8 M artie se vor monta 21 stalpi cu 

H=6ml, respectiv pe str. Sticlarilor se vor monta 11 stalpi cu Fl=6ml.

- echiparea stalpilor de ilum inat public propuşi cu corpuri de ilum inat
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dimensionate corespunzător, cu surse LED de 80W si 60W, sisteme optice | 

performante, carcase realizate din materiale corespunzătoare din punct de 

vedere a gradului de protectie si a rezistentei la solicitări exterioare, 

liniile electrice subterane realizate cu cablu din aluminiu cu izolaţie din PVC si ! 

armare din benzi de otel 0 ,6 /lkV , ACYABY 4x25mmp: pe str. Aurel Vlaicu LES va 

avea o lungime de 495m, pe str. Fantana de Aur LES va avea o lungime de 

340m, pe str. 8 Martie va avea o lungime de 590m, respectiv pe str. Sticlarilor 

LES va avea o lungime de 265m.

alimentarea corpurilor de ilum inat se va realiza prin intermediul unui cablu CYY- 

F 3x2,5mm. Legatura intre LES si cablu coloana se va realiza in cutia de 

conexiuni a fiecărui stalp metalic de iluminat, prin intermediul clemelor. In cutia 

de conexiuni a stâlpului se va monta o siguranţa pentru protecţia corpului de 

ilum inat cu LED.

pentru protecţia împotriva tensiunilor de atingere si de pas de-a lungul 

traseului LES se va realiza o priza de pamant cu rezistenta de dispersie mai mica 

de 4 ohmi. De-a lungul traseului de cablu se va monta platbanda 40x4mm. 

Fiecare stalp se va lega la priza de pamant.

- tuburi de protectie gofrate, pentru protectie cabluri electrice,

puterea fiecărui corp de ilum inat va fi de 80W, respectiv 60W, iar distanta 

dintre stalpi va fi de aprox. 30m, respectiv 25m.

Instalaţia de ilum inat propusa este proiectata corespunzător prevederilor 

normativului normativului NP-062-2002, SR EN 13201/2,3,4,5-2016 si CIE 115-2006 in 

scopul asigurării securităţii persoanelor si a condiţiilor optime de vizibilitate si confort 

visual in baza unor considerente luminotehnice, estetice si economice.

Din punct de vedere luminotehnic, s-au avut in vedere atat criterii obiective cum 

sunt nivelul si distribuţia lum inantelor sau iluminatorilor, cat si criterii subiective cum 

sunt culoarea aparenta a surselor, ghidajul vizual, poluarea luminoasa.

Având in vedere prevederile normativului NP062/2002 tabelul 1.1 din Anexa a l . l  str. 

Aurel Vlaicu, Fantana de Aur, 8 M artie si Sticlarilor se incadreaza in clasa M5.

Reţelele electrice propuse vor fi de tip  subteran, iar săpăturile se vor realiza 

manual si mecanizat, materialul rezultat din săpătură urmând a se depozita in asa fel 

incat sa nu sa nu fie afectat in nici un fel traficul rutier din zona.

Refacerea infrastructurii se va face in cel mai scurt tim p posibil după pozarea reţelei 

electrice in sant.

Instalaţia electrica nou proiectata va fi deservita de postul de transformare 

existent in zona.

Contorizarea energiei electrice se va realiza la nivelul punctului de aprindere 

ilum inat public existent in vecinătatea postului de transformare.

La montarea cablurilor se vor respecta indicaţiile producătorului privitoare la 

modul de manipulare, si pozare, respectiv detaliile din proiectul tehnic si indicaţiile din 

caietul de sarcini.
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Cablurile vor fi semnalizate corespunzător prin prevederea in săpătură a unei 

fo ii pentru avertizare 150 mm galbena cu inscripţionare text culoare neagra.

Corpurile de iluminat vor fi legate la pamant prin structura metalica a stâlpului. | 

In paralel cu reţeaua electrica de ilum inat public, in profilul de sant, se va poza | 

conductorul de proectie realizat din OLZn 40x4mm la adancimea de circa 50cm. La 

fiecare stalp se scoate platbanda din acelaşi material la care se va conecta borna de 

legare la pamant a fiecărui stâlpul. Rezistenta de dispersie a prizei de pamant astfel 

realizata nu va depăşi valoarea 4 Q.

Lucrarea se va executa de către electricieni autorizaţi, iar eventualele 

modificări aduse instalaţiei electrice in tim pul execuţiei vor fi admise doar cu acordul 

scris al proiectantului.

