
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL SEBEŞ
CONSILIUL LOCAL

privindaprobgr%TTşm#5eEpÎoBc5=Îe°°n/Î.°52857wm.07.2on
pentru proiectarea obiectivului de investiţii"DrumdeocolireînparteadevestaMunicipiuluiSebeş"-fazaS.F.

Consiliul  local  al  Municipiului  Sebeş,jud.Alba;
Întrunftînşedinţapublicăextraordinarădindatade04082021,ora16,00,
Luând  în  dezbate"  proiec"  de  hotărâre  privind  ai.robarea  Temei  de  proicctare     nr.

58973/30.07.2021  pentru  proiectarea  obiectivului  de  investiţii  "Drum  de  omHm în  partea  de
vest a Municipiului Sebeş" -faza S.F.

Având în vedere.
-H.C.L  nr.78/2017  privind  modificarea  H.C.L.nr.  249/2014  privind  aprobarea  caietelor  de

sarcini  caB  vor  sta  la  baza  achiziţiei  serviciilor  de  întocmjre  a  documentaţiilor  tehnjco-economice
aferenbobiectivelordeinvestiţiişilucrărideintervenţrideConsi]iulLocal,conformcăreiaTemele
de  proiectare se aprobă de către Consiliul Local;

-temadeproiectarenr.58973/30.07.2021pentruproiectareaobiectivuluideinvestiţii"Drum

deocolireînparteadevestaMunicipjulujSebeş"-fazaS.F.;
-referst"deaprobarenr.59053/30.07.202laliniţiatoruluilaproiectuldehotărâre;

Analizând:
-rapoftw  de  specjalitati  m  59022/30.07.2021   întocmit  de  către  Borz  Daniela,  director executiv  în

cadrul   Direcţiei   tehnice   a   Primăriei   Municipiului    Sebeş,   prin   care   se   propune   spre   aprobare
Com"    Local   al   Munic]piului    Sebeş,    Tema   de   proiectare   nr    58973/30072021    pentru
proiectareaobiectivuluideinvestiţn"DrumdeocolireînparteadevestaMumcipiuluiSebeş"-faza
S.F.;
-raportul  de specialitate nr.59417/02.08.2021  al Arhitectului  şef;
-certificatuldeurbanismnr.281/14.06.2021.

Având   avizu   nr445/2021   al   Comisiei   pentm   amenajarea  teritoriului,   urbanism,1ucrăn
publice,  administrarea  domemului  pubb  şi  privat  dm  cadrul  Consiliului  Local  al  Mum"
Sebeş;

Având  în  vedeB  prevederib  H G.  nr.  907/2016  privind  etapele  de  elaborare  şi    conţinutul-
cadrualdocumenta"tehnico-economiceaferenteobiectivelor/proiectelordeinvestiţiifinanţate
din  fonduri publice;

Avândînvedereprevederileari44,a]in.1,dinLegeanr273/2006pr]vindfinanţe]epub[ice
locale.  cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând  prevederti  art   129,  alin 2,  Iit.  b,  coroborat  cu  ahn 4,  h   d,  dm  OUG  nr 57/20D
privind Codul Administrativ;

Înbazaart.139dinOUGnr.57/2019privindCodulAdministratiw
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Ai!:±  Se  aprobă  Tema de  proiectare  nr.  58973/30.07.2021  pentru  proiectarea  obiectivul
deinvestiţii"DrumdeocolireînparteadevestaMunicipiuluiSebeş"~fazaS.F.

^  ..,    ~    T_   11         , _  _Ţ_ ----- `   --V-\,             \\+CJl+   lJ.\   .

4±:2. Tema de proiectare prevăzută la art.  1  al prezentei este cuprinsă în Anexa  1  care fac
parte integrantă din prezenta hotărâre.

L4i!:2.  De  ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  răspunde  Direcţia Tehnică din  cadru
aparatului de specialitate a Primarului  Municipiului  Sebeş.

4|4.   Prezenta  hotărâre  poate   fi  ătacată  de  persoanele  îndreptăţite,  în  temenul  şi   î
Condiţiile  Prevăzute  de  Legea  nr.  554/2004.  Drivind  cnntpnrineiH  aJmhk+.Wu   ^ ..-- J:--`  "•viiui!uic  prt;vazum  ae  i,egea  m  554/2004,  privind  contenciosul  admini.strativ,
comp]etările  ulterioare. cu  modificările  ş

Prezenta  hotărâre  va  fi  afişata  se  va  publica  pe  site-ul  Primăriei  şi  ^m  Monitorul  Oficial  a
Municipiului  Sebeş şi se comunică:

-  Instituţiei Prefectului Judeţului  Alba;
• Primaruluj  Municipiului  Sebeş;
-Arhitectului şef ;
-Directorului Tehnic ;
-Serviciului Cheltuieli şi  Resurse Umane;
-Compartimentului lnvestiţii  Publice ;
•BirouluiContenciosJuridicşiAdministraţie,TransparenţăDecizionalăşiArhivă
-CompartjmentuluiRelaţiiPublice,Comunicare,InfomaticăşiMonitorOficialLocal;

Sebeş la 04.08.2021

//,€,6jîîîăi::y,``,`\
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier local, RODEAN IOAN

Total  consilieri  localî

Prezenţi

Pentru

Împotrivă

Abţineri

2ex.DB/CV/CG conţine 2 pagini  şi anexă

*   qoNTRASEMN
ETAR   GENEIU

VLAD  CRISTIN
unicipiul Sebeş
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fflNExfl   zfl    #CZ  NR`  2c8/iod|

MUNICIPIUL SEBEŞ
pRIMĂRIA
DIRECŢIA TEr"ICĂ

;::.`t`:`.n:-`.::i.:::.±._``:`
titjioŢuobic5®a/

pentruproiectarembiectivuiuideinvTe:tiî»::upmR:e[:cCo:i=p"teHevestaMumcipiuiui[eb
-      faza studiu de fezabintate

documentaţie cadastrală:

adă:s;guFF:îcm:uîuîeFiiplcgî:::;:s::z:::râal;:Ji:eâtî,Î:Ăaib::::::::1ţ;1ufaftcaes::,:eddrlun:::::::ludleex||oa

afficolăexistenteînzonaşivHepre-zeniaoaltemativădetimsp6ri--p-e-ăt=-;-ei-ăi.;ăii-riu-;`i[`i;i
Sebeş, pentru cei aflaţi în tranzit şi pentru agenţii economici.

Suprafeţeledeterenpentrurealizareaob`iectivuluideinvestiţiisuntînproprietateaMunicibiul
__    _±    _1L_    __    1_           .      ','.             ,

dr`mluideocoliresesuprapune^mmaremasuăcutraseeiedrumurilordeexploatareLgri
x   _:   .._   _______     ,

_ _  __-__ __  _ _  _._v'_.y  `-. `^*^^,^L,,\,^  \^\J  \,^J,L\,alq^\j
existente  În  zonă  şi  va reprezenta  o  alteLaiivă  de  transport pentru  cetăţenii  Municipiului  Sebeş,  pi
aflatiîntranzitprecumşipentruagenţiieconomici.Nuexistăşanţurisaurigolepentrucolectareaşis
apelor provenite din precipitaţii.  De asemenefl nu există locuri de întâlnire, încrucişare, respectiv de
pentru autovehicule.

zona de nord a Municipiului Sebeş.
b)Îş:::iâ:::sÎ::::S::ÎÎ:=::S:::::::::::::â::::::::::f::::S::3Siî:::guri|ordee*,|oa

agricolă existente.

1

te'



Obiectivul de investiţii ''Drum de ocolire în partea de vest a Municipiului Sebeş"
care  se  solicită  finanţarea  are  ca  scop  principal  asigurarea  în  mod  prioritar  a  circulaţiei
autovehiculelor ce se deplasează pe direcţiile Deva - Şugag -Novaci Oud.  Goij)  şi  Sibiu -
\T____ _ ,,.,-. \     -.-. ~              _  __J,   3-_`-_-Novaci  Oud.  Gorj).  Drumul  ocolitor  va  facilita  acce;urcătre  Transalpina -cale  de  legă
provinciile istorice Transilvania şi Oltenia.

Municipiul Sebeş beneficiază de un important atu de dezvoltare şi datorită faptului că
la  intersecţia  axelor  de  transpori  vest  -  est  -  culoarul  4  european  (Autostrada A1)  şi  sud
Bucureşti -Sibiu -Cluj -Oradea (cu Autostrada A 10 Sebeş -Turda),

MunicipiulSebeşseaflăînproximitateaapatruoraşeimpor{ante:Alba-Iuliala15km,
la 55 km, Cluj-Napoca la 1121m şi Târgu-Mueş la 140 km.

