
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL SEBEŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.232/2021
privind aprohrea Studiului de fezabilitate

pentru obiectivul de investiţii    "Sisteme de iluminat treceri de pietoni"
Proiect nr.15#021

Consi]iul Local al  Munjcipiului  Sebeş, jud.  A]ba;

Întrunit în şedinţa publică ordinară din data de 31.08.2021,  lora  14,00;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobaTea Studiului  de fezabilitate

pentru obiectivul de  investiţii    "Sisteme de  iluminat treceri de  pietoni"  Proiect nr.15/2021 ;
Văzând   referatul   de   aprobare   nr.64718/26.08.202l    al   iniţiatomlui   la   proiectul   de

hotărâre;
Analizând:

-raportul  de  specialitate  nr.  3355/26.08.2021   întocmit  de  către  Pandor  Dan  Sabin,  inspector  de

specialitate   din   cadrul      Serviciului   Public   de   Administrarea   Patrimoniului   Municipiul   Sebeş

privind  aprobarea  Proiectului     nr.15/2021   Studiu  de  fezabilitate  pentru  investiţia  "Sisteme  de
iluminat tTeceri de pietoni"
-nota  de  fundamentare  nr.3402/30.08.202l  al  Serviciului  Public  de  Administrarea  Patrimoniului

Sebeş;
-raportul  de  specialitate  nr.64812/26.08.202l   al  Compartimentului  lnvestiţii  Publice  din  cadrul

aparatului de  specialitate al Primarului Municipiului  Sebeş;
-   referatul   nr.3376/27.08.202l    al   Serviciului   Public   de   Administrarea   Patrimoniului   privind

necesitatea introducerii suplimentare pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre;
Având  avizul  nr.521/2021   al  Comisiei  pentru  amenajarea  teritoriului,  urbanism,  lucrări

publice,  administrarea  domeniului  public  şi  privat  din  cadrul  Consiliului  Local  al  Municipiului
Sebeş;

Având în vedere:
-   contractul   de   servicii   nr.41   din   02.07.2021      încheiat  ^mtre   S.P.A.P.   Sebeş   şi   SC   ENERGO

IMPEX  SRL   având ca obiect  elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru investiţia     "Sisteme de
iluminat treceri de pietoni".
-tema de proiectare nr.  2154/04.02.2021,  aprobat prin H.C.L.  nr.157/2021  pentru proiectarea

obiectivului de  investiţii "Sisteme de  iluminat treceri de pietoni"    -faza S.F;
-prevederile  H.G.  nr.  907/2016  privind etapele  de elaborare  şi   conţinutul-cadru al documentatiilor

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de  investiţii finanţate din fonduri publice.
-prevederile art.  44,  alin.l, din  Legea nr.  273/2006 privind finanţele  publice  locale;

-prevederile  art.129,  alin.  2,  Iit.  b,  coroborat cu  alin.  4,  lit.  d,  din OUG nr.57/2019 privind Codul

Administrativ
În baza art.139 din OUG nr.57/2019 privind Codul  Administrativ;
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HOTARASTE :

Ar!î±.Se   aproba      Studiu   de   fezabilitate   Scenariu   1,      pentm   obiectivul   de   investiţii
"Sisteme de iluminat treceri de pietoni "având umătorii indicatori tehnico -economici:

1.  Valoarea  totală  a  irwestiiiei   =   440.973,77   lei  făară  T.V.A.,   respectiv   523  972,78   lei
inclusiv T.V.A.,  din care C+M =  376 079,00 lei f ăară T.V.A.. respeciiv 447.534,01  inclusiv T.V A.

2.  Durata de realizare a investiţiei este de 4 luni,  din care   3  luni execuţia lucrării.
3.  Finanţarea va fi de la bugetul  local al Municipiului  Sebeş.

AEL2.  Studiu de ftzabilitate   prevăzut la art.l  al prezentei este cuprins în Anexa nr.l  care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

AE!±   De   ducerea   la   îndeplinire   a   prezentei   hotărâri   răspunde   Serviciul   Public   de
Administrarea Patrimoniului Sebeş.

A±i±  Prezenta  hotărâre  poate  fi  atacată  de  persoanele  îndTeptăţîte,   ^m  termenul  şi  în
condiţiile  prevăzute  de  Legea  nr.  554/2004,  privind  contenciosul  administrativ,  cu  modificările  şi
completănle ulterioare.

Pre2€nta hotărâre va fi  afişată, se va pub]ica pe site-ul  Primăriei şi în  Monitorul  Oficial al
Municipiului  Sebeş şi se comunică:

-  Instituţiei Prefectului Judeţului Alba;

-  Primarului Mmicipiului  Sebeş;
-Viceprimarului Municipiului  Sebeş;
- Arhitectului şef ;
- Direcţiei Venituri;

-ServiciuM  Che]tuieli şi Resurse Umane;
-Compartimentului  lnvestiţii  Publice;

-Biroului Contencios Juridic şi Administraţie, Transparenţă Decizjonală şi Arhivă;

-Compartimentului  Relaţii Publice, Comunicare  lnformatică şi Monitor Oficial Local;
-Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului  Sebeş.

Sebeş  la 31.08.2021

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢ
Consilier local,

=-=>-- ,•> ,+Î  0  M    ',  \\

CONTRASEMNEAZĂ
-`, SECRETAR   GENFRAL Municipiu

VLAD  CRISTINA ELE
ebeş

2ex  .DP/CV/CG conţine 2 pagini şi anexă pagina 2 din 2
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1.

2.

3.

4.

Coperta

Foaie de capat

Lista de semnaturi

Borderou

BORDEROU

A.  PIESE SCRISE

1      lnformaţii generale privind obiectivul de investiţii

1.1.        Denumirea obiectivului  de  investiţii

1.2.       Ordonator princ.ipal de credite/investitor

1.3.       Ordonatorde credite  (secundar/terţiar)

1.4.        Beneficiarul  investiţiei

1.5.        Elaboratorul studiului  de fezabilitate

2      Situaţla existentă şl necesftatee realizării obiectivului/proiectului de investiţii

2.1         Concluz.iile studiului  de  prefezabilitate  (în  cazul în  carea fost elaboratîn  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,  Iegislaţie, acordur'i  relevante,  structuri

instituţionale Şi financiare

2.3         Analiza  situaţiei  existente şi  identificarea  deficienţelor

2.4         Analiza  cererii  de bunuri şi servic.i.i,  inclusiv prognoze petermen  mediu  şi  lung  privind

evoluţia  cererii, în  scopul justificării  necesităţii  obiectivului de invest.iţii

2.5         0biective preconizate a  fi  atinse  prin  realizarea  investiţiei  publice

ldentificarea, propunerea şi prezentarea a minlmum două scenarii/opţiuni tehnico-economice

pentru realizarea oblectivului de investiţii

3.1          Particularităţi  ale amplasamentulul:

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

dimensiuni   în    plan,   regim   juridic   -   natura    proprietăţii   sau   titlul    de   propr.ietate,

servituţi,           drept           de           preempţiune,           zonă           de           utilitate           publică,

informaţii/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 existenteîn  zonă;

e)       date climatice şi  particularităţ'i  de  relief;

f)        existenţaunor:

~reţeleedilitareînamplasamentcarearnecesitarelocare/protejare,înmăsuraîncare

pot fi identificate;
-posibHe interferenţe cu  monumente  istorice/de arhitectură sau  situri arheologice Pe
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amplasament  sau  În   zona   imediat  învecinată;   existenţa   condiţionărilor  specifice  în

cazul existenţei  unor zone protejate sau de protecţie;