Protecţia mediului:

Realizarea proiectului precum si utilizarea intersecţiilor nu constituie sursa de 

poluare. Activităţile ce fac obiectul prezentului proiect nu au un impact semnificativ 

sau redus asupra mediului, avand in vedere ca nu intra sub incidenţa HG 445/2009 sau 

OUG 57/2007 aprobata prin Legea 49/2011, art. 28. Realizarea proiectului va duce la 

imbunatatirea unor factori de mediu după cum urmeaza:

Protecţia calitatii apelor:

Poluanţii care pot afecta ecosistemele terestre si acvatice sunt cei rezultaţi in 

cazul unor accidente la depozitarea si manipularea materialelor necesare la execuţia 

lucrărilor.

După terminarea lucrărilor toate drumurile, aleeile si spatiile verzi afectate se 

vor reface si aduce la forma iniţiala.

A tat pe peioada construirii cat si in perioada de exploatare se va tine seama de 

protecţia mediului fata de eventualii poluanţi din aceste perioade.

Protecţia aerului:

Pe toata perioada proiectare-executie-intretinere este recomandabil ca factorii locali 

sa urmareasca:

manipularea materialelor in cadrul proceselor tehnologice ce repezinta o alta 

sursa posibila de poluare a aerului in urma careia pot rezulta pulberi in 

suspensie.

la umplerea si compactarea şanţurilor pot rezulta emisii de praf care sa 

afecteze calitatea aerului, dar acestea sunt temporare.

utilizarea de utilaje si tehnologii care sa nu implice masuri speciale pentru 

protecţia fonica a surselor generatoare de zgomot si vibraţii.

Se concluzionează ca nu exista surse de poluare majora a aerului in zonele de 

depozitare a materialelor si in zonele de lucru.

Protecţia împotriva zgomotului şi v ibraţiilo r

Pe cat posibil, se va urmări ca activitatile zgomotoase sa se desfasoare după un 

program stabilit de comun acord cu beneficiarul pentru a evita perturbarea activitatii 

din cadrul c im itirului
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Protecţia solului si subsolului:

Sursele de poluare in perioada de executie sunt generate de:

depozitarea materialelor de constructii si a deşeurilor pe suprafeţe de teren 

neimpermeabilizate.

Reducerea impactului asupra solului si subsolului se realizează prin utilizarea 

mijloacelor de transport si montaj in stare buna de funcţionare si depozitarea 

controlata a reziduurilor si a materialelor de constructii. In perioada de execuţie, 

poluarea solului si subsolului variaza de la negativ moderat la neglijabil.

Gospodărirea deşeurilor:

Deşeuri rezultate in perioada de executie.

In perioada de executie pot rezulta următoarele tipuri de deşeuri: pamant de 

decoperta, de excavatie, materiale de constructii, resturi conducte, conductori.

Pana la transportul deşeurilor generate in decursul desfăşurării lucrărilor pe santier, 

colectarea, transportul si depozitarea temporara sau definitiva a acestora se va face 

conform prevederilor HG nr. 856 din 16.08.2002 privind evidenta gestiunii deşeurilor si 

aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase.

Vehiculele care asigura transportul surplusului de materiale rezultate din săpături sau 

materiale ramase din procesul de executie vor fi riguros verificate pentru a 

preîntâmpina imprastierea acestora pe traseu si vor avea rotile curatate la ieşirea din 

zona şantierului. Pentru muncitorii de pe santier se vor asigura closete ecologice cu 

tanc etanş vidanjabil.

Colectarea selectiva a deşeurilor se va face prin pubele specializate. Se vor respecta 

prevederile Legii nr. 426/2001 si HG 856/2002.

Protecţia ecosistemelor terestre si acvatice - Nu se afecteaza ecosistemele terestre si 

acvatice. Se vor amenaja spatii verzi si se vor planta plante decorative.

Gospodărirea substanţelor toxice si periculoare - Prin prezentul proiect nu se 

generează substanţe toxice si periculoase.

Protecţia împotriva radiaţiilor - Prin realizarea proiectului nu se produc radiaţii. 

Protecţia solului si a subsolului - Nu se afecteaza solul si subsolul.

Se respecta prevederile ordinului 756/1997 si ordinul 592/2002 ale M inisterului apelor, 

padurilos si protecţiei mediului.