De asemenea,  municipiul Sebeş-este rac6rdat la Autostrada A1  (Sibiu-Sebeş-Arad-Nă
Coridorul IV pan-euopean, precum şi la Autostrada A  10  Sebeş-Turda (actualmente ^in con
~a^':-^l=   _L-±_,           ^     ,   ,realizată parţial,  având  teman  de  firializare  a  ultimelor  două tronsoane  anul  2021).  De  as

_   _  _    _ ___Ţ    -_-_-\__.-l-L^^,\,,^,\,  JJl  \,\,1.

MunicipulSebeşdispunedegarăşiautogară.ÎnzonăseaflăMagistralaCFR200,iarlacirca
®flx  -_J``1   J_   __,      J.         'I  ,,,,-_            .                  ` ,--- |-T  ------- '--c> --..- ^`.  `+*  ^`  Z|`/`/]  LCIL  JC.  `/L^.C.
află nodul de cale ferată Vinţu de Jos.

MunicipiulSebeşseaflălaintersecţiaunorimportantecăidecomunicaţiirutiere:DNI
DN7,E68şiDN67-Transalpina,drumullaceamaimarealtitudinedinRomânia®este2000

7r`r`o  r`a-:.`-1---X   _  __.._!_.    .    `    .   --ZonaperiurbanăamunicipiuluiSebeşestebinedeservitădereţeauanaţionalădedrumurinaţi
1  I  _  _   _________--   _---```---`-.^``-\J,`,L,l\,  J~\,\,\

autostrăzi, darreţea,uastradalăesteîn mnt;nnara.^1:^;+-+ă  l^ fl          ..          |_ _i     .    i     -                 .     .reţea,uastradalăesteîncontinuaresolicitatădefluxuiimportant;detraficgreu,deti
tll.._-__=,  _          ,        . \=  _  _  -____--_-__`-U--,  _-`^•      Fluxurilor  de  traversare  (80%  din  total  fluxurilor  de  marfă)  -  aceste  tipuri  de
manifestăînspecialperelaţiilenord-sud,sud/est-vest(ocazional)şisud-vest;

_         T\__,__T    .•      Deplasări generate de activităţile comerciale sau indu§triale (cu o pondere de 20%  di_     \_  ___`-_-_,  T--__       `-`,+,

cererii de transport marfă).
Traficulgreugeneravatrassepoa;elocalizaînparteadeestaoraşului,înceadevestşiînparte

sud (inclusiv Petreşti).
Traficuldecamioanedemarfăareunimpactnegativasupracomunităţii,precumşiasupra

infiastructurii urbane, prin:
•      Emisii crescute, zgomot;
•      Accelerarea degradării carosabilului;
•      Reducerea fluenţei circulaţiei şi a capacităţii de circulaţie;
•      Creşterea riscului de apariţie a accidentelor.

Investiţiavizeazăreducereaefectelorn.eşativealetraficuluicomercidasupracomunităţiişime
Llrhan  nrin  r.rparm  la  f-.:i:.x.:  _1___._.__    .urbanprincreareadefacilităţiadecvatedeserviriicereriidetranspoftmarfă.Avantajulprincipdddri

__TC ,-.-. _  .-,-- +.V-.-^  VVL^l.L.lql  aoupla uuiiiuLLtia!ii  şi  m{

cu  rol  ocolitor  va  fi  dat  de  scăderea  semificativă  a  vehiculelor  grele  care,  în  prezent,  circulă  pe
stradală  /nr`r;Ţ` T)ouoi       ^„~` .... _  T`___`Stradală (Dorin pave| -Augustin Bena) .---- `--'-.~.V.   erv`-  -uH  M  iJi%cuh  uiii,um  pc

Sepoateconcluzionacăscoatereaînafaraoraşuluiatraficuluidetranziţvaîmbunătăţicondiţi
viaţă în municipiul Sebeş prin:

•     Reducerea poluării fonice şi chimice;
•      Creşterea gradului de siguranţă al pietonilor şi bicicliştilor;
•      Creşterea fluenţei circulaţiei;
•     Dirinuarea se"ificativă a şocurilor mecarice induse de vehiculele grele asupra im

istorlce.
C)Ş=±::=:=:::ă:==:::zonăsuntreprezentatedenoxeleşizgomomlprodusede

autovehiculele şi utilajele agricole care circulă în zonă.
d)Îgg#fobiectiwiuideinvestiţiisuntplme,stabile,fffăfenomenefizico-

geologice de instabilitate sau de degradare deosebite.e)  =:!fîf;±Îîig:::=Î::;â:îâ:f=Ţ:::şÎ::::::::!:::::=#:::Î:±v|Ze o
de la fimizorii de utilităţi.

f) existen a unor eventuale edilitare în lasamnt care ar necesita relocare/

te



măş!±±a în care pot fi identifica_ţ9
Sevaidentificaexistenţaunoreventualereţeleedilitareînamplasamentcarearnecesi

__1_  __      _relocarea/protejarea, pentru care se va dispune saL nu relocarea sau protejarea acestora
_   _---`  -`___1 .-----. ``-`.--_`-`++  L\\

obţinute de la fiimizorii de utilităţi aferenţi.8'N-
de

construc ii existente
Nu este cazul.

urbanistic eneral/
Reglementările

14.06.2021  emis în
existen

lasament

licabile
urbanistic

starea tehnică
ra cărora

zonei

se vor face

confom

urbanistice aplicabile sunt stabilite
scopul realizării obiectivului de investiţii.

arhitectură
a condi

îi!,..,__,.±?l,.,_ţcLm
Nu este cazul.

sistemul
lucrări de

Pm

constructiv al
interven

iilor de urbanism a
de urbanism aferent

prin Certificatul de ubanism nr. 28

sau situri
ecifice

arheolo
în cazul existen

lasament
unor zone

23Desci.iereasuccintăaobiectivuluideinvestiţiipropusdinpunctdevederetehnicşifuncţiona
a)    Destinatie si fiinctiuni

DrumuldeocolireînparteadevestaMunicipiuluiSebeşvizeazăocolireazoneilocuitedinM
=B      ®,.     ,^__1:,_L__       __Sebeş   şi  localitatea  comp?n.entă  Petreşti,   cu  evitarea  tranzitării  acestora  de  căbe  traficul

_    __ _  __._..r ----.  UVVUŢ  yl4.aaa lj.uiiic;a zuiici iocuite ciin .

ao-ma1-aA    -^^1.._____    _asemenea,  realizarea  acestei  investiţii  rq)rezintă  o  altemativă de  transpoft pentru  cetăţenii_____.._ ...,, U,`,L`^    `.`,    `,C.U.U    ILaLJ

Sebeş,pentruceiaflaţiîntranzitprecumşipentruagenţiieconomicidinzonă.
bJ_  ___1.Prinrealizareaobiectivuluideinvestiţiisedoreşteasiguareaunorcondiţiioptimepentrudes

`                   Ţ-Ţ ------ ey^L}..  `r`/`iLiiri^i+.^  uiii zi]iia.

unui   trafic  rutier  în  condiţii  de  siguranţă  şi   conforţ   practicabfl  şi  în  condiţii  atmosftice  i
®recipitaţii, în8heţ), prin execuţia unei părţi carosabile adecvate. atmosftice  d

De asemenea se doreşte:
•      realizarea colectării şi scurgerivevacuării corespunzătoare a apelor pluvide, prin rigole,
-      realizarea iluminatului public pe tot traseul drumului;
-      realizarea acceselor la proprietăţi, acolo unde este cazul;
-      asigurarea siguanţei chculatiei prin montarea de parapeti de siguanţa prin marcaje care se v

pe  suprafaţa părţii carosabile, pe borduri,  care va fi coordonat şi amonizat cu semalizai.ea
(indicatoare  de  circulaţie  de  avertizare,   de  obligativitate,   de  informare  şi   orientare,   adiţi
indicatoare, etc.).

b)şşgg:;:Eş:Î:f::â:::::ş3ig:S::S=;şşşş;şş:ÎÎ,cu2be-d-ucuaţ|esevor
lucrărih   npritTii   n.^+a.+;.   __]: .... _ .....lucrările   pentru  protecţia  mediulri   .mclusiv   cele  pentru  refacerea   cadrului  naturd   după  te

.          _  _--~ -r -,..- „.-.^ ,  -.~vv ull,  vl. 4  ucllzl  ue cucuaţle.  De vol

lucrărilor.
În  cazul  h  cam  soluţia proiectată  impue  modificaŢea/devierea  reţelelor  de  utilităţi  existen
•deelectn.r.ă   talaf^n;aa+.       |__i_._  jŢ            .`  ^          .     .energieelectriciteleforieetc-.-dacăvaficazul)încadrdstudiuluidefezabilitatesevorfa.cepre^  _ ___   ...__ .... _.W.Uy,.l.C,  ltj}C;lcIul   ut;   iiiiiitaţi   ex]ster

acestsensiarîndevizulgenerdsevorcuprindetoatecosturilenecesarepentmexecuţiaacestora.
C)     2±1ul  de echit]at.e_  rle finicara ~.  |a  l^.^__   __-! -_   -...