-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)          dateprivindzonareaseismică;

```.i,

date  preliminare asupra  naturii terenului de fundare,  .inclusiv presiunea

convenţională  Şi  nivelul  maxim  al  apelor freat.ice;

(iii)        date geologice generale;

date geotehnice obţinute din:  planuri cu amplasamentul forajelor, fişe

M     CmopmopL:;eg::treehz:î':actue'ree:::e:T;::,[:Opredn: r': :::adtaorr: aş: :::as;]:de: rs,: ::edr:: :'

zonare geotehnică, arhive accesibile, după caz;

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

conformitate cu  reglementările tehnice în vigoare;

(Vi )      :adr::tue: :t::::,',: r: : : :: :,:avreedaesr: r::i::'::'îcn::arŢ`:tree îennbuanzţaa::Ub: :']:orger:'f:tce nte'

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:

co5turile  estimate  pentru  realizarea  obiectivului  de  investiţii,  cu  luarea în  considerare

a  costurilor iinor  investiţii  sim'ilare,  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 investiţ.iei

pub'ice.

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

Caz:

studiu topografic;

studiu geotehnic ş.i/sau  studii de analiză  Şi  de stabilitate a terenului;

studiu  hidrologic,  hidrogeologic;

studiu  privind  posibilitatea  utmzării  unor sisteme alternative  de  eficienţă  ridicată

pentru creşterea  performanţei energetice;

studiu  de trafic şi  studiu  de  circulaţie;

raport de diagnostic arheologic  preliminar în vederea  exproprierii,  pentru  obiectivele

de investiţii ale căror ampla5amente urmează a fi expropriate pentru cauză de

utilitate  publică;

studiu  peisagistic în  cazul  obiectivelor de investiţii  care se  referă  la amenajări spaţii
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verzi  şi  peisajere;

studiu  prMnd valoarea  resursei culturale;

studii  de specialitate necesare în  funcţie de specificul  investiţiei.

4     Analiza fiecărui#iecărei scenariu/opţiuni tehnîco-economic(e) propus(e)

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

scenariului  de  referinţă

4.2.        Analiza vulnerabilităţilorcauzate defactori de  risc, antropici şi  naturali,  inclusivde

schimbări climatice, ce pot afecta irivestiţia

4.3.        Situaţia  utiljtătţilorşi  analiza  de  consum:

necesarul de utilităţi Şi de relocare/protejare, după caz;

soluţii  pentru  asigurarea  utilităţilor necesare.

4.4.        Sustenabilitatea  realizării  obiectivuluî  de  investiţii:

a)       impactul social  şi  cultural,  egalitatea  de şanse;

c)

d)

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

siturilor protejate, după caz;

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

acesta se integrează, după caz.

4.5         Analiza  cererii  de  bunuri  şi  servicii, carejustifică  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  senzltivitate

4.9.        Analiza  de  riscuri,  măsuri  de  prevenire/diminuare a  riscurilor

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

5.1.        Comparaţia  scenariilc>r/opţiunilor propuse, din  punct de vedere tehnic,  economic,

financiar,  al  sustenabilităţii  Şi  r'iscurilor

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  utilităţilor  necesare funcţionării  obiectjvului;

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;

d)      probetehnologice şi teste.

5.4.        Principalii  indicatori tehnîco-econom.ici aferenţi  obiect.ivului  de investiţii:

a)       indicatori  maximali,  respectiwaloarea totală  a obiectului  de  investiţii,  exprimată în  lei,
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cu l\/A şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu

devizul general;

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

b)      fizice care  să  indice atingerea ţintei  obiectivului de  investiţii -şi,  după  caz,  calitatM,în

conformitate cu standardele,  normativele şi reglementările tehnice în vigoare;

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

funcţie  de specificul  şi ţinta fiecărui  obiectiv de investiţii;

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

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

preconizate din  punctul  de vedere al  asigurării  tuturor 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  emisîn  vederea  obţinerii autorizaţiei  deconstruire

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  utilităţilor

6.5.       Studiu topografic, vizat de către oficiul de cadastru şi  publicitate lmobiliară

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

şi  c6re  pot condiţiona  soluţiile tehnîce

7      lmplementarea lnvestiţiei

7.1.        lnformaţii 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

s      Concluzilşi recomandări
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PIESE DESENATE

Plan de  incadrare  in zona

Plan de situatie
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A.  PIESE SCRISE
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111,
nformaţii generale privind obiectivul de investiţii

1

1.1.                        1 Denumirea obiectivului  de investiţii"SISTEMEDEILUMINATTRECERIDE PIETONl"Ordonatorprincipaldecredite/investit+oT-SERVICIULPUBLICDEADMINISTRAREAPATRIM

1 1

1

1.2.                      1

1!'\

1

STR.   VllLOR,    NR.28,    SEBEŞ,   JUD.   ALBA,   TEL

FISCAL 16029704ordonatordecredite (secundar/teiEiâFl)~~SERVICIULPUBLICDEADMINISTRAREAPATRIM

1.3.                        1

'\

STR.   VllLOR,    NR.28,   SEBEŞ,   JUD.   ALBA,   TEL

FISCAL 16029704

i

1.4. Beneficiarul  investiţieiSERVICIULPUBLICDEADMINISTRAREA PATRIM

!1

!

STR.   VllLOR,    NR.28,    SEBEŞ,   JUD.   ALBA,   TE

FISCAL 16029704Elabo-ri;torulstudiului  de fezabilitate

1.5.

',1

\\

§€E-ffiERGo iMPEX SRL

Loc. Aiud, str.  Dr. Ciortea,  Nr.  2A, jud. Alba,

Cod fiscal: Ro 9205o77, Joifi5aq996

Tel: 0258.863.136

i2

`  Situaţia existentă şi necesitatea realizării obiectivului/p

2.1

Concluziile studiului  de  prefezabilitate (în  caz

prealabil)  privind  situaţia  actuală,  necesitate

obiectivului de  investiţii  şi  scenariHe/opţiunil

identificate Şi  propuse spre analiză

|  Nu  este cazul.Prezentareacontextului:  politici, strategii,  leg

1 2.2.
structuri  instituţionale şi  financiareFinantareainvestitieisevaface   din    f-oi;

(prevazute in  bugetul  local).

Prin  grija  autoritati'i  contractante,  se  vor  p

necesare    pentru    cheltuieliile,    in    functie

investitii.

Proîectul   poate   fi   implementat  din   punct

concordanta cu politicile de mediu si strateg|Anaiizasituaţ.ieiexistenteşiiden|Cfi±~|lnprezentstalpi.ide.ilum'inatpublicce

1

2.3
'!

1
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Analiza  cereriilungprivindevinvestiţii

lluminEslgurantaaclconditiileutîlinvestitilorsia

!
2.5 Ob.iective prec

l nvesti`iluminatstradscadereaco"corpurideilur

i3111

ldentiflcarea, propunerea

economice pentru realizar

13.1
Particularităţi

a)i

descriereterenuluideprop

\

U:nut::::,eat;

calitatiile Sebes,  Petresti si  Lancram se prezinta astfel:

uminat existente sunt insuficiente si ineficiente cu

minotehnice necorespunzatoare,

corespunzatori atat din considerente geometrice (inaltime,

at si  d.in considerente de stabilitate.

re se  propune realizarea  iluminat public in  zona trecerilor de

ealizarea  iluminatului  public in  zona trecerilor de  pietoni sunt

rventii  asupra punctelor luminoase pr.in suplimentarea de

luminat (stalpi si  corpuri de iluminat)  pentru  asigurarea

minare a  zonelor conform clasificarii lor.

de iluminat public existenta in zona poate prelua  pute

supl.imentar.

de bunuri şi servicii, inclusiv prognoze pe termen  mediu

voluţia  cererii, în  scopul justificării  necesităţii  obiectivului  de

sa  indeplineasca  conditii  luminotehnice,  deatul  public  trebuie

rculatiei,   de   estetica   arhitehtonica   si   de   norme  tehnice,   in

izarii     rationale    a    energiei    electrice,    a     reducerii    nivelului

cheltuielilor anuale de exploatare a  acestor tipuri  de instalatii.

fi atinse  prin  realizarea  investiţiei  publiceconizate a

vizeaza  pe  de  o  parte  imbunatatirea  calitatii  sistemului  de

al  pentru  a  corespunde  normelor  ln  vigoare,  pe  de  alta  parte

si  cheltuielilor  cu  energie  electrica  prin  montareasumului

cu sursa de tip  LED.

şi prezentarea a mimmum
de lnvestlţiirea obiectivulul

ale amplasamentului

două scenarii/opţiuni tehnico-

a  amplasamentului  (localizare -  intravilan/extravilan,  suprafaţa

dimensiuni în  plan,  regim juridic -natura  proprietăţii  sau titlul

servituţi,    drept    de    preempţiune,    zonă    de    ut.ilitate

extrase  din  documentaţiile  de

rietate,

informaţii/obligaţii/constrângeri

m, după  caz);

ce  urmeaza a fi ocupate deele de teren
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investitie sunt situate in

Municipiului    Sebes,    in    domeniul     public,    conform    leg

ul  Sebeş  este  unul  d.intre cele mai  importante oraşe din judeţ