LISTA REGLEMENTARILOR TEHNICE

17/2011 Normativ pentru proiectarea, execuţia si exploatarea instalaţiilor 

electrice aferente clădirilor;

NP 062-2002 Normativ pentru proiectarea sistemelor de ilum inat ru tier si 

pietonal;

NTE 007/t)8y't)0 Normativ pentru proiectarea si executarea reţelelor de cabluri 

electrice;

SR 1343^99-Ilum ina t public

CIE 140 /  EN 13201 -  Iluminat public

Legea nr. 307/2006 privind apararea împotriva incendiilor;
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OMAI 162/2007 - Norme generale de aparare împotriva incendiilor;

Legea 10/1995 Legea privind calitatea in construcţie (modificata si actualizata 

prin legea 177/2015);

C56:2002 - Normativ pentru verificarea calitatii lucrărilor de constructii si a 

instalaţiilor aferente;

Legea 453/2001 privind autorizarea executării construcţiilor;

HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii securităţii si sanatatii in munca nr. 319/2006;

HG nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate si sanatate pentru 

şantierele temporare sau mobile;

PE 932 Regulament de furnizare si utilizare a energiei electrice;

PE116 Normativ privind măsurătorile si verificările la echipamentele si 

instalaţiile electrice;

C300:1994 - Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata 

executării lucrărilor de constructii si instalatii aferente acestora 

Legea 319/2006 a siguranţei si sanatatii in munca

NSSM 111 - Norme specifice de securitate a muncii la utilizarea energiei 

electrice in medii normale;

SR EN 60598-2-5:2001 - Corpuri de ilum inat

SR EN 60529:1995-A1:2003 Grade de protectie asigurate prin carcase (Cod IP) 

Pe to t parcursul execuţiei lucrărilor, precum si in activitatea de exploatare si 

întreţinere a instalaţiilor proiectate se va urmării respectarea cu strictete a 

prevederilor actelor normative menţionate. Lista de mai sus nu este lim itativa si va fi 

completata cu restul prevederilor legale in domeniu, aflate in vigoare la momentul 

respectiv.

Răspunderea privitoare la respectarea legislaţiei in vigoare revine in întregime 

executantului lucrării in perioada de realizare a investiţiei si beneficiarului pe perioada 

de exploatare normala, întreţinere curenta si reparaţii (după receptionarea lucrărilor si 

a punerii in funcţiune).

NORME DE SECURITATE A MUNCII:

La elaborarea proiectului s-au respectat:

Legea securităţii si sanatatii in munca nr. 319/2006;

Normele metodologice de aplicare a prevederilor legii securităţii si sanatatii in 

munca nr 319/2006;

Prin proiect au fost pevazute următoarele masuri de securitate si sanatate in munca; 

sprijinirea si protecţia reţelelor întâlnite in săpătură;

şanţuri pentru determinarea exacta a traseelor reţelelor existente din amplasament; 

parapet de împrejmuire a săpăturilor deschise si podeţe de trecere pietonala;

In tim pul execuţiei antreprenorul are obligaţia sa cunoască si sa-si insuseasca toate 

normele de securitate si sanatate in munca generale sau specifice lucrărilor excutate.
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(HG nr. 300/02.03.2006 privind cerinţele minime de securitate si sanatate pentru 

şantierele temporare sau mobile, HG nr. 971/26.07.2006 privind cerinţele minime 

pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca, HG nr. 

1048/09.08.2006 privind cerinţele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea 

de către lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca ) si mai 

ales de:

Anexa 1: Cerinţe minime generale privind semnalizarea de securitate si/sau 

sanatate la locul de munca;

Anexa 2: Cerinţe minime generale privind panourile de semnalizare;

Anexa 3: Cerinţe minime privind semnalizarea pe recipiente si conducte;

Anexa 4: Cerinţe minime privind identifiarea si localizarea echipamentelor 

destinate prevenirii si stingerii incendiilor;

Anexa 5: Cerinţe minime privind semnalizarea obstacolelor si a locurilor 

periculoase si pentru marcarea cailor de circulaţie;

Anexa 6: Cerinţe minime privind semnalele luminoase.