Î::şE*g±**riiii:EÎîă!iiăăi3ă±fiâăăElă!!âfoeibilăr,ae.cu
tehnice

carosabil e adecvate,-       execuţiaunei părţi mediu
-      redizarea colectării şi scurgerivevacuării corespunzătoaŢe a apelor pluviale, prin rigole,
-      realizarea iluminatului public pe tot traseul drumului;
-      realizffea acceselor la proprietăţi, acolo unde este cazul;
-      asiguarea siguranţei chcuaţiei prin montarea de parapeti de siguranţa prin marcaje care se vo

pe  suprafaţa pănii  carosabile, pe borduri,  care va fi coordonat şi amonizat cu semnalizarea v
/1.nrli.a+^--a    d_    _..____i_,.         ,

T          .    .      .      _____.__ ..,,..,  VV.Uwl,.qo  ya li  t;ooroonat  şi aiiiionizat  cu  semnaiizarea v
(indicatoare  de  circulaţie  de  avertizare,   de  obligativitate,  de  infomare  şi  orientare,  adiţh
indicatoare, etc. ).d) NLHm-

3
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Datele  de  trafic  care  se  vor  obţine  de  către  proiectant  la  momentul  elaborării  documentaţi
',,-h,_  a_   _`.J_'L_1    J_    _.  I

P::iuLŢ.a.t::F.Î::±::±:±Î=iT:=Ttăacircula±iL±luâridu-seîncalculşidateledeperspectivape__-_   _-Ţ---r--```_  r --... `
coroborat cu prevederile actelor nomativ-eln vigoare cu influenţele pozitive rezultate în urma
proiectului, va rezulta numărul real al utilizatoriloŢ.
e)   B=:ş=:::::ş:::=gî33:Î::;::i:::Î:::::::Î::S:Îâ;:iaa!i±ia!Eg!i!!ai!g!:J2±m!±

f)    Nş±Qj4QU±tări fiEifiale specifiij2
•      asigurarea unor condiţii optime pentru desftşurarea unui trafic rutier ^in condifii de siguranţă şi

`1.a-ri^rlt`:i  -:  î-___J:L.!   _L            -....practicabil
adecvate,

şi în condiţii ahosferice deosetii'te (precipitaţii, îngheţ), prin execuţia uei părţi c
_ __  ___1_-_--_e-`_Ţ_  3

•      realizarea colectării şi scugerivevacuării corespunzătoare a apelor pluviale, prin rigole,
-      realizarea fluminatului public pe tot traseul drumu]ui;
•       realizarea acceselor la proprietăţi, acolo unde este cazul;
-      asiguarea siguanţei circulaţiei prin montarea de parapeti de siguranţi prin marcaje care se v

pe suprafaţa părţii carosabile, pe borduri,  care va fi coordomt şi amonizat cu semnalizarea
(indicatoare  de  circulaţie  de  avertizare,   de  obligativitate,   de  informare  şi  orientare,   adiţi
indicatoare, etc.).
Corelarea tehnice onările
Destinaţiaprinp.U.G.-zonrii#TEîb:Z:=35Îăîi;ă5Îif=fr-e`'ă=ăîăî;Î::Îă:ÎÎ:ăîiîî;Î#Şă{;Î;Î{;ÎS

str. Transilvania.

a mediului atimoni

h):i±±±:;====:==±==:±::::i±::===±Zg:±=E::±Î:Z±=i:fiFc.ÎLriTu.î247'2°19]Pesti.Tms
prinrea|izare@investiţiei_seu-ăreşte,red:::_r_::p_â-|Î=.i'i_i5`n_iă;_;ichimice,creştereafl

circulaţiei,creştereagraduluidesiguranţăalpietonilorşibicicliştilor,sporireaatractivităţii
turistice în Municipul Sebeş, precum şi a dezvoltarea economică.

De  asemenea,   se  vizează  -ocolirea  zonei  locuite  din  Mmicipiul  Sebeş   şi  localitatea  com
Petreşti,  Cu  evitarea  trarEitării  acestora  de  r,ătrp  tl.afirw   ~a„   Oa-1; -----,--.- :  = ---,- 1.J..1 uuqib  w  cvitarea  trarEitarii  acestora  de  către  traficul  greu.  RealizaŢea  a6e6tei  investiţii  repre
altemativă  de transpori pentm  cetăţenii  Municipiului  Sebeş,  peiitru  cei  aflaţi în tranzit precum şi
agenţii economici din zonă.

2.4.Cadrullegislativaplicabilşiimpunei.ilecei.ezultădinaplicai.eaacestuia
Studiul  de  fezabilitate  se va  întocmi  în  conformitate  cu  conţinutul-cadru  al  studiului  de  fez

aprobat  prin  H.G.  nr.   907/2016  -  privind  etapele  de  elat>orare  şi  conţinutul-cadru  al  docume
tehnico-economiceaferenteobiectivelor/proiectelordeinvestiţiifinanţatedinfonduripublice.

Înelaborareaproiectuluisevaumărirespectareaexigenţelorprevă2utedeLegeanr.10/1995
calitatea în construcţii,  a Legii nr.177/2015  pentru modificarea şi completarea Legii  nr.10/1995
caiitatea  în  constnlctii  ei  a  tllt,,m,  .,a,,al^.:i^.1___1_  ._      . _    _  _-__F_-`_-_  _-b.\  ^^^.    *\J'  L,,caiitatea 'in  consducţii  şi  a tuturor prevederil`or  legale în  vigoare  cu  privire  la proiectarea unor
lucrări.  De  asemenfijHp  vnr raan,a-+a..^„|__.i_  ^tT~           .^~,-^^-.   -_"u"  ile asemenea se vor respecta prevederile  O.U.G.  nr-.  195/2065 privind protecţia
O.U.Gnr.114/2007 t`entni mhÂif;--,a--:  ^^-_t_.____  ^ n ~          .^-.-^---.Gnr.114/2007pentrumodificarea-şicompletareaO.U.G.nr.195/2005privindprotecţia_ ---- `    ~ --.-- y-r..`\\.`.  |lL`l.`l`|ţLa  LL\

Se   Vor   adorita   snliitii.   +ahţ.i.a   ,.-. a    .x    __.___^_       _    ,               _   ....Se  vor  adopta  soluţii  tehnice  car€   să  respecte  reglementările  urbanistice,   reglementările_  -,  -_ --,-,- V V~  r,..1 ^L^`.  [+L`rll,`,}ia iiic;u

protecţia mediului, a sănătăţii şi a patrimoniului.

mediu

Laelaborareastudiuluipr6iectantulvarespectastandardele,nomativele,reglementărileurbanis
(F,m\mo",,®h    A_   __=    _____          ,vigoare   (enumerarea  de  mai   Sus   este   exemplifioativă  şi   nu   exhaustivă).   De  asemenea,   se  vor  r_ -r --,----------.-,.. viiiic.L^v.ic;,  ic5icuit;iiianie UrDanll

standardele  şi  normativele  în  vigoare  privind  modul  de  întocmire  şi  prezentare  a  documentatiilor  el
(a+Eltr\*n-\ -h,^--__i_x   _®J    .

.       ____._ ......  „^   ,.5V".  Pllv1"  lIIUCIul  ae  lntocmlre  şl  Prezentare  a  documentaţiiior  ei
(atâtpentruparteascrisăcâtşipentruceadesenată),pieseledesenatesevorprezentaîmpăturiteînform

2.5. Alte
Tema  de

rivind
proiectare  face  parte

contractu lui
integrantă  din  documentaţia  de  atribuire  a  ofertei

ansamblul  cerinţelor  pe  baza  .cărora  se  elaborează  de  către  fiecare  ofertant  propunerea  te
___0-_ ..--. „  -VVW^,l-llLC.}la  U.  aLlluuuc  a  uiertei  şi  con

respectiv documentaţia de proiectare.
Odată  cu  depunerea  ofertei,   ofertantul  va  depune  o  declaraţie  privind  cedarea  drep

patrimoniale de autor.

Ontpri,
osauile

lvaria.

entel

onelltă

Ş::ff:

ild)r



;':#:

Prestatorul  se  va  angaja  să  presteze  serviciile  de  o  manieră  rezonabilă  prin  compe
profesionalisni  în  conformitate  cu  standardele  stabilite  h  Tema  de  proiectare.  Prestaton
responsabilpentruidentificareaşiminimizareariscuilordeimplementareşifinalizareaproiei

I'restatorul va  consulta toate  studiile  existente  şi  informaţiile  de bază,  va  identifica  şi
toateopţiunileimportanteprivindtraseulviitoruluidrumdeocolire,dinpunctdevederealasi
tehnice, economice, sociale şi de mediu.