dezvoltării   economice   pe   care   o   cunoaşte,   mai   ales  ^

fiind   avantajat   şi   de   poziţia   sa   geografică.   Situatdeceniu,

entrală  a  judeţului  Alba,  în  sud-vestul  Transilvaniei,  Sebeşul

tersecţia  celor 2  drumuri europene  E  68  (Deva-Sibiu-Brasov)



E81  (Cluj-Sibiu-Pitesti).  Distanţa  dintre  Sebeş  si  importantele  oraşe  din

inima Transnvaniei  este  relativ  mică:  Alba  luria  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   constitule   un   adevărat   avantaj   în

dezoltarea  regiunii.

Localitatea  se  situează  la  45°57'  Iatitudine  nordică  Şi  23°34'  longitudine

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

doua   unitati   naturale   distincte:   Podisul   Secaşelor  spre   est  Şi   culoarul

Mureşului  spre  vest.  În  sud,  Sebeşul  se  învecinează  cu   Munţii  Şurianu,

cunoscuţi   şi   ca    Munţii   Sebesului    (Vârful   lui    Patru-   2.130   m;   Vârful

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

oferă   împrejurimile,   turiştilor   li   se   oferă   nenumărate   posibilităţi   de

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

de  iarnă  mult aşteptate de împătimiţii  schiurilor Şi  saniei.

Suprafetele  ocupate  temporar  si   definitiv  necesare   pentru   realizarea

investitiei sunt cele prezentate in tabelul de mai jos.

Obiect
Lungimi/buc

Latlme Supr@fata Suprafste ocupate

Temporar           Definlttv

'ml/ lbucl [m] (mp] lmp]                     [mp]

Reteaelectrlca
925 0,4 370

Stalpi  deilum'nat
35 1 35

TO"l  'mol 370                     35

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

Municipiul  Sebeş  este  situat în  partea  central -sudică  a judeţului  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  drumurilor europene  E  68  (  Deva-Sibiu-

Brasov)   si    E   81   (   Cluj-   Sibiu-   Pitesti).   Municipiul   Sebeş   are   Şi   acces

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

Sibiu,  Deva-Arad.

Teritoriul  municîpiulu.i  Sebeş  este  străbătut  de  râurile  Sebeş  Şi  Secaşul

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

sud  cu  comunele  Cîlnic  şi  Săsciorl,  la  vest  cu  comunele  Vinţu  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  Munîcipiul Sebeş fac  parte următoarele localităţi  componente:

-   Sebeş   -   situat   pe   ambele   maluri   ale   râului   cu   acelaşi   nume,   la

intersecţia  drumurilor naţionale Şl  europene  DNl şi  DN7;
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•   Lancrăm   -   localitate   componentă,   aproape   de   limita   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  DNl şi aşezat în  partea sud -estică a  localităţii Sebeş.orientăripropusefaţădepunctelecardinaleşifaţăde   punctele   de

c)
interes naturale sau construite;

d)

Municipiul  Sebeş  este  situat în  partea  central -sudică  a judeţului 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'i2"E

surse de  poluare existente în zonă;NuestecţzTdateclimaticeşiparticularităţiderelief;                                                                       1|Datoritapozitieisalegeografice,municipimSebessecaracterizeaza|

e)

1!,!

1

11

tpur|îst:-:|m:','nme::nt:::t:nr:::ad'erem;adr::apt;eccuem:%°r:':::::eadsepz::'::,|::|
de  iarna în sezonul  rece. În sebes vremea  devine frumoasa începând din  |

:uunnaamu:Lactuoaore:tŢuon::;raesct,=r:,e:a::,,cpu,oîonae::fsrcuun,odenepbr:Toaz;taartaej

fprru°:::,ta:aen't|::::::sed':s;::;e;âvnr:Tae:usmea:::::";::Zoa;t:':bpr::d:l::jesteimfluentataînprimulrânddecirculatiaaerului,înSebes

predominând circulatia  nord-vestica, ce aduce mase de aer mai  umede,

urmata  de circulatia  sudica  si  sud-vestica,  cu  mase  de  aer cald tropical,  |

precum  si  de  circulatia  nordica  si  nord-estica,  cu  mase  de  aer  rece  de  j

origine   polara.   Temperatura   medie   anuala   la   Sebes   este   de   9,39C,

temperatura  minima  poate sa scada pâna  la -33,9gc (ianuarie  1963),  iar

temperatura   maxima   poate   ajunge   pâna   la   37,79C   (august   1971).  În

privinta   nebulozitatii,  în  Sebes  numarul  mediu  al  zilelor  dintr-un  an  cu

cer  senin  este  de  56,3,   i.ar  cel  al  zilelor  cu  cer  acoperit  este  de   107.

Regimul  precipitatiilor în  Sebes este  de  568  mm/an. În  lunile  mai  si  iunie

cad    cele    mai    multe    ploi,    iar   cantitatile    minime    de    precipitatn   se

înregistreaza  în   lunile  februarie   si   martie.   larna   precipitatiile  cad  sub

forma  de  zapada  timp  de  20-30  de  zile  pe  an,  iar stradul  de  zapada  se

mentine timp de aproximativ 50 de zile.  Calmul atmosferic predomina în

Sebes, viteza anuala  a vântului fiind de 3,5-4 m/s.
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PAG  1 1



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

1i1i!\1

munte ui  si  la  limita  de  separare  a  altor  doua  unitati  naturale  distincte:

Podisul   Secaselor   spre   est   si   culuarul   Muresului   spre   vest.   în   sud,  i

Sebesul    se   învecineaza    cu    Muntii    Surianu,    cunoscuti    si    ca    Muntii

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

Adancimea de inghet

Conform  SR  6054/77,  adancimea  de  inghet  a  perimetrului  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  inst.ituţii   care  fac   parte   din   sistemul   de

apărare,  ordine  publică  Şi  sîguranţă  naţională;

!   1

1  1

Pentru realizarea investitiei nu sunt necesare devieri de  retele.

Antreprenorul  are  obligatia  sa  obtina  toate  informatiile  necesare,  de  la

seviciile  utilitatilor  publice,  pr.ivind  pozitia  retelelor  existente  in  vederea

protejarii acestora .

Antreprenorul are obligatia ca prin lucrarile ce le executa sa nu intrerupa

functionarea    utilitatilor   existente    in    momentul    interventiei    (cabluri,

conducte etc.).

Orice   avarii    produse   acestora   de   activitatea   antreprenorului   vor   fi

remediate pe cheltuiala  sa.

Nu   exista   interferente   cu   monumente   istorice   si   nici   nu   exista   pe

amplasament  terenuri   care   aparţin   unor   instituţii   care  fac   parte   din

sistemul  de apărare,  ordine  publică şi s'iguranţă  naţională.

g)
Caracterist.ici geofizice ale terenului  din  amplasament -extras din  studiu

geotehnic elaborat conform  normativelorîn vigoare, cuprinzând:                   !

!(i)
date privind zonarea seismică;

1

Conform  studiului  geotehnic.                                                                                       |

1

!"!

date  preliminare  asupra  naturii terenului de fundare,  inclusiv

presiunea  convenţională  şi  nivelul  maxim  al apelor freatice;                   !

1 1 1

Conform studiului  geotehnic.

! l     (î.,i)

'  date geologice generale;

Conform  studiului  geotehnic.                                                                                      |dategeotehniceobţinutedin:planuricuamplasamentulforajelor,

(iv)
fişe complexe cu rezultatele determinărHor de laborator, anal.iza
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apei subterane, raportul gec)tehnic cu recomandările pentru

fundare Şi consolidări,  hărţi de zonare geotehnică, arhive

accesibile,  după  caz;

Conform studiului geotehnic.

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

în conformitate cu  reglementările tehnice în vigoare;

1

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   orasul   Sebes   trece   râul   cu   acelasi   nume,   un   râu   tipic   de

munte, în aval de hidro-centralele de pe valea sebesului.                      i

3.2
Descrjerea din  punct de vedere tehnic, constructiv, funcţional-arhitectural şi    !

tehnologic:                                                                                                                                                                    !

caracteristici tehnice şi  parametri specifici obiectivului  de  investiţii,.

1

1

Pent ru  asigurarea  gradului  de  iluminare  i.n  zona  trecerilor  de  pietoni  se  propune

realizarea  i uminatul ui  public  prin:                                                                                                                                                         1

-ech iparea  trecerilor  de  pietoni  cu  stalpi  metalici  de  iluminat  public,  cu  inaltimea

de 4m  si  6m,  amplasati   in  asa  fel  incat  sa  se  realizeze  nivelul  de  iluminare  si

uniformitate luminoasa conform  normelor in vigoare,
-ech iparea  stalpilor  de  iluminat  public  propusi  cu  corpuri  de  iluminat  de  40W  si

60W,  montate  pe  consola  cu  un  brat/2  brate,  dimensionate  corespunzator,  cu

Surse    LED,    sisteme    optice    performante,    carcase    realizate    din    materiale  '

Corespunzatoare  din  punct  de  vedere  a  gradului  de  protectie  si  a  rezistentei  la

solicitari  exterioare,

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