Dintre acestea sunt enumerate, fara a avea caracter lim itativ, următoarele si cu 

atragerea atenţiei ca executantul si beneficiarul raman direct răspunzători de 

neaplicarea tu tu ro r masurilor de securitate a m unc ii:

sa angajeze un coordonator pe securitate si sanatate in munca pe perioada 

lucrării;

sa efectueze instructajul periodic (saptamanal, lunar, la începutul lucrărilor);

sa adopte masuri care sa asigure protecţia persoanelor aflate in exteriorul 

şantierului (semnalizarea marcarea corespunzătoare a lucrărilor, semnalizare si 

devierea circulaţiei in zona, izolarea zonelor aflate sub raza de rotire a 

macaralelor);

sa asigure securitatea si protecţia persoanelor aflate in inspecţie sau in vizita 

pe santier (instructaj de securitate si sanatate in munca, echipament de 

protective corespunzător, accesul facandu-se numai insotit de personae 

instruite corespunzător din punct de vedere al securităţii si sanatatii in munca);

sa asigure permanent si in cantitati suficente echipamentul individual de 

protectie corespunzător;

sa asigure corespunzător dotarea punctelor de prim a jutor si instruirea 

personalului in privinţa acordării primului ajutor;

sa angazeze prin contract la începutul lucrărilor asistenta sanitara de urgenta 

in caz de necesitate;

sa solicite prin Inspectoratul Teritorial de Munca asistenta tehnica de 

specialitate in cazul lucrărilor speciale cu grad ridicat de periculozitate si 

inspecţii periodice;

sa semnalizeze locurile periculoase atat ziua cat si noaptea prin indicatoare 

de circulaţie sau tablite  indicatoare de securitate si/sau prin mijloace adecvate
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(împrejmuiri, balustrade, bratari colorate - in cazul cablurilor electrice, 

subterane, bariere), prin marcaje realizate prin aplicarea de vopsele sau prin 

materializarea de elemente prefabricate sau prin orice alte atenţionări speciale, 

reglementate prin prevederile dispoziţiilor legale in vigoare sau aparute ca 

necesare in funcţie de situaţia concreta din tim pul execuţiei sau al exploatării 

lucrărilor proiectate;

sa se asigure ca la execuţia instalaţiilor hidrotehnice, tu tu tro r m uncitorilor 

implicaţi, li se va face instructajul corespunzător specificului locului de munca.

La "Cartea construcţiei" trebuie anexate si planşele ce conţin reţele subterane cu 

caracteristicile lor (diametru, material) asa cum au fost ele executate.

Norme PSI:

Pe întreaga perioada de executie a lucrărilor prevăzute in obiectivul de investiţie 

proiectat, se vor lua toate masurile necesare de protectie împotriva posibilităţii 

izbucnirii unui eventual incendiu prin punerea in aplicare si respectarea prevedirilor:

Legea nr. 307/2006 privind apararea împotriva incendiilor;

Ordinul nr.775/1998 al Ml pentru aprobarea Normelor generale de prevenire 

si stingere a incendiilor;

Ordinul nr. 1023/1999 al Ml privind aprobarea Dispoziţiilor generale de ordine 

interioara pentru prevenirea si stingerea incendiilor DG PSI-001;

Ordinul nr. 712/2005 al MAI modificat prin ordinul nr. 786V2005 pentru 

aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor in domeniul 

situaţiilor de urgenta;

Ordinul nr. 88/2001 al Ml pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind 

echiparea si dotarea construcţiilor, instalaţiilor tehnologice si a platformelor 

amenajate cu mijloace tehnice de prevenire si stingerea incendiilor -  DG PSI- 

003;

Ordinul nr.108/2001 al Ml pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind 

reducerea riscurilor de incendiu generate de încărcări electrostatice -  DGPSI- 

004;

Ordinul nr. 138/2001 al Ml pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind 

organizarea activitatii de aparare împotriva incendiilor -  DGPSI-005;

Ordinul nr. 349/2004 al MAI pentru aprogarea si modificarea unor acte 

normative interne care fac referire la standardele naţionale;

HG nr. 678/1998 modificata cu HG nr. 78^2002 privind stabilirea si 

sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire si stingere a incendiilor.

Se vor elimina toate sursele de foc, scântei, pe tim pul executie. Se vor monta plăcute 

de avertizare cu inscripţia "FUMATUL OPRIT".

Toate materialele combustibile si inflamabile vor fi protejate si amplasate la distante 

corespunzătoare de construcţiile existente, in funcţie de tipu l materialelor.