Pmiectmulueobligaţiadeaînaintidocumentaftile,achtomluicuscnsoffedehamte

• Obiectul contra.tiiliii.
Obiectulcontractuluicareurmeazăaseatmpresupuneelâborareadocumentaţiilortehi]ico

econonricedeproiectarenecesarepentmrealizareaobiectivuluideinvestiţriDmdeocolireîn
parteadevestaMunicipiuluiSebeş",caresevorrealizaînaceaBtiăetpăşianume:studiude
fdilitate,studfideterenGeotehnicşitopografic),dtistudrinecesareînvedereaproiectăriişi
realizăriiobiectivuluideinvestiţii,documentaţiitehnicenecesarepentruobţinereaavizelorst
acordurilor,precumşiobţinereaavizelorşiacordurilor,învedereapromovăriiinvestiţiei,confam
prevederilor legale.

o Descriere generală a activităţilor
Prestatorulvadescriemodulderealizareaactivităţilormenţionatemaijos,înconfomi

prevederile   legislaţiei   şi   reglementărilor   tehnice   curente   în   vigoare   şi   în   baza   aplicări
metodologiirelevante,bazatepecelemaibunepracticinaţionaleşieuropenedeelaborareast
de fezabilitate.

nentnl  înh.om`1   h..A..`   .1   ___._    ,    ,    .
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aşa cum sunt ele descrise ^m Caietul de sarcini.

ehlJ€,,l  ___J__L_±_   JIJ    14     .Studiu18eotehnic detaiiat                                ^          1---- '---` -.--- ~--.v.  u.  ,i5va
•      hvestigaţiile  geotehnice  vor  fi  realizate  în  vederea  stabilirii  exigenţelor  proiectării

stmcturi   şi   a  parametrilor   de   dimensionare   a   soluţiilor  tehnice,   avându-se   Îh  ve
caracterizare geologică a terenului  cu un  grad  de încredere ridicat asupra viabilităţii ti
^"+i_      _______   11,    `              ,       '„                 -      _

coordonatele X-Y m sistem Stereo 1970.

Studiul geotehnic va fi etapizat după cum urmează:
Etapa 1:

Planificareinvestigaţiideterenpetraseulavizatdebeneficiar;
RealizareaBaficuluideexecuţieaactivităţilor,cu^mcadrarea^intemenelelimitădefin
a Studiului de fezabilitate;
Solicitareadreptuluiformaldeacceslaamplasamentdelabeneficiar;

6
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documentaţieideacreaacces,astfelîncâtetq)adeinvestigar6sănufieafectată;
Realizarea investigaţiilor de teren pentm zonele uşor accesibile, ^m sensul evitării riscul
crea  blocaje  ^m  desfişurarea  activităţilor  datorită  lipsei  de  acces  pe  amplasament  sa
acord/aviz;

#g=t:,o:mmc:31xoer.|Ţmdiaatc::sj!fliăenŢfiigac?=:rript=clâsgeabv=F®euî:ai;::;mşiiLa

-     Intocmirea avizului geotehnic prelimriar, confom cap. 2.1. din NP074/2014;
-      Cartare geoloricăpreliminară;
-     Realizare ^mcercări de laborator pe probele prelevate din teren;
-     Emiterea  rapoartelor  de progres  luar  cu  desfăşuarea  activităţilor  confom  planific-  .1or  şi

predarea acestora beneficiamlui;
-     Evidenţierea tutuor dificultătilor ^mtâlnite pe parcursul desfaşuării activităţilor de teren;
-Identificaiea  acelor  zone  critice  pentru  proiect  şi  care  pot  genera  riscuri  ^m  desfă           a

activităţilor geotehnice;
Etapa 2,
•      Stabilireamăsurilor ce se impu pentm eliminarea riscurilor identificate în teren în etap   1;
•      Cartare geoloScă de detaliu;
-      Planificare    investigaţii    geotehnice    -    completarea   rivestigaSilor    faţă    de   plani   car

întocmită ^m etapa 1 (actualizare) - dacă se impue;
-     Întocmjrea studiului geotehnic, confomcap. 2.2. din NP074/2014;

Echipele   de   specialişti   vor   alege   locaţiile   punctelor   de   investigare   şi   adâncim.le     e
investigare în fimcţie  de  obiectivul  ce umează a  fi  edificat pe zona respectivă ®odeţe,    ru    ,
poduri, lucrări de consolidare) cu respectarea strictă a Caietului de sarcini.
La alegerea locaţiilor punctelor de investigare specialiştii vor ţine cont de următoarele as     ct
-     Puctele de  investigare vor fi  alese  astfel hcât  să poată fi recunoscută ^mtreaga strati  caţ e

de pe amplasament;
-      Pentru  structurile  liniare  punctele  de  investigare  vor  fi  dispuse  la  distanţe  adecvat    pr

raport cu  axa  longitudinală  a  lucrărri  şi  se  va  ţine  seama  de  lăţimea  totală  a  lucrărfi   cu
ar  fi ampriza uiiui ramt)leu sau debleu;

-     Pentru  structurile  situate  h  apropierea unui  versant  sau  pe  acesta,  punctele  de  inve   ig   e
vorfialeseastfelpoziţionate^incâtsăseevaluezestabilitateataluzuluisauversantului;

-      Specialiştfi  vor  avea  in  vedere  ca  punctele  de  investigare  alese  să  nu  prezinte  vreu    ri  c

pentru lucrare sau pentm vecinătăţi;.
•      Acolo   unde   este   nevoie   punctele   vor   fi   poziţionate   astfel   ^mcât   ca   după   exec  tar  a

forajeloracesteasăpoatăfiechipatepiezometricsaupiezo-^mclinometric.

Calcule de stabilitate:
Calculele  de  stabilitate  se  vor  efectua  confom  prevedemor  din  SR  EN   199     -   1

t=`-____  J   ,_   T\        .Eurocod 7:  Proiectareageotehnică .---- ` -------  r*-'v-v.u"   u"   u^  ..„   .77,
Pe baza forajelor realizate pe  amplasament, se vor trasa profile litologice transvers,

bazacărorasevorefectuacalculeledestabilitate.Sevoranalizaunumărsuficientdesup
potenţial  alunecătoare  circulare  sau  oarecare,   1ocale  şi  generale,  care  să  cuprindă  cel(
defavo rabile situaţii.

Rezultatele calculelor, pentru toate ipotezele prevăzute se vor centraliza tabelar, ap(
fia~®~a  ,.<-^{__±  ___   J-fiecareipotezăvaf.comenta`tâi_a..;iă_u_;||-5tvabviîivt`autera`:;c=fă'`şiD;evnue'ra'|Cău;r:`oun:|'oarD:Ţgs:FgŢ:
Va    Verifica    la    ctăTila    l,.m..+ă    `,i+.._^    ;r`Ţ`;`    _.    rim``               .                .va   verifica   la   stările   limită   ultime   (GEO   şi   STR),   cu   luarea   În   considerarea   acţiu

_    _--_-_  T-0-`.-`_`--<J\,\++,\\J+   +++Y\,`,lLE'l

rezistenţelor  şi  parametrilor  de  rezistenţă  ai  materialelor  şi  coeficienţii  parţian  pentru  fi
abordare în parte.

te



Calculeledestabilitatesevorefectuacelpuţin,humritoarelesituaţii:
zonedeinstabilitateexistentesaupotenţialhstabilerezultatehurmaLcartării.
Calcululstabilităţiilatasaresevarealizaînumătoarelesituaţii:
rambleuri  cu  înălţimea  mai  mare  de  2.Om,  fimdate  pe  terenuri  dificile  (mâl
sensibile la umezire, loesuri etc.).

raport
formă

Pentni fiecare calcul de stabilităte se va htocmi un breviar de calcul şi
apoi  toate   zonele   verificate   şi   datele   obţinute   vor   fi   centralizate   sub
asemenea  toate  breviarele  şi  rapoartele   de   verificare   vor  fi  semate  şi   ştamp
\/Prifir`a+^r   Aa   .`.,`;^^._    _i__i   ,verificator  de  proiecte  atest-at   p-entru   domeriul   Af  ,Rezistenţa   şi  stabilitatea:___-=--      '-`     ^.    `,`,+``*^`*`\,    3\    3,aL

fiindare  al constmcţiilor şi masivelor de pământ".
M onitoriza rea geotehnică :

Monitorizarea  geotebnică  se  va  realiza  atât  ^m  faza  de  hvestigare  a
fiindare pentru evaluarea stabilităţii generale şi  locale ale amplasamentuluţ  câ
execuţie  şi  exploatare  a   lucrărilor,  pentru  a  verifica  prezmţiile  de  proiec
a§igua  că  lucrarea continuă  să  fimcţioneze  după  terminarea  execuţiei  potn
nrp`/ă'7l`+-î-Ta_^  d_ _.._± _ _Lprevăzute  h Tema de proiectai.e.