armare din  benzi  de otel O,6/1kv, ACYABY 2x25mmp.

lnstalatia    de    iluminat     propusa     este    proiectata     corespunzator    prevederilor

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

scopul  asigurarii  securitatii   persoanelor  si  a  conditiilor  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  distributia   luminantelor  sau   iluminatorilc)r,  cat  si  criterii  subiective  cum

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

Avand  in  vedere  prevederile  normativului  NP062/2002  tabelul  1.1  din  Anexa  al.1

strazile   prlncipale   din   localîtati   (drum   national)   se   incadreaza   in   clasa   M2,   respectiv

strazile  secundare din  localitati se  incadreaza  in  clasa  M5.
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Capacitatile  instalatiei de  iluminat propusa  sunt:

Materiale UM

a,8E€

Cablu  ACYABY 2x25mmp m' 92S

Stalpimetalicideîluminatpublic,H-4m buc 14

Stalpi  metalici  de  iluminat  public,  H=6m buc 21

Corpuri de  iluminat  sursa  lxLED, 40W,  lp  66 buc 14

Corpuri  de  iluminat  sursa  lxLED,  60W,  lp  66 buc 23

varianta  constructivă  de  realizare a  investiţiei, cu justificarea  alegerii acesteia,.                            1

!

1

i1

nstalatia  de  iluminat va  cuprinde:                                                                                                                                   !

-      corpuri  de iluminat sursa  lxLED 40Wsi  lxLED  60W                                                                      j

-       stalpi   din   OLZN   cu   inaltimea   de   H=4m   si   H=6m,   din   otel   galvanizat,   rotunzi,  i

conici, cu flansa  de  prindere  in fundatia  de beton,  usi  de vizitare  echipate cu  cutii  i

de  conexiuni  si  sigurante fuzibile,  existente  la  o  distanta  fata  de  suprafata  solului  i

de 500mm, echipati cu console cu  1 brat/2  brate
-      cablu  cYY-F cu  intarzjere  marita  la  propagarea flacarii confom sR  EN  50266-24,

Categoria C,  temperatura maxima a conductorului in functionare normala 70°C,
-      cablu  ACYABY  2x25mmp,   O.6/1kv,  50Hz,   lEC  60502-1,  temperatura   maxima   a

conductorului  in functionare normala 70°C,
-      platbanda 40x4mm  pentru  priza de pamant,

tuburi de protectie gofrate, pentru  protectie cabluri electrice

echiparea şi  dotarea  specifică funcţiunii  propuse.

Capacitatile  instalatiei de  iluminat propusa

j1

Materiale
UM

a,8C8

Cablu  ACYABV 2x25  mmp
ml 925

Stalpi  metalici  de  iluminat public cu  H=4m  (1buc)  sl  H=6m  (5buc)  in  loc.  Petresti buc 6

Corp de  iluminat sursa  lxLED,  40W(1buc)  si  60W(5buc),  lp 66,  in  loc.  Petresti buc 6                   1

Stalpi  metalici  de  iluminat public cu  H=4m  (13buc)  si  H=6m  (15buc)  in  loc.  Sebes buc 28

Corp  de  iluminat sursa  lxlED,  40W(13buc) si  60W(17buc),  lp  66,  in  lc)c.  Sebes buc 30!

Stalpi  met@lici  de  iluminat  public,  H=6m  in  loc.  Lancram buc 1!

Corp  de  iluminat  surse  lxLED,  60W,  lp  66,  in  loc.  Lancram buc 11

Costurile estlmative ale  lnvestiţiei:

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
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corelativ cu caracteristicile tehnice şi

Pentru

parametrii specifici  obiectivului de  investiţii;

lucrarHe  de  extindere  retea  de  iluminat  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  l4 iulie 2010;

-           HG nr. 250 din  l7 martie 2011;

-           HG  nr.1.061 din 30 octombrîe 2012.

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

de pe piata  respectiv t3riful de racordare impus de operator.
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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,  inclusivspecificarea  perioadei  de  referinţă  şi  prezentarea           t
scenariului  de  referinţă

1

Elaborarea studiului  de fezabilitate  pentru:  "Sisteme de iluminat treceri  de  pietoni".

Pe rioada de referintă:

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 formulate  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   important   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.

Avand  in  vedere  specificul  investitiei,  analiza  cost-beneficiu  va  fi  realizata  pe  o  perioada  de

20  de  ani  din  care  primul  an  (2021)  reprezinta  perioada  de  constructie  iar  intervalul  2022-

perioada

11

1

Scenariul de referinta:

lnvestitia vizeaza  pe de o  p

corespunde  normativelor  i

cu energia  electrică  prin  m

4.2.
An a,izavu,nera_bTiitâţiTo_FŢa

cli matice, ce pot afecta  inv

l nvestitia poate fi afectata

defectiuni, toate acestea  p

4.3. Situaţiautiiităţiiorşi-a-ri-âTi-z-

necesarul  de utîlităţi  şi

1 1

Pentru   realizarea   inve

(energie   electrica).   A

realizarea de bransam

' soluţii  pentru  asigurar

reprezinta operare  a  investitiei  (19 de  ani).

arte  imbunătăţirea  calităţii sistemului  de  iluminat stradal  pentru  a

parte  scăderea  consumului  şi  a  cheltuielilorn  vigoare  pe  de  alta

corpurilor de  iluminat cu  sursa  de tip  LED.ontarea

d`e fa-c-to-;i  de  risc,  antropîci

de anumiti factori  de risc cum

şi  naturali,  inclusiv de schimbări

ar fi alunecari de teren, inghet,

genera costuri suplimentare.

de consum:

aâ-iaă-€:7e-/pL;&;-raF=~d-u-p-ăTţâE;

ccesul

sunt   asigurate   utilitatile   necesare  functionarii   santierului

la    utilitati   se   va   rezolva   prin   grija   constructorului   prin

temporare

a  utilităţilor necesare

a  constructorului  prin  realizarea  de  bransamenteAccesul  la  utîlitati  se va  rezolva  prin  grij

temporare respectiv bransamente definitive  la  postul de transformare existent.

Sustenabilitatea  realizării  obiectivului  de  investiţii

impactul social  şi  cultural, egalitatea  de Şanse;

lnstalatia  de  iluminat  propusa  este  proiectata  corespunzator  prevederilor  normativului

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

asigurarii  securitatii  persoanelor  si  a  conditiilor optime  de  vizibilitate  si  confort visual  in

baza  unor considerente luminotehnice, estetice si economice.

PFIOIECT NR.15/2021



PROIECT NR.15/2021



a:=T;-i-6m, ampiasati in asa fel incat sa se realizeze  nivelul  de  iluminare  si LffiaiFl
luminoasa confcm  normelor in v`igoare,

echipareastalp.ilordeiluminatpublicpropusicucorpur.ide.iluminatde40Wsi60W,

montate  pe  consola  cu  un  brat/2  brate,  dimens`ionate  corespunzator,  cu  surse  lED,

sisteme  optice  performante,  carcase   realizate  din   materiale  corespunzatoare  din

punctdevedereagraduhrideprotectiesiarezistenteilasolicitariexterioare,
-      nn.iHe electrice subterane  realizate  cu  cablu  din  aluminiu  cu  izolatie  din  pvc si armare

din benzi de otel O,6/1kv, ACYABY 2x25mmp.

Instalatia  de  iluminat  propusa  este  proiectata  corespunzator prevederilor normativului

normativului  NP-062~2002,  SR  EN  13201/2,3,4,5F2016  si  CIE  115-2006  in  scopU  asigurarii

securitat"  persoanelor  si  a  condit.iilor  optime  de  vizibilitate  s.i  confon  visual  in  baza  unor

considerente luminotehnice, estetice si economice.

Din  punct  de vedere  luminotehnic,  s-au  avut  .in  vedere  atat  criterii  ob.iective  cum  sunt

nivelul   si   distr.ibutia    luminantelor   sau   .iluminatorilor,   cat   si   criteri.i   subiective   cum   sunt

culoarea  aparenta  a  surselor, ghidajul vizual,  poluarea  luminoasa.

Avand   in   vedere   prevederile   normativului   NP06V2002   tabelul   1.1   din   Anexa   al.1

strazile  principale  din  localitati  (drum  national)  se  incadreaza  in  clasa  M2,  respectiv  strazih

secundare din  localitati  se  incadreaza  in  clasa  M5.

Scenariul  2 nerecoma

Fata   de   scenarlul   recomandat   in   cel   de   al   doilea
scenariu   se   propune   real.izarea

•iluminatului  public  in  zona  trecerilor  de  pieton.i  prin  montarea  de  stalpi  metalici  de  iluminat

si corpuri  de iluminat clasice.

Dezavantajele  scenariului  nerecomandat -SCENARIUL 2  :

-          consum  de  energie   mai   mare  si   implicft  costuri   mai   mari   la  factura   de  energie

electrica fata  de  solutia  utilizarii corpurilor cu  LED;

-           durata deviata  mai  mica  fata  de solut.ia  utilizarii corpurilorcu  LED;

Avantajele scenariului recomandat  -scenariul  1:

-           cheltuieli  minime cu  energ.ia  electrica;

-           optimizarea sistemului de Huminat pubHcconform standardeloractuale;

-           reducerea  costurilorde  intretinere  ale sistemului  de  iluminat  public;

-           asigurarea    unui   microclimat   luminos   adecvat   si    adaptabH   .in   orele   cu   lumina

artificiala;

-           amortizare  rapida  a  investitlei;

+           design   fotometric   revolutionar   al   aparatelor   de   iluminat   stradal,   realizandu-se

combinatie   unica   de   lentile   cu   d.ispersie   circulara   larga   si   lentile   elipt.ice   special