La stingerea unui eventual incendiu se vor folosi apa din reţeaua localităţii de
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distribuţie a apei potabile prin intermediul h idrantilor subterani de incendiu existenţi, 

cei mai apropiaţi de zona. Se vor lua masuri ca accesul la hidranti subterani de incendiu 

sa fie asigurat in permanenta.

d) probe tehnologice şi teste.

Se vor respecta indicaţiile din capitolul 8, 9 al normativului I7-2011 respectiv 

prevederile normativului NTE 007/8/00.
5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii:

a)
indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei, 

cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conform itate cu 

devizul general;

Evaluarea investiţiei s-a făcut la preturile de la data de 12.09.2019 in baza evaluării 

tehnico - economice.

Valori cu TVA:

- Valoarea totala a investiţiei este de 575.452,830 lei, din care 505.460,199lei 

reprezintă valoarea lucrărilor de constructii -  montaj.

Valori fara TVA:

- Valoarea totala a investiţiei este de 484.319,808 lei, din care 424.756,470lei 

reprezintă valoarea lucrărilor de constructii -  montaj.

b)

indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi 

fizice care să indice atingerea ţin te i obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în 

conform itate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare;

61 stalpi metalici de ilum inat public cu 62 de corpuri de ilum inat stradal.

c)
indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie 

de specificul şi ţin ta  fiecărui obiectiv de investiţii;

Nu este cazul.

d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni.

1,5 luni.

5.5.

Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcţiunii 

preconizate din punctul de vedere al asigurării tu tu ro r cerinţelor fundamentale aplicabile 

construcţiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Nu este cazul.

5.6.

Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei financiare şi 

economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul de stat/bugetul local, 

credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte 

surse legal constituite.

Finanţarea investiţiei se va face din fonduri atrase si fonduri propriii (prevăzute in bugetul 

local).

Prin grija autorita tii contractante, se vor prevedea in bugetul local sumele necesare pentru 

cheltuieliile, in funcţie de eşalonarea platiilor pentru investitiiProiectul poate fi 

implementat din punct de vedere legislativ si este in concordanta cu politicile de mediu si
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strategiile locale de dezvoltare.

6 Urbanism, acorduri şi avize conforme

6.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire

Anexate la documentaţie.

6.2. Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

A nexate la docum entaţie.

6.3.

Actul administrativ al autorită ţii competente pentru protecţia mediului, măsuri de 

diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor 

acordului de mediu în documentaţia tehnico-economică

Nu este cazul.

6.4. Avize conforme privind asigurarea u tilită ţilo r

Anexate la documentaţie.

6.5. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

Nu este cazul.

6.6.
Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, în funcţie de specificul obiectivului de investiţii 

şi care pot condiţiona soluţiile tehnice

Se vor obţine la faza DTAC.

7 Implementarea investiţiei

7.1. Informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea investiţiei

Suprafafetele de teren ce urmeaza a fi ocupate de investiţie sunt administrate de Primăria 

Municipiului Sebeş.

7.2.

Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiţii 

(în luni calendaristice), durata de execuţie, graficul de implementare a investiţiei, 

eşalonarea investiţiei pe ani, resurse necesare

Durata de realizare a investiţiei este de 4 luni dintre care 1,5 luni pentru execuţia lucrării. 

Etapele si durata de realizare a investiţiei este conform graficului anexat.

7.3. Strategia de exploatare/operare şi întreţinere: etape, metode şi resurse necesare

Prin realizarea investiţiei nu se creaza locuri de munca noi beneficiarul investiţiei avand 

obligaţia de a delega pe to t tim pul derulării execuţiei investiţiei un reprezentant al sau, in 

vederea urm ăririi execuţiei atat din punct de vedere calitativ cat si al realizării tu tu ro r 

lucrărilor prevăzute in documentaţie. Pe perioada execuţiei este necesara angajarea un 

coordonator pe securitate si sanatate in munca.

7.4. Recomandări privind asigurarea capacităţii manageriale şi instituţionale

8 Conc

Responsabilitatea implementării prezentului proiect va reveni beneficiarului, care îşi va 

alcătui o unitate locală de implementare, alcătuită din: manager proiect, coordonator 

tehnic, responsabil financiar, asistent de proiect, consultant si dirigintele de santier.

uzii si recomandări

Pentru prezentul obiectiv nu au fost elaborate studiu de prefezabilitate si plan detaliat de 

investiţii pe termen lung.

Investiţia vizeaza pe de o parte îmbunătăţirea calităţii sistemului de ilum inat stradal pentru
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