Prin  programul  de  monitorizare  se  vor  aprecia  condiţiile  de  echilibm
de  pământ  investigate,  respectiv  stabilitatea  acestora precum şi  evoluţia  mişc
pământ,   element  h  raport  de   care   se  vor  stabili  lucrările  ce  trebuie  exe
hra`rar`..-^-__._   _i,_1.i.prevenirea sau stabinzarea alunecărilor de teren.

Prestatorul  va   asigura   experţi   cheie   responsabiu   cu  planificarea,   o
monitorizarea activităţilor geotehnice LaboratoniL  investigaţiile  şi  testele  h  s
net`tl-11   r--.^+a..;...___   __ _L   1     .pentru  caracterizarea  geotehnica,  vor  fi efectuate pentru determinarea:

'      __     _--_0-7..`-+ţ`    `,`,.1

caracteristicilorfizicesimecanicealesolului;(rezistenţălaforfecare,deformabil
rara~+aJn+=^=,__   1_. _i                  ,        . '   `             _  _  __-i_  ---- y``--_`,,  \+\,+:\,\+L+E*\J\Jcaracteristicilor  hidrogeologice  ale  solului  sau  rocri  (nivelul  piezometric,  pe
etc`).

Analizele  de  laborator  se  vor  face  ţinând  cont  de  Categoria  Geotehnică
ârlt  Ci   Aa  ®a,;-+_7_  _`__,=___  _      ,

_______   _v`-.   `.'   ```^,\,5\,J.la   U,l'lt=u
pământşidecerinţelesuplimentaresolicitatedeProiectantuldeSpecialitate.

Tj""1      _-.      __I_L'J     . _  _ __ ---_-`_. _-`.r-``.`+^\ll+,\,.
Tipul   şi   cantitatea  iiririirii   de   ^mcercări   de   laborator  vor   fi   realiz
\_  ?_   __J  _  _   Inomelgr În vigoare.
Încercăue se vor realiza pe un număr suficient de probe din fiecare sti

____   __ ---- _--`  `.``  J,^\,t,\,  uJu  LIC
amplasamentpentruobţinereaun-orvaloricaracteristicestatisticvalabile.

^__1-.__       _,   .       '    ,Analiza   chirică   a   agresivităţfi   apei   subterane   asupra   betonului   s
n  -^---_, __  ®  Iconfom normeior  în  vi8Oare.           '       'TJ ----- v.'`~+'   Wl.|JLa   lJ-M"U|
Rapoartele  de  ^incercări  vor  conţine  datele  de  identificare  ale probelor

arnr`1ac!on-a-+    .`.._=_`i   i`       .   ,    . ______   __._..   _.   .`+`..`.++.cL\.  a\`e  p\ulJe\\J1-anplasament,  nunml  forajului  sau  al  lucrărri  de  prospectare  reaHzate,  nurna"
adâncimea  de  prelevare  -  şi  toate  informaţiile  obţinute  din  realizarea  -incercăr
menţionate.

Rapoartele   vor   conţine   datele   hcercărilor,   reprezentările   grafice   rq)
rezultatele fmale şi clasificările, acolo ude este cazul.

Studiulgeotehnicvafiverificatdeunverificatoratestatpentrudomeniul
nr^{P.to+`h,i„..  .:  __  _L _IL   ,   ,

aiiciiuiiveior  cB  traseu  si  va  face  o  ridicare  topografică  detaliat  pe  traseul re
fiind optim şi agreat de Beneficiar.
•     Prestatorul va realiza studrile topografice detauate in baza sistemului sTERE

planimetrie  şi  h  Sistem  MAREA  NEAGRA  75  pentru  altimetrie,  vizat
flh,Aţ"l  "..c'J!_ J  _ ___

:!9:şş::E:Î!::=;gg:±i±            --~-`--~--`'u .... r.uiiw uuiuc.u
Prestatoml   va   realiza   ridicări   topografice   prehminare   necesare   pentm
alternativelor  de  traseu  si  va  face  n  tidir`cit.a  +^h^~-c^x   J-i-.±-i

Studiul privind ocuparea terenurilor:_  _ T--r_ ---, \,,\,llt,l,lt,L ,
În  vederea identificării terenurilor  ocupate  prh  implementarea proiectului,  se



topografice,  a  soluţiei  tehnice  şi  a  planurilor parcelare
Eî:=Ţ#:îaşîpp[`a=uiîc%:asatima;eiadsea±e3icipi|UcîăriN[.Cs.ep.]j;reaikaprhsuprapmereH

avizate  de  către  O.C.P.I.  sau
caz,    aflate   h   evidenţele   acestuia   şi    marc-area   pe   plan   a   terenuilor   afectat
implementarea proiectului.
Prestatorul  va  ^mtocmi  listele  cu  titularii  dreptului  de  proprietate,  ai  imobilelor  c
afectate  prin  implementarea proiectuluL  identificaţi  pe  baza  evidentelor  de  la  A.
sj/sau ale unităţilor administrativ teritoriale,
Listele  cu  imobilele  afectate de traseul  lucrării  vor conţine  În  mod obligatoriu urmă
J_L__    .        t     J      1date: judeţuL unitatea administrativ  -  teritorial'a, nume si prenume proprietar/deţinăto

__   ---_  ----------- e_-_``_  _``.~

J_1_      J_      `   1         ,.~date  de  identificare   proprietar/deţinător   teren ' (CNP,--afă-e-s-;
parcela,  număr cadastral/număr topo/număr carte  ftmciară,  suprafaţa totala,  suprafaţa

`            '             _ _ __     --_ _-_-__ -`T-_-`r-,,

nfa-+_tx   ____=__   =   I        1afectatăprinimplementareaproiecrilui;
va realiza studiul ce va cu rinde toate

donriciliu/reşedhţa),

rafetele de teren afectate d

Identifica rea Utilităţilo r Publice :
Prestatorul va realiza verificarea amănunţită a reţelelor de utilităţi publice care

^+-J_    1`-___=__±,_        1
__j_._,  _  ._;_.,.y^   _,   `-.L.^,`.>|  |jw`rLL`,`+  .ai`

afectate  de  lucrărfle  de  construcţie  a  drumului  de  ocolire  atât pentru  cele  prevă
Certificatul  de Urbanism, cât şi pentru celelalte utilităţi identificate ulterior.

Prestatorul  va  obţine  avizele  de  principiu  de'  la  deţinătorii  de  utilităţi,  pen
va   ^intocmi  documentaţiile   aferente,   respectiv  studfi   de   soluţie   (coexistenta),   a`
prricipiu  fiind  eris pentru  soluţia de relocare/protejare (cea mai  avantajoasa din p
`7aAa`-a+,aL ....- ^   _____      .   `vedere tehnico.econoric).     --~--î-~  ----- v'"v't'.v.-Jm. \~.a  l11al  aydllla]Oaşa  O|n PU

o Activităţi de proiectare
-      Lucrări dedrum;
•      Lucrări de poduri/pasaje, podeţe -dacă este cazul;
-      Conectarea cu reţeaua locală de drumuri;
-      Dotări necesare pe tot traseul proiectat;
-      Siguranţa circulaţiei rutiere;
-      Planul de operare şi întreţinere;

>   Lucrări de drum
-     E=ecsut|a:ţoi=]evvea=:î#eam=ups]%i:unt±ee =:a±cui?tevzaonce].mfica  numărul  minim  de  be

-     La proiectarea  traseului  driului  de  ocolire  se  vor  adopta  elemente  geometrice  câ
la-rT;    ,al^_.^_._1_l.      ..      ~.     .1argi, elementele liinita fiind, pe cat posibil, evitate.

-------    `--~-vr .--.- 1^1~11`.   5.uulcjLll.c   l,d

Se  recomandă,  de  asemenea,  ca  declivitatea  maximă  să  nu  depăşească  7%,  pentru
evitascădereasemificativăavitezeidecirculaţieavehiculelorgrele.
Pentru reducerea riscului de  acvaplanare,  declivitatea mhimă nu  va cobori sub
0,3%.

.---------- O ---.- W   .V`^.5.lu   CIPC7luI   PIUvlalc   şl   idrenareaşievacuareaapelorsubteranecepotafectacorpuldi`miumdecmliie.
Se  vor  elabora  studii  de  circulaţie  necesare justificărfi  tipurilor  de  amenajări proiect
cr`r`n``1   ;Aa-+:J=^XJ=    ____     ,        i    `                    -.                _

Se  vor  stabilii  sohţii  constructive  pentru   asiguarea  scurgerfi  apelor  pluviale  şi  p
drellÂt'f>Â  ei  f>`rar``a-a-..^1._ _.`i_i_

J     _1______   .-J ----- ^   -\,   t^LL^\,LJ„J(LLscopul identificării eventualelor probleme legate de  capacitatea de circulaţie a
intersecţiilor,modŢldereglementareşidirijareatraficuluirutier;
D1__-.__=1_       _1              .