concepute   pentru    iluminatul    stradal    pentru    a    asigura    o   .iluminare    uniforma   la

suprafata strazii  s.i fara  pierderi  de  lumina;

-           efect de orbire redus la corpurile de iluminat cu  lEDfata de lampile obisnuite;
i   i --     i rn  -„  ^  |.,r-+.  ^o `tiata  rip  nana  ia 70000 de  ore  (la  10 ore de

lampile stradale cu  LED  au  o durata  de viata  de  pana  la 70000 de  ore  \ia  w uic u_____ ------ __ -__ ---- _ -------- __
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!

1

!

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

Municipiului  Sebes,  pe  domeniul  public,  conform  legii  82/1998  si  sunt  administrate  de

Primaria  Municipiului  Sebes.
1

b) asigurarea  utilităţilor necesare funcţionării  obiectivului;

Pentru   realizarea   investitiei   sunt   asigurate   utilitatile   necesare  functiona"   santierului

(energie   electrica).   Accesul   la    utilitati   se   va   rezolva    prin   grija   constructorului   prin

realizarea  de  bransamente  temporare  iar dupa  finalizarea  investitiei  utilitatile  necesare  i

functionarii sistemului  de  iluminat extins se vor asigura  din  reteaua  publica existenta.

1

i c)

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

tbea::;C;of:e|:::°::'::;:,':::a|jrtaa'tî;,et:°hnn:cmş',C;: ::'::'rp::e:;: :Uec:::'u:t:n::: ,':::csat:::„de       i

tehnico-economici  propuşi;                                                                                                                                           !

functionare    pe    zi,    aceasta    reprezinta    19ani);    nu    explodeaza,    nu    emit   radiatii

ultraviolete  si  infrarosii  si  nu  au filament,  nefiind  poluante;

-           aprindere  instantanee a  iluminatului  public stradal.

-           realizarea  unui  iluminat  corespunzator  determina  in  special,  reducerea  riscului  de

accidente     rutiere,      reducerea      numarului     de     agresiuni     contra     persoanelor,

imbunatatirea   orientarii   in   trafic,   imbunatatirea   climatului   social   si   cultural   prin

cresterea sigurantei  activitatilor pe durata  noptii.

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

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

scenariului   1,   realizare   ce   va   avea   efecte   benefice   asupra   sigurantei   populatiei,   asupra

efectelor  de  mediu  preciim  si  asupra  dezvoltarii  ulterioare  a  localitatii  din  punct  de vedere

social  si  economic.

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

!a) obţinerea şi amenajarea terenului;                                                                                                                        ,

! !,

1!

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

Municipiului  Sebes,  pe  domeniul  public,  conform  legii  82/1998  si  sunt  administrate  de  !

Primaria  Municipiului  Sebes.
1

b) asigurarea  utilităţilor necesare funcţionării  obiectivului;                                                                                 `

-       echiparea  trecerîlor  de  pietoni  cu  stalpi  metalici  de  iluminat  public,
cu  inaltimea

de  4m   si  6m,   amplasati   in   asa   fel   incat  sa   se  realizeze   nivelul   de   iluminare  si

uniformitate  luminoasa  conform  normelor  in  vigoare:  6  stalpi  in  loc.  Petresti,  28

stalpi  in  loc.  Sebes si  1  stalp  in  loc.  Lancram.

-      echiparea  stalpilor  metalici  de  iluminat  public  propusi  cu  corpuri  de  iluminat  de

40W    si    60W    dimensionate    corespunzator,    cu    surse    LED,    sisteme    optice

performante,   carcase   realizate   din   materiale   corespunzatoare   din   punct   de

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

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

armare   din   benzi   de   otel   O,6/1kv,   ACYABY   2x25mmp,   in   lungime   de   925m

alimentate din  reteaua  de iluminat existenta.

-       alimentarea  corpurilor de  iluminat seva  realiza  prin  intermediul  unui  cablu  cYY-F

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

fiecarui    stalp    metalic    de    iluminat,    prin    intermediul    clemelor.    ln    cutia    de
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conexiuni   a   stalpului   se   va monta   sigurante   pentru   protectia corpurilor   de

iluminat cu  LED.

-      pentru  protectia  impotriva 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  traseum  de  cablu  se  va  monta  platbanda  40x4mm  si  tarusi.

Fiecare stalp se va lega la  priza  de pamant.

-      tuburi de protectie gofrate, pentru protectie cabluri electrice,

-      puterile corpurilor de iluminatvorfi de40Wsi 60W.

lnstalatia   de   iluminat   propusa   este   proiectata   corespunzator   prevederilor

normativului  normativului  NP-062-2002,  SR  EN  1320V2,3,4,5-2016  si  CIE  115-2006  in

scopul  asigurarii  securitatii  persoanelor  s.i  a  conditiilor  optime  de  vizibilitate  si  confort

visual in baza unor cons'iderente luminotehnîce, estetice si economice.

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

sunt  nivelul  si  distributia  luminantelor  sau  iluminatorilor,  cat  si  criterii  subiective  cum

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

Avand  in  vedere  prevederile  normativului  NP062/2002  tabelul  1.1  din  Anexa  al.1

strazile   principale   din   localitati   (drum   national)   se   incadreaza   in   clasa   M2,   respectlv

strazile secundare din  localitati  se incadreaza  in clasa  M5.

Retelele electrice propuse vor fi de tîp subteran, iar sapaturile se vor realiza

manual si mecanizat,  materialul  rezultat din sapatura urmand a se depozita in asa fel

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

Refacerea înfrastructuri.i se va face in cel  mai scurt timp posibil dupe pozarea

retelei  electrice  in  sant.

lnstalatia electrica  nou  proiectata va fi deservita de reteaua de iluminat public

existenta in zona.

Contorizarea  energiei  electrice se va  realiza  la  nivelul  punctului  de aprindere

iluminat public existent in vecinatatea  postului de transformare.

La   montarea   cablurilor   se   vor   respecta   indicatiile   producatorului   privitoare   la

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

caietul  de sarcini.

Cablurne vor fi  semnalizate  corespunzator  prin  prevederea  m  sapatura  a  unei  foli

pentru avertizare  150 mm galbena cu  inscriptionare text culoare neagra.

Corpurile  de  iluminat vor fl  legate  la  pamant  prln  structura  metalica  a  stalpuluî.  ln

paralel    cu    reteaua    electrica    de    iluminat    public,    in    profilul    de   sant,    se   va    poza

conductorul  de  protectie  realizat  din  OLzn  40x4mm   la   adancimea  de  circa  50cm.  La

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

legare  la   pamant  a  fiecarui  stalpul.   Rez.istenta  de  dispersie  a  prizei  de  pamant  astfel

realizata  nu va depasi valoarea 4 Q.

Lucrarea  se  va  executa  de  catre  electricieni  autorizati,  iar  eventualele  modificari

aduse   instalatiei   electrice   in   timpul   executiei  vor  fi   admise   doar  cu   acordul   scr.is  al

proiectantului.
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Protectia  mediului:

Realizarea  proiectului  precum  si  utilizarea  intersectiilor  nu  constituie  sursa  de  poluare.

ActMtatiLe  ce  fac  obiectul  prezentului  proiect  nu  au  un  impact  semnificaw  sau  redus

asupra   mediului,   avand   in  vedere   ca   nu   intra   sub   incidenta   HG   445A009   sau   OUG

57/2007   aprobata   prin   Legea   49A011,   art.   28.   Realizarea   proiectului   va   duce   la

imbunatatirea  unor factori de mediu dupa cum  urmeaza:

Protectia  calitatii  a

Poluantii care pot afecta ecosistemele terestre si acvatice sunt cei  rezultati  in cazul  unor

accidente la depozitarea  si  manipularea  materialelor necesare  la  executia  lucrarilor.

Dupa terminarea  lucrarilor toate drumurile, aleeile si spatiile verzi afectate se vor reface

si aduce  la forma  initiala.

Atat pe peioada construirii cat si in  perioada de exploatare se va tine seama de protectia

mediului fata  de eventualiî poluanti din aceste perioade.

Protectia aerului:

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

umareasca:

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   santurilor   pot   rezurta   emisii   de   praf  care   sa   afecteze

calitatea aerului,  dar acestea sunt temporare.

utmzarea   de  utilaje  si  tehnologii  care  sa   nu  implice  ma5uri  speciale   pentru   protectia

fonica a surselor generatoare de zgomot si vibratti.

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

depozitare a  materialebr si in zonele de lucru.

Protectia  impotriva  zgomotului şi vibratiilcm

Pe cat posibil, se va  urmari ca activitatile zgomotcmse sa se desfasoare dupa  un  program

stabilit  de  comun  acord  cu  beneficiarul  pentru  a  evita  perturbarea  activitatii  din  cadrul

cimitirului

Protectia  solului  si subsolului:

Sursele de  poluare  in perioada de executie sunt generate de:

depozitarea    materialelor    de    constructii    si    a    deseurilor    pe    suprafete    de    teren

rGimpermeabilizate.

Reducerea  impactului  asupra  solului  si  subsolului  se  realizeaza  prin  utilizarea  mijloacelor

de   transport   si    montaj   in   stare   buna   de   functionare   si   depozitarea   controlata   a

reziduurilor  si  a  materialelor  de  constructii.  in  perioada  de  executie,  poluarea  solului  si

subsolului variaza de la  negaw moderat la  neglijabil,

GosDodarirea  deseurilor:

Deseuri rezuftate in perioada de executie.

ln    perioada    de    executie    pot    rezufta    urmatoarele   tipuri    de    deseuri:    pamant   de

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

Pana  la  transportul  deseurilor  generate in  decursul  desfasuram   lucrarilor  pe  sant.ier,
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colectarea,  transportul  sÎ  depozitarea  temporara  s6u   definitiva  a acestora  se  va  face
conform  prevederilor HG  nr.  856 din  16.08.2002  privind  evidenta  gestiunii  deseurilor si

aprobarea  listei  cuprinzand  deseurile,  inclusiv deseurile  periculoase.

Vehiculele  care  asigura  transportul  surplusului  de  materiale  rezultate  din  sapaturi  sau

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

preintampina  imprastiere6  acestora  pe  traseu  si  vor  avea  rotile  curatate  la  iesirea  din

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

etans vidanjabil.

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

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

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

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

Gospodarirea substantelor toxice si  periculoare -Prin  prezentul  proiect  nu se genereaza

substante toxice si periculoase.

Protectia  impotriva  radiatiilor -Prin  realizarea  prciiectului  nu  se  produc  radiatii.

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

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

padurilos si  protectiei  mediului..

LISTA  REGLEMENTARILOR TEHNICE

-           17/2011    Normativ   pentru   proiectarea,   executia   si   exploatarea    instalatiilor

electrice aferente cladirilor;

-           NP   062-2002   Normativ   pentru   proiectarea   sistemelor  de   iluminat   rutier  si

pietonal;
-           NTE  007/08/00  Normativ  pentru  proiectarea  si  executarea  retelelor de  cabluri

electrice;

-           SR  13433/99 ~  lluminat  public

-           CIE140/EN13201-lluminatpublic

-           Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva  incendiilor;

-           OMA1169/2007-Norme generale de aparare impotriva incendiilor,.

-           Legea  l0/1995  Legea  privind  calitatea  in  constructie  (modificata  si  actualizata

prin legea  177/2015);
-           C56:2002  -Normativ  pentru  verificarea  calitatii  lucrarilor  de  constructii  si  a

instalatiiloraferente,.

-           Legea 453/2001  privind  autorizarea  executarii  constructiilor,.

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

prevederilor  Legii  securitatii si  sanatatii  in  munca  nr.  319/2006;
-           HG   nr.   300/2006   privind   cerintele   minime  de   securitate   si   sanatate   pentru

santierele temporare sau  mobile;

-           PE 932  Regulament de fumizare si  utilizare a  energiei electrice;

PE116    Normativ    privind    masuratorile    si    verificarile    la    echipamentele    si
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instalatiile electrice;

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

executarij lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora

-           Legea319/2006asiguranteisisanatatiiin  munca

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

electrice in  medii  normale,.

-           SREN60598-2-5:2001-Corpurideiluminat

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

Pe tot  parcursul  executiei  lucrarilor,  precum si  in  activitatea  de exploatare si  intretinere

a   instalatiilor  proiectate  se  va   urmarii   respectarea  cu  strictete  a   prevederilor  actelor

normative  mentionate.  Lista  de  mai  sus  nu  este  limitatjva  si  va  fi  completata  cu  restul

prevederilor legale in  domeniu, aflate in vigoare la  momentul respectjv.

Raspunderea    privitoare    la    respectarea    legislatiei    in    vigoare    revine    in    intregime

executantului  lucrarii  in  perioada  de  realizare  a  investitiei  si  beneficiarului  pe  perioada

de  exploatare  normala,  intretinere  curenta  si  reparatii  (dupa  receptionarea  lucrarilor si

a  punerii  in  functiune).

NORME DE  SECUR lTATE A  MUNCII:

La elaborarea proiectului s-au respectat:

-           Legea securitatii si sanatatii in munca  nr. 319/2006;

-           Normele  metodologice  de  apllcare  a  prevederilor  legii  securitatii.  si  sanatatii  in

munca  nr 319/2006;

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

sprijinirea  si  protectia  retelelor intalnite  in  sapatura;

santuri pentru determinarea exacta a traseelor retelelor existente din amplasament;

parapet de imprejmuire a sapaturilor deschise si  podete de trecere pietonala,.

In   timpul   executiei   antreprenorul   are  obligatia   sa   cunoasca   si   sa-si   insuseasca  toate

normele  de  securitate  si  sanatate  in  munca  generale  sau  specifice  lucrarilor  excutate,

(HG   nr.   300/02.03.2006   prMnd   cerintele   minime   de   securitate   si   sanatate   pentru

santierele   temporare   sau   mobile,   HG   nr.   971/26.07.2006   prMnd   cerintele   minime

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

1048/09.08.2006  privind  cerintele  mi.nime  de securitate si sanatate  pentru  utilizarea  de

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

de:

-           Anexa   l:   Cerinte   minime  generale  privind  semnalizarea   de  securitate  si/sau

sanatate la  locul de munca;

-           Anexa 2: Cerinte minimegenerale privind panourile de semnalizare;

-           Anexa  3:  Cerinte  minime  privind  semnalizarea  pe recipiente si  conducte;

-           Anexa   4:   Cerinte   minime   privind   identifiarea   si   localizarea   echipamentelor

destinate  prevenirii  si stingerii  incendiilor;
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periculoase si pentru  marcarea cailor de circulatie;
-          Anexa 6: Cerinte minime prMnd semnalele luminoase.

Dintre   acestea   sunt   enumerate,   fara   a   avea   caracter   limitativ,   urmatoarele   si   cu

atragerea    atentiei    ca    executantul    si    beneficiarul    raman    direct    raspunzatori    de

neaplicarea tuturor masurilor de securitate a muncii :

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

lucrarii;

-            sa  efectueze  instructajul  periodic (saptamanal,  lunar,  la  inceputul  lucrarilor);

-           sa  adopte  masuri  care  sa  asigure  protectia   persoanelor  aflate  in  exteriorul

santierului  (semnalizarea  marcarea  corespunzatoare  a  lucrarilor,  semnalizare  si

dev`ierea    circulatieî    in    zona,    izolarea    zonelor    aflate    sub    raza    de    rotire    a

macaralelor);

sa  asigure  securitatea  si  protectia  persoanelor aflate  in  inspectie  sau  in  vizita

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

protective corespunzator,  accesul facandu-se numai  insotit de  personae instruite

corespunzator din  punct de vedere al securitatii si sanatatii in  munca);

sa   asigure   permanent   si   in   cantitati   sufîcente   echipamentul   individual   de

protectie corespunzator;

sa   asigure   corespunzator   dotarea   punctelor   de   prim   ajutor   si   instruirea

personalului  in  privinta  acordarii  primului ajutor;

sa  angazeze  prin  contract  la  inceputul  lucrarilor  asistenta  sanitara  de  urgenta

in caz de necesitate;

sa    solicite    prin    lnspectoratul    Teritorial    de    Munca    asistenta    tehnica    de

specialitate  in  cazul  lucrarilor  speciale  cu  grad  ridicat de  periculozitate  si  inspectii

periodice;
-            sa  semnalizeze  locurile  periculoase atat ziua cat si  noaptea  prin  indicatoare de

circulatie   sau   tablite   indicatoare   de   securitate   si/sau   prin   mijloace   adecvate

(imprejmuiri,     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  atentionari  speciale,

reglementate   prin    prevederile   dispozitinor   legale   in   vigoare   sau   apariJte   ca

necesare  in  functie  de  situatia  concreta  din  timpul  executiei  sau  al  exploatarii

lucrarilor proiectate;

-            sa   se  asigure   ca   la   executia   instalatiilor   hidrotehnice,  tututror  muncitorilor