_  _=,___  -_  -__-.-_`_` ``.`+`,*,
Planurile  de  situaţie  care-se  vor prezenta  cu  amenajarea  nodurilor rutiere  şi  intersec
r^,  ^^-+:-^  ^1_1:__L_    .Vor conţine obligatoriu coordonat;le ridicării topo, precum şi obstacolele existente h z

___J__ -_  __-_---*   \-,^-+\,  lţ+   u+l\,\O\,\.
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de nrinim 4 m
•      Structura  rutieră  pentru  acestea  va   fi  propusă  de   către  Prestator  şi   aprobată  de  că   e

Beneficiar.  Aceste  drumuri  sunt  prevăzute  pentru  a  fi  utilizate  ca  şi  ^inlocuitor    en
reîntregireaaltorcăidecomunicaţiesaudeacceslaparceleledeterenafectate.

-      Se    va    asigura    lăţimea    corespunzătoare    a    acostamentului    astfel    ^mcât   să   p         ă
amplasarea  stâlpilor  de  iluminat  şi  a  parapetelor.  Stâlpii  de  ilminat  vor  fi  proiec aţi
spatele  sistemelor de protecţie pentru  siguranţa circulaţiei.  Distanţa  htre lisa parapet  lui    e
siguranţă  şi  stâlpri  de ilummat va respecta lăţimea de  lucru specificată pentm i)arape ele    e
protecţie.

-Lăţimeaplatfomeiproiectateşi numărulde benzipe fiecaresens de criculaţie se va det       .  a
în uma Ştudiului de fezabilitate.

•      Toate  nodurile  rutiere  pi.ecum  şi  toate  intersecţiile  vor  include  proiectul  de  semna iz     ,

marcaje şi indicatoare mtiere.
-      Se vor adopta benzi suplimentare pentm vehicule lente, având  lăţriea de bandă  iden .că   u

lăţimea benzii drumului proiectat, dacă este cazul.
-     Având  h vedere  destinaţia   drimului  de  ocolire    şi   anume  cea de  preluare  şi  a tra  cul  i

greu  (transport  marfă),  se  va  studia  din  punct  de  vedere  tehnico-econonric  posibi itat  a
amenajării de parcări.

>    Sistemul propus de scurgere a apelor
-      Sistemul  de  scurgere a apelor reprezintă una din caracteristicile cele mai  importante    ent

durata de viaţă a drumului şi pentru asigurarea unei exploatări corespunzătoare a aces    ia  n
condiţii de siguranţă.

•      Prestatorul   Studiului   de   fezabilitate   va   acorda   importanţa  cuvenită  proiectului   p  ivi  d

sistemul de colectare şi scurgere a apelor.
>   Proiectare structură rutieră
-     Structura rutieră a dmmului va fi proiectată conform nomativelor în vigoare.
-      Pe  toate  căile  de   acces/ieşire  secundare,   se  va  adopta  aceeaşi  structua  rutieră  c     şi  a

drumului de ocolire pe o distanţa de minim 15,00 m.
-      Prestatorul  va  evalua  si  prezenta  cel  puţin  două  opţiuni  de  structuă

rutieră.
-Proiectarea  structurflor trebuie  să  respecte prevederile  şi prescripţiile  din  ETJROCO           ,

CODURl   si   orice   alte   standarde  si   normative   aplicabile,   în  vigoare   la   data   elab  răr .
proiectului.

>    Sisteme de protecţie împotriva înzăpezirilor
-Prestatori    va   studia    şi    va    propune    soluţfi    de   protecţie    împotriva    hzăpe  .  ilo

®arazăpezi,perdeleforestieresausoluţiiechivalente).
-      Prestatorul v@ stabili suprafeţele pe care tret>uie realizate perdele forestiere de protecţie şi d

aidentificaproprietariconfomcerinţelordinprezentaTemădeproiectare.
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>    Dotări]e drumului de ocolire

1   ea

înşla0-ee'eeeeşleiiia

Amplasarea de parcări va  fi  analizată de prestator.
Se   va   analiza   realizarea  pai.cărilor  pentru   traficul   greu  pe   ambele   sensuri   decirculaţie.Dacăvaficazulacesteavorfiprevăzutecu§istemdeihiminatpublic,confomstandardelorÎnvigoare.

Evaluarea impactului asupra mediului
Solicitarea acordului de mediu;
Memoriu de prezentare a proiectului;

Prestatoml  are  obligaţia  de  a  Întocmi  memoriul  de  prezentare  şi  a  depune  notificedereaobţineriiacorduluidemediu.

Decizia de hcadrare a proiectului h procedurile de  evaluare a impactului asupra medleevaluăriiadecvatesevortransriteBeneficiarului.
luinalanţ

Analiza cost-beneficiu şi Analiza Multicriteriala
Pe  baza  studiilor  de  teren,  activităţilor  de  proiectare,  etc.   Prestatorul  va  realizacost-beneficiuaproiectuluiÎnvedereadeterminărritraseuluioptim,aindicatorilor teconomicidecost,etc.

Rezultatele  analizei  cost-beneficiu  vor  sta  la  baza  deciziilor  de  investiţie  şi  deaProiectului.

Estimarea  costurilor  de  investiţie  se  va  face  pe  baza  investigaţiilor  şi  studiilor  efeanalizadepiaţăaresuselortehnico-materialeşiumane,preţurilecurentedepiaţasemeneasevabazapesoluţiiletehniceşistructuriledefmite^mcadrulactivităţ.pi.oiectare.
tuaşiOr

Obiectivul activităţilor de  estimare  a  costurilor de  inv6stiţie este  de  a  deteiria unrealizarealinvestiţieicâtmaiapropiatdecostulefectivviitorderealizarealinvestiţisăfiecorelatcunivelulcantitativşicalitativalresuselorpreconizateafinecesareconstrucţiaProiectului.
stl,Cen

Prestatorul  se   va   asigura   că   estimările   de   cost   se   vor   face  pentru  toate   activit-1ucrărileprevizionatecafiindnecesarepentrurealizareaProiectului.Cheltuielileestimatepentrurealizareaobiectivuluideinvestiţiecarefaceobiectulprtemedeproiectaresevorstabiliastfelîncâtsănufiesupraevaluate.Sevorprezentadetaliatcheltuielilepentrufiecarecapitol/subcapitoldhdevizulgeneraValoriledindevizulgeneralsevorexprimacudouăzecimale.Estimareacostuluiobiectivului/obiectelorsevafaceînpreţuivalabileladatafindocumentaţiei,indicându-secusuldeschimbleu/euroluat^mconsiderare.SurseledefinantareainvestitieiseconstituieînconformitateculegislatiaînviQ:oare.recizacasursădefinantarebugetullocalalMunicit]iuluiSebessiProgramulOoerInfiastructurăMarerpolm2014-2020.
ileZenliz.Setio

al

Prestatorul va efectua ttromoza de trafic în baza căreia se va elabora Analiza MulticriiAnalizaCost-Beneficiu.
enbaciudatenive aille

Prestatorul,încadrulconcluziilorStudiuluidetraficvarecomandascenariulcelmaprdeprognozăatraficuluiînbazacăruiasevarealiza,decătreacesta,AnalizaCost-BeneEvaluareatraficuluirutiersevafăcepentrufiecarevariantapropusăşilistacuprinzândtehnice,detrafic,economice,actualizate.

Analiza  cost-beneficiu  robusta  si  analiza  multicriterială  vor  fiimiza  o  bază  solidăselectareavarianteirecomandabilădetraseu.Varianteledetraseuidentificate,împreunăcurecomandareaPrestatoruluiînceeacepvariantadetraseuoptimă,vorficomunicateBeneficiarului.Analizămulticriterială(AMC)vafipusăladispoziţiabeneficiarului.

e

11



Prestatonil  va  avea  obligaţia  de  a  actualiza  toate  documentele  relevante  pentru  a
observaţiile primite.

Prestatoiul  se  va  pune  ^m  acord  cu  beneficiarul  referitor  la  observaţiile  şi  recom
acestuia din urmă, astfel încât să respecte reglementările tehnice în vigoare şi legisla
îşi  asume proiectul  cu  cât mai  multe  observaţii  şi  recomandari  implementate,  cu  as
proiectului conform Legii 10/1995 privind calitatea în construcţii.

Analiza multicriterială iniţială va fi  elaborată pentru o  serie  de opţiuni  considerând c
tehnice,  de  mediu,  economice,  financiare,  sociale  şi  politice,  criterii  ce  trebuie  agr
Beneficiarul.