implicati,  li  se va face  instructajul  corespunzator specificului  locului  de  munca.

La   "Cartea   constructiei"   trebuie   anexate   si   plansele   ce   contin   retele   subterane   cu

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

Norme  Psl:

Pe   intreaga   perioada   de   executie   a   lucrarilor   prevazute   in   obiectivul   de   investitie

proiectat,   se   vor   lua   toate   masurHe    necesare   de   protectie   impotriva    posibilitatii
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izbucnirii unui  eventual  incendiu  prin  punerea  in  aplicare si  respectarea  prevedirilor:

Legea  nr. 307/2006 privind apararea  impotriva incendiilor;

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

stingere a  .incendiilor;

Ordinul  nr.  1029'1999  al  Ml  prMnd  aprobarea  Dispozitiilor  generale  de  ordine

interioara  pentru  prevenirea si  stingerea  incendiilor DG  Psl-001;

Ordinul    nr.   71V2005   al   MAl    modificat   prin   ordinul   nr.   786/2005   pentru

aprobarea    Dispozitiilor    generale    privind    instruîrea    salariatilor    in    domeniul

situatiilor de  urgenta,.

Ordinul   nr.   88/2001   al   Ml   pentru   aprctbarea   Dispozitiilor   generale   privind

echiparea   si   dotarea   constructiilor,   instalatiilor  tehnologice   si   a   platformelor

amenajate cu mijloace tehnice de prevenire si stingerea  incendiilor -DG  Psl-003;

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

reducerea   riscurilor  de  incendiu   generate  de  incarcari  electrostatice  -  DGPsl-

004;

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

organizarea  activitatii  de  aparare impotriva  incendiilor -DGPsl-005;

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

normative interne care fac referire la standardele nationale;

HG    nr.    678/1998    modificata    cu    HG    nr.    786/2002    privind    stabilirea    si

sanctionarea  contraventiilor la  normele de  prevenire si stingere a  incendiilor.

Se vor elimina toate sursele de foc, scantei,  pe timpul executie. Se vor monta  placute de

avertizare cu  inscriptia  ``FUMATUL 0PRIT''.

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

corespunzatoare de constructiile existente, in functie de tipul materialelor.

La  stingerea  unui  eventual  incendiu  se vor folosi  apa  din  reteaua  localitatii  de  distributie

a   apei   potabile   prin   intermediul   hidrantilor  subterani   de   incendiu   existenti,   cei   mai

apropiati  de  zona.  Se  vor  lua  masuri  ca  accesul  la  hidranti  subterani  de  incendiu  sa  fie

asigurat in  permanenta.

probe tehnologice Şi teste.

Se vor  respecta  indicatiile din  capitolul  8,  9  al  normativului  17-2011  respectiv prevederile

normativului NTE 007/08/00.
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reprezinta valoarea  lucrarilor de constructii -montaj.

Valori fara lvA:
-   Valoarea   totala   a   investitiei   este   de   440.973,77lei,   din   care   376.079,00lei

reprezinta valoarea lucrarilor de constructii -montaj.

1

b)

!  indicatori minimali,  respectiv indicatori de performanţă -elementefizice/capacităţi               ,

fizice care să  indice atingerea ţintei  obiectivului de investiţii -Şi,  după  caz,  calitativi,în          i

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

35 stalpi  metalici  de  iluminat public cu  37 de corpuri de iluminatstradal.                                        |

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

de specificul  Şi ţinta  fiecărui obiectiv de  investiţii;

Nu este cazul.

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

13luni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1

I
1   5.5.

Prezentarea moduluiîn care se asigură conformarea cu reglementările specificefuncţiunii         |

preconizate  din  punctul de vedere  al  asigurării tuturor cerinţelor fundamentale aplicabile

construcţiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Nu este::-z-u1_.-

5.6.

No minalizarea  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

le8al constituite.
1

1

.Fi nantarea  investitiei  se  va  face  din  fonduri  atrase  si  fonduri  propriii  (prevazute  in  bugetul  ,

local).                                                                                                                                                                                                                                                                                           1

Prin grija autoritatii contractante, sevorprevedea  in  bugetul  local sumele necesare pentru        !

cheltuieliile,  in functie de  esalonarea  platiilor pentru  investitiiproiectul  poate fi  implementat

din  punct de vedere  legislativ si  este  in  concordanta cu politicile de  mediu  si strategiile locale   i

de dezvoltare.
11

6 Urbanism, acorduri şi avize conforme

6.1. Ce rtificatul  de  urbanism  emis în vederea  obţinerii  autorizaţiei  de construire

A nexate la documentatie.                                                                                                                                             ]

1

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

1

Anexate la documentatie.

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

N u este cazul.                                                                                                                                                                                              i
11

! 1   6.4. Avize conforme privind asigurarea  utilităţilor                                                                                 _._. __.     j1

!

Anexate la documentatie.
11

1

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

1
N u este cazul.



7JTcţirie-clficuiobrectivuiuiiETFţEIL7E*iŢiîţi

plementarea  investiţiei

de  investitie  sunt  administrate  de  Primaria  !

ta de implementare a obi ectivului  de investiţii

raficul  de implementare a  investiţiei,  eşalonarea

6.6.
Avize, acorduri  şi  studii  specifice,  după  caz, î

care  pot condiţiona soluţiile tehnice

Se vor obtine la faza  DTAC.

7 lmplementarea iwestiţiei

7.1. lnformaţii despre entitatea  responsabilă cu  i

Suprafafetele  de  teren  c-e-Lrmeaza  aii  ocd-

Municipiului  Sebes.

7.2.

Strategia de implementare, cuprinzând: dur

(în  luni calendaristice),  durata  de execuţie, g

investiţiei  pe ani,  resurse  necesare

Durata de reaiizare a inve-stitiei este de STdh

Etapele si durata de realizare a  investitiei est

7.3. Strategiadeex6i6-â-tâ.re76-p-6-ra;â``Şiih-t+-;ţi-rier

Prin   reaiizarea   investitiEi   n-L   se   creaza   ioc

obligatia  de  a  delega  pe  tot  timpul  derular

vederea   urmaririi   executiei   atat   din   punc

lucrarilor   prevazute   in   documentatie.   Pe

coordonator pe securitate si sanatate in  mu

7.4. Recomandări  privind  asigurarea  capacităţii  rr

Responsabilitatea   impleri`-entării   prezentul

alcătui  o  unitate  locală  de  implementare,  alc

responsabil financiar,  asistent de  proiect,  co

8 Concl uzil si recomandari

1

1
Pentru  prezentul  obiectiv  nu  au  fost  elabo

investitii  pe termen  lung.

lnvestitia vizeaza  pe de o parte imbunătăţîre

corespunde normativelor in vigoare.

Data,                                  T

30.07.2021                                1
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conform graficului anexat.

e: etape, metode Şi resurse necesare

ri  de   munca   noi   beneficiarul   investitiei   ava

i  executiei  investitiei  iin  reprezentant  al  5au,  in

de  vedere   calitativ  cat   si   al   realizarii   tuturor

perioada   executiei   este   necesara   angajarea   un

proiect  va reveni   beneficiarului,   care   îşi   va

atuită din:  manager proiect, coordonator tehnic,

nsultant si dirigintele de santier.

u  de  prefezabilitate  sj  plan  detaliat  de

calităţii slstemului  de  iluminat stradal  pentru  a

`     `__```,`          ,*,

Proiecta

JMircea  Nicoa
ffi_zŢ-ţ^f:',

.``_  `'  ,r`   ,.'

`+J-ş.-±&.:,-.., _,_J



GRAFICUL DE EXECUTIE FIZIC
PENTFIU 0BIECTIVULUI  DE INVESTIŢll:

Sistem de iluminat treceri de pietoni

Nr.crt.
Denumirea obiectului

Luni  calendaristice

1 2 3 4 5

1 Elaborare studiul de fezabilitate X

2 Verificare şi aprobare studîul de
X

fezabilitate

3

Achiziţie servicii de proiectare

X
pentru elaborare proiect pentru
autorizarea executarii lucrarilor de
construire,  proiect tehnic si  detalii
de executie

4 Elaborare proiect pentru aiitorizarea
X

executării  lucrărilor de construire

5
Elaborare proiect tehnic şi detalii de

X
execuţie

6 Verificare proiect peritru autorizarea
X

executării  lucrărilor de construire

7 Verificare tehnica proiect tehnic Şi
X

detalii de execuţie

8 Verificare si aprobare proiect tehnic
X

si detalii de executie

9 Achizitie  execuţie  lucrări X

10 Executîe  lucrari X X X

11 F}ecepţie  la terminarea lucrărilor X

SC ENER

Proieciant

SC  ENERG

şŢj!j..„i=:.