Aceasta analiza va conduce la selectarea optiunilor de traseu altemative preferate,  op
vor fi ulterior aprofimdate in cadrul studiului de fezabilitate.

Prestatorul  va  realiza  o   evaluare  calitativă  a  fiecărui  criteriu  awt  în  vedere  în
multicriterială iniţială, bazându-se pe evaluări şi analize realizate ca parte a studiului.

-       analiză multicriterială  detaliată va  fi  realizată,  aceasta  conducând în  final  la  selectar

singue optiuri.
-       Prestatorul  va  realiza  o  evaluare  calitativă  si  cmtitativă  (dacă  este  posibil)  pentru

dintre  criteriile  awte  în vedere  ^m  cadml  analizei  multicriteriale  detaliate,  bazând
evaluări şi analize realizate ca parie a studiului.

-       În  cadrul -analizei  multicriteria`le,  Prestat-o-i;T-;a  descrie  în  ce  măsură  fiecare  opt

investitie  va  atinge  obiectivele  Proiectului  si  va  tine  cont  si  comenta  în  confo
aceasta,     fezabilitatea    implementării     optiunilor    de    investitie,     acordând    im
umătoarelor aspecte, fara a se limita la:

i     Simplitatea implementari optiunilor;
•     Raportul  intre  lungimea  variantei  si  distanta  in  linie  dreapta  (

pasare) intre punctul de inceput si de sfarsit al drumului de o-colir
•     Drumuri de acces la viitorul şantier;
-     Suprafeţe  deffişate,   suprafeţe  de  habitate  animale  afectate,   d

cazul;
•     Estetica şi peisagistica;
'     Altemativa  studiată,  în  combinaţie  cu  schimbările  climatice,

efecte pozitive şi/ sau negative pentm mediul înconjuător;
-     Dacă  există  tehnici  inovative  implicate  si  care  sunt  riscurile

acestora;
[     Dacă  există  orice  alţi  factori  care  ar putea  duce  la  costuri  oper

majore peste duata de viaţă a opţiunii;
i     Dacă costul de investiţie al opţiunii poate fi fiindamentat şi dacă c

de operare sau Întreţinere actuale pot fi acoperite;
-     Cât de acceptabilă este opţiunea pentru public şi părtile interesate.

Sumaml sarcinilor pe care Prestatorul va urma să le finalizeze în cadrul studiului de
analizeicost-beneficiuşiaanalizeimulti-criterialesuntprezentate^mtabeluldemaijos:

Analiza   unei   game   largi   de
variante de traseu

Tipul de
sarcină

Varianta sumară a studiului de
trafic
Analiza     constrângerilor     de
traseu
Analiza multi-criterial ă

Etapa 2
Analiza                 optiunilor
selectate ^m uma Etapei  1

Studiu detaliat de trafic
Analiza multi-criterială
Analiza economică

Etapa 3
Analiza traseului fi

Studiu      detaliat
trafic
Analiza economi că
Analiza financiară
Analiza

ste

ate

ile

ncl

ana
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la

senzitivitate şi anal.
1

riscuriior

Analiza multicriterială 1  se va Dreda beneficiarului ^m temen de 30 de zile calendaristi ed
semnarea contractului.

ed laAnaliza multicriterială 2 se va Dreda beneficiarului În termen de 45 de zile calendaristi
s emnarea contractului.

nis

o Autorizaţii, avize şi acorduri
-     Prestatoml va verifica  cu  atenţie toate  condiţiile  iinpuse ^m  Certificatul de Urb

h   special  condiţiile   referitoare   la   restricţiile   impuse   de   planurile   de   am naj e
teritoriala  deja  aprobate,  precum şi  condiţiile  menţionate ^m  avizele  şi  acord ileţii ee
care le va obţine.

-     Prestatoml  este  responsabil  pentru  elaborarea  imediata  a  oricăror  document
specialitate necesare ^m  conforinitate cu  cele prevăzute de legea romana ^m vig are şi
va   depune   h   numele   Beneficiarului  toate   documentaţiile  pentru  obţinere avizel e,r'
acorduri, permise şi autorizaţii necesare realizării Proiectului.

-     Factuile   aferente   taxelor/tarifelor   sau   costurilor   echivalente   obtinerii   a
acordurilor, vor fi achitate de Prestator

-     Imediat   ce   un   aviz,   acord,   pemis,   aprobare   şj/sau   autorizaţie   va   fi   e 's(
),

Prestatorul  va   fi  responsabil  cu  analizarea  h  detaliu  a  respectivului  docun nt, în
sensul şi h scopul de a  sesiza prompt condiţiile, restricţiile sau alte aşpecte imp Se e
autontăţile emitente de avize/acorduri, aprobări,  autorizaţii  şi  va  propune  h  sriseigăt ur\
promptitudine  soluţii  de  rezolvare/clarificare  a tuturor aspectelor ^mtâmpinate.

o Grarice orientative de realizare a investiţiei
Prestatonil va ^mtocmi graficul de realizare a investiţiei, detaliat pe activităţi si lucrărL  aferenProiectuluipeperioadaprevizionataderealizareainvestiţiei,cualocareacosturilorestimate.

±g±ă:    MuniciDiul    Sebes   va   t]une   la   disDozitia   Prestatonilui   /ofertantului   câs
documentatia ..Construire  sosea de  centură  a municiDiului  Sebes  cu  statut  de  drum urban  S bes
faza S.F.

eluiezelicT
detaşlA.iiţiie:

• Durata de Drestare a serviciilor:
Durata maximă de realizare a documentaţiilor solicitate prin prezenta tema de proiectestede75dezilecalendaristicedincare7zilepentruaducerealacunoştinţăpublicăastudifezabilitateelaborat(art.2dinHCLnr.177/2015).ProiectantulareobligaţiadeaparticipaşipîmpreunăcureprezentanţiiMunicipiuluiSebeşdocumentaţia,participanţilorladezbatereapudeaelaboraversiueafinalăadocumentaţiei.

• Garantia de bună executie a contractului:
Cuantumul  garanţiei  de  bună  execuţie  va  fi  de  10  °/o  din  valoarea  contractului  făr

Restituirea   garanţiei   de  bună   execuţie   se   va   face   în   temen   de   14   zile   de   la  data  a robetete
documentaţiei  tehnico-economice,  dacă  Municipiul  Sebeş  nu  a  ridicat  până  la  acea  dată  pasupraei.Restituireasevafaceumareasolicităriiscriseaprestatorului.

• Valoarea totală estimată a contractului:
Valoarea   estimată   a   serviciilor   de  proiectare   pentru  elaborarea  documentaţiei   e840.336,00leifărăTVA,respectiv999.999,84IeicuTVA.13



faza următoare ,
_2) Avize Şi acorduj

documentaţiile care au stat la baza obţinerii avizelor şi acordurilor.
Studiul de
-      La   elaborarea   documentaţiilor,   proiectantul   va   respecta   standardele,   nomîtivqe,

legislaţia şi reglementările urbanistice în vigoare;
-     De  asemenea    se  vor  respecta  standardele  şi  nomativele  în  vigoare  privind  m(

întocmire şi prezentare a documentaţiilor elaborate (atât pentru partea scrisă cât şi
Partea  desenată),  piese|e  desenate  se  vor  prezenta `împâturite  îa  fomat  A4.  .  'C
prezentat pe piesele desenate va respecta prevederile din Anexa 3  din Ordinul  83
pentm   aprobarea  Nomielor  metodologice   de   aplicare   a  Legii   m.   50/1991   ]
autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

-      Se va prezenta un opis al pieselor desenate.
-      Studiul de fezabilitate va conţine cel puţin 2 propuneri fiincţionale.
-      Studiul de fezabilitate va avea paginile numerotate.
•      Pentru partea scrisă nu se vor folosi caractere mai mici de „12"
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fezabilitate în fomat PDF pentru a fi publicat pe SEAP la umătoare-a fază de pri
Deoarece documentele anexă (fişierele) care se ataşează în SEAP la etapa de al
contractului  de  servicii  pentru  elaborare  proiect  tehnic,  trebuie  să  aibă  dim
maximă de 40MB, în cazul în care documentaţiile elaborate conform prezentei i;sîe;:

ŢriŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢTŢŢŢŢŢft
cantitativ pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de servicii.

Prestatorul  va  fi  responsabil  pentru  hdeplmirea  corecta  a``;erviciilor  descrise  ^in  ţai+1
e sarcini

15



Personalul  propus  trebuie  să  aibă  o  experienţă  generalîă  de  minim  3   ani  şi  exp
specifică prin participarea la minim un contract, în aceeaşi calitate.

Calificările   personalului   se   vor   demonstra   prin   prezentarea   de   diplome   de   lice
specialitate.

În  cazul  în  care entru  ^mde linirea  în  bune  conditii  a activitătilor  incluse  în
erioada derulării contractului Contractantul ofertantul va avea nevoie de mai mult ersona

area acestor resurseecificat în P unerea tehnică
În   acest caz

acesta va răs entru asi
Contractantul i va com leta echi ersonal

propri!igJ
Prestatoml   va   pune   la   dispoziţia   Beneficiarului   o   hstă   cu   datele   de   identific

eventualilor subcontractanţi imp lic aţi h contract.

iMod de prezentare a DroDunerii tehnic±

Propunerea tehnică elaborată de ofertant  va respecta în totalitate cerinţele prevăzute în
de sarcini.

Propunerea     tehnică     trebuie     să     reflecte     asumarea     de     către     ofertant     a
cerinţelor/obligaţiilor prevăzute în caietul de sarcini.

Oferta tehnică va cuprinde în mod obligatoriu următoarele cerinţe:
1.  Descrierea modului de elaborare a fiecărei activităţi/subactivităţi din cadrul contractului
2.  Se va pr:zenta organigrama personalului aferent răalizării serviciilor de proiectare şi   a
.=_~_           _        _    _tehnică,  organigramă  ce  va

liniile de comunicare dintre membrii e.chipei, care va cuprinde cel puţin:
_       +_   __-r--_-_-`---_ţ-`--r-`__``-.

3.  Numărul  personalului  de  execuţie  pe  calificări,  precum  şi  personalul    tehnic  angajat

include  şi  o  descriere  a  rolurilor  şi  responsabilităţilor  per5onal

număr,   se   stabilesc   de   către   ofertant,   c-u   respectarea-  legislaţiei   în  vigoare  pentru  î°±ă
contractului,    cu   obligaţia   încadrării    în   ternienul    de   execuţie   al    căntractLlui
documentaţi ilor tehnice.

4.  Se va prezenta graficul de realizare  servicii pe luni/zile calendaristice, 1a nivel de categ
servicii,   care   să  ilustreze   succesiunea  de  realizare   a  serviciilor,   ordinea  şi   derularea  în
activităţilorpecareofertantulpropunesăleîndeplineascăpmtmrealizareaserviciilordeproie

5.  Se vor prezenta condiţiile de mediu, social şi cu privire la relaţiile de muncă pe toată
_  t___  _   _--____`-_  r---__  _`

Îndep|inireacontractu|uide,ucrări.sevaprezentâode`c|araţiepepropriarăspundereînacest
6. Oferta tehnică trebuie să demonstreze confomitatea cu cerinţele Temei de proiectare.
7.  Odată  cu  depuerea  ofertei,  ofertantul  va  depune  o  declaraţie  privind  cedarea  dre

patrimoniale de autor.
8. Formularul de contract cadm însuşit de ofertant (semnat şi ştampilat). Autoritatea contr

va  avea  în  vedere  şi  va  permite  fomularea  de  amendamente  cu  privire  la  clauzele  speci
obligatorii odată cu depunerea ofertei.

Dacă pe parcursul derulării contractului,  Contractantul va solicita înlocuirea unui me
echipei, înlocuitorul ti.ebuie să deţină cel puţin ;ceeaşi experienţă şi calificare ca şi cele

l_=_L`1    J_   ®          .Caietul de Sarcini pentru membrul respectiv, iar onorariul stabilit pentru respectiva poziţie de\            ___5__  3--_``_--_--_  Y`  --.-  `,`,,\V^\I

-,,-- _+_   J=   ___J    I    _           1        ^,         ,           1.,.nu poate fi mai mare decât cel stabilit prin intemediul
înlocuirea  unui   expeft  se  realizează -cu  respectarea  în  totalitate  a  prevederilor  art   162  d

_  _ ____-_ ---- _-``  r-___  `-`_.  ```.r`,`,`..` .  +`^1^

395/2016 cu modificările şi completările ulterioare.
Încazulîn.careContractantulnuesteînmăsurăsăindiceunînlocuitorcuaceeaşiexp

_`.1__``     __l±J=_

Contractului pentm rolul respectiv. Ma

şi/sau  calificare  şi  cu  respectarea  prevederilor  art  162  din  HG  395/2016,  Autoritatea  Contr
__   _ __ --__  --_-_-_``---_  _---+.  -``}:

poate  fie  să  decidă încetarea  Contiactului,  dacă  executarea  corespunzătoare  a  acestuia este
pericol.

Dacă Autoritatea Contractantă consideră că un membru al personalului este ineficient
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personal cheie, Autoritatea Contractantă poate solicita -Contractantului să desemneze o perso
să îndeplinească rolul de personal-cheie temporar, până la sosirea noului personal-cheie, sau !
măsuripentruacompensaabsenţatemporarăapersonalului-cheiecarenupoatefi^rilocuit(at

Toate   cost`rile    generate   de   ^rilocuirea   personalului   cheie   sunt   exclusiv   în
Contractantului. Ha::

cu cel mult două zecimale.

lucrătoare de la predare.

fezabilitate.
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ROMÂNIA
Judeţul ;C`Lma
Municipjul Sebes
[autoritatea admlnjstraţiej pu blice emjte nte.))]
Nr.  2&.€  din  fl4..C®.2®2i

.S

CERTIFICAŢ   DE   URBANISM

Nr.  LSy8``6  din  1!?.Qi3.,a®2.i

Înscopul:S®}`!§TRu!F?.EDrţL!!-ffiAjE®GSLiBREÎîţ{,iij,€`.RTE,rqmE\fEgu!..Âfu:Lmnş"

SEBES'rĂ')

Ca urmare a Cererii adre§ate del)    it#U.MC!PiuL  SEBES  PR!lti  PRiMAR  BORm  NjsŢsft,  cu

EÎ!îîîiâî#âlk2±!±ă:sşnbmSd;s±nti % î?.o;ă7S-,t2mdî.: 0,Şi.âţ6:2gâi,Ţărie,,  n"  1,  te,6fonffix  Ciz68734 i #

'  Nr.  topo.

•;'::S')S.";'iaann!%eDsît|g;,2e..Bei-8ăo,'jăiu6ăă:'B`±U}ă'.[Ţ'nş::Ug[F
:n:3:"D:m|O§%;ŢBŢ:t,esrâ3.şă,ga4uâşşnât®"#ji.iŢ,nş,itu:tEînji,deeLm,bari6a"tateas.e,!eşjp.5%8W

p.u.z.,a'grotbeamtiei:,rinm3,oetgântăari,%ron:Şi:ŢUŢeJnutdst:igand,eLo#Ţ3ti§Ţ-nr:,%o;iîi4Ziijnn22o#0000e:i2ÎÎ;:,tiap

rep"ica#, 33nmboT;t#:,ec:, &r:vp:gânJfe :,:g|ioâ:, 5o,199,   priv,nd  autonzarea  executăn.,  ,ucrări,"  de  ®

SE   CERTIFICĂ:

1.       REGIMULJURIDIC:
iTereii  intravilsn sl Gx(rgvilan
•Proprie{a!e  fJiunicip!ul Sebes si  proprie€ă[# prive!®,

2.      RECIMUL ECONOIvllc:

:5g:g,3jâîîaapŢn:atăj:€.Ţ2g:ş,fA:#ţăs,p.u.z.zonăpredom,nan„ez,dentja{"e,®um„o,S„we*s„ransm,ama

2)%ăke:esş:,pclănnu,:3:eso,mita",u,
@Daede"fl«maimob"M-terenŞi/sauconstruciii-confomCereriiperit~em%reaCefflq"deurbanlsm



3.       REGIMULTEHNIC:
•llŢR7-ZoiiâMix[ă,Uvi7ii-2oi`âpredomjnanire=iclentialăcielocuiiieecolecti\.epes{F.Îranswaiiia.-Par[ial(oaleutilităS!ep6str.ŢranswEinia.•Pe{ercrii.rileciinc`xtr8`.ilanse`raÎtitocmiP.U.Z.confomGhidindicawSM010-2000•SevarespectâPUZ7/2019aproba{pfinHCL247/20`.9pe§€r.Ţrarisilvan!aiSc`tai.esi»c€aRegiilanieniulGerierald6Urbanism525/ţ996,-C)rculaiiapie€ottik»şisuT.o\;e!iiculelorserealizeazăpes'.r.Trsnsil`.ania.Bel502.De1880,D€isa3,î)®1911

âroeFîesnŢ%'iJŢRffi:fi3a:Sâ,uDţ3i3%LP!îîţî,şpŢŢffTt#S@C:,yuiggĂa#,NŢgrpt!3LuistBES
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• l'rlm5ria  Munlclpiulul  .......
• Pn.mărla  Oraşulul .......
• Prlmăria  Comunel  ..........................
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