```.'`.:.,:!3:~



P'olectant,
SC  ENERGO  IMPEX SRL

DEVIZ GENERAL

al oblectulul de investttll
"SISTEME  DE  ILUMINATTRECERI  DE  PIETON]"

SCENARIU  1
Nr.11_1.5„OZ1                                            -±-      iimlili5j5i©5ltmi5       _

0.00 0.001Obtinerea te renullliterenulul 0.00

1.2. AmenaJarea 0.00 0.00 0.000.00

1.3. Amenajari  pentru  protectia mediulul si 3ducerea terenuluî  la stsrea  îniti3la 0.00 0.00

1.4. Cheltuleli  pentru  reloc3rea/pra.ectia utllitatilor 0.00 0.00 0.00

Toti' ' capftol 1 0.00 0.00 0.00

Tota capfto' 2 4,500.001 855.00 5,35S.00

3.1. Studll 0.00 0.00                                    0.00
3.1.1. Studll de teren 0.00 0.00 0.00

3.1.2. Raportul  i)rlvind  impactul asupra mediulul 0.00 0.00 0.00

3.1.3. Alte 5tudli speclfice 0.00 0.00 0.CH)

3.2. Documentatii-suport sl  cheltuiel'i pentru obtlnerea de avize, acordurl sl autorlzatll 1,400.00 Z66.00 1,666.00

3.3. Expertizs tehnica 0.00 0.00 0.00
3.4. Certificarea  performantel enersetice  si auditul energetlc al cladlrllor 0.00 0.00 0.00
3.5. Proiectare 48,657.90 9,Z45.00 57,902.90

3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00

3.5.2. Studlu de prefezabîltite 0.00 0.00 0.00

3.5.3.
Studiu de fezabilltate/documentatie de avlzare a  lucra rilor de lnterventll

7,000.00 1,330.00 8,330.00
sl deviz general

3.5.4.
Documenti)tllle tehnice necesare in vederea obtlnerll

1,500.00 285.00 1,785.00
avlzelor/acordurllor/@utorizatilor

3.5.5.
Verlficarea tehnica de calitate a  proiectulul tehnlc sl a detallllor deexecutle

3,000.00 570.00 3,570.00

3.S.6. Proiect tehnic sl detalii de executie 37,157.90 7,060.00 44,217.90

3.6. Organlzarea procedurllor de achlzitle 0.00 0.00 0.00
3.7. Consultanta 0.00 0.00 0.00

3.7.1. ManaEementu l de prolect Dentru obiectlvul de lnvestitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2. Audltul financlar 0.00 0.00 0.00

3.8. A6lstenta te hnlca 5,500.00 1,0®5.00 6,5d5.00
3.8.1. Asistenta tehn ica din partea prolectantului 2,500.00 475.00 2,975.00
3.8.1.1. pe perloada de executie a lucrar.tlor 1,500.00 285.00 1,785.00

3.8.1.2.
pentru  participarea  prolectantului  la f6zele lncluse  ln  programul de

1,000.00 190.00 1,190.00control  al  lucrarilor de executie,  aviz@t de catre lnspectoratul  de Stat inConstructil

3.8.2. Dirigentle de santier 3,000.00 570.00 3,570.00
Tota ' capitol 3 S5,557.90 10,556.00 66,113.90-91----_.________   _   J  ++
4.1. Constructil si  instalatli 371,579.Oa 70,600.01 44Z,179.01

Obiectul  1.  zona Sebes 289,571.00 55,018.49 344,589.49
Oblectul 2. zona Petrestl 71,718.00 13,6Z6A2 8S,344.42
Oblectul 3. zona  Lancram 10,290.00 1,955.10 12,245.10

4.2. Montaj utilaje, echipa mente tehnologice si functlonale 0.00 0.00 0.00
4.3. Utilaje,  ech pamente tehnologŢce sl functlonale care neceşlta montaj 0.00 0.00 0.00
4.4. Utilaie,  ech pamente tehnologlce sl functlonale care nu neceslta montaJ si echlpament 0.00 0.00 0"
4.5. Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6. Active neco rpora'e 0.00 0.00 0.00
Total capitol 4                                                                                 "*'v 1                    371,579.00|                       70,600.01                        402,179.01

5.1. Org3nizare de santier 0.00 0.00 0.00
5.1.1. Lucrari  de constructil sl  lnstalatii aferente orga nizarll de santier 0.00 0.00 0.00

S,1.2. Cheftulell conexe ormnizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2. Comlsioane,cote, taxe, costul creditului 4,136.87 0.00 4,136.87

1
5.2.1. Comisloanele sÎ dobanzile aferente creditului  bancil finantatoare 0.00 0.001                                          0.00

S.2.2. Cota aferenta lsc pentru controlul calitatii lucrarllor de constructil 1,880.400.00                             1,880.40



5.2.3.
Cota @ferenta lsc pentru controlul statutului ln amenajarea terftoriulul, 376.08 0.00 376.08
u rbenlsm sl  Dentru autorizarea  lucrarilor de constructli

5.2.4. Cota eferenta Caşel Soclale a Constructorllor- CSC 1,880.40 0.00 1,880.40

5.2.5.
Taxe pentru acorduri, avlze conforme sl autorlzatla de 0.00 0.00 0.00
construire/desfintare

S.3. Cheltu e dlverse sl neprevazute 5,200.00 988m 6,188.00

5.4. Ct'eltu e ipentru lnformare si publlctite 0.00 0.00 0.00
Tota 1 cap'to' 5 9,336.87 988.00 10,324.87rr r```

`-.,----,                            -J,           \                             ,-                                                    ,            ,,      +`-(1)`r,)        '          `h          .,,(            ',,ft.,\             ),^
-"  ,     ,   - -                 ,J,                                                            "

1/,`
.         `          -                                                                              -.

6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 Om
6.2. Probe tehnologlce sl teste 0.000.00 0.00 0.000.00
Total capitol 6 0.00

\==`,:`;,î[;./`:.`L,:,,,:`:`:^:;_J'T:::*`T;\~:`€,\.»2L`     ±-:`,:`'`    -/\^,),,r     ,\^,\`    \"(`,*'L\,         :':».L;f-)+P\L^        ),'`     :L(\J,\`             ``.,/-(     `*`-:,L\;;'`^`\        /`''    /        '\'L              r    \      /'        (r                          ,^              ,/^+    `        \\    /:    /       /      'LL       ^`L:     L`'    -=             /```'î\

In preturHs data de 30.07.2021, l euro =               4.9198               lei

Data

30.07.2021

Beneflclar/lnvestitor

SPAP SEBES



ANEXA nr. 8:

Proiectant,

SC ENERGO IMPEX SRL

Denumire studiu de fezabilitate

SISTEME  DE ILUMINAT TRECERI  DE PIETONI

Nr. 15/2021

DEVIZULOBIECTULul

Obiectul 1. Sisteme de iluminat treceri de pietoni -zona Sebes

Nr. crt
Denumirea capitolelor şi subcapito]elor de

Valoare (faraTVA'
TVA

Valoare cuTVA

cheltuleli
lel lei lei

1 2 3 4 5

Cap. 4 - Ch eltuieli pentru investiţia de bază
4.1 Construcţii Şi  instalaţii 289,571.00 55,018.49 344,589.49

4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticală şi
0.00 0.00 0.00

amenajări exterioare

4.1.2 Rezistenţă 0.00 0.00 0.00

4.1.3 Arhitectură 0.00 0.00 0.00

4.1.4 Insta'aţii 289,571.00 55,018.49 344,589.49

TOTAL  1 -subcap. 4.1 289,571.00 55,018.49 344,589.49
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi

0.00 0.00 0.00
funcţionale

TOTAL 11 -subcap. 4.2 0.00 0.00 0.00

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi
0.00 0.00 0.00

funcţionale care necesită  montaj

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi

0.00 0.00 0.00funcţionale care nu necesită montaj Şi

echipamente de transport
4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

TOTAL  111  - subcap. 4.3+4.4d.5d.6 0.00 0.00 0.00
Total  deviz pe obiect (Total 1 + Total  11 + Total  111) 289,571.00 55,018.49 344,589.49

PEX SFIL

Data
30.07.2021

lntocmit,

ing.  Mircea  Nic

'::-.-,,`,;;



ANEXA nr. 8:

Proiectant'

SC ENERG0 IMPEX SRL

Denumire studiu de fezabilitate

SISTEME DE  ILUMINAT TRECERI  DE PIETONI

Nr. 15/2021

DEVIZUL OBIECTULUI

Obiectul 2. Sisteme de iluminat treceri de pietoni -zona Petresti

Nr. crt
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de Valoare (faraTVA)

TVA
Valoare cuTVA

cheltuie'i
lei lei lei

1 2 3 4 5
Cap. 4 -Ch eltuieli pentru investiţia de bază
4.1 Construcţii  şi  instalaţii 71,718.00 13,626.42 85,344.42
4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticală şi

0.00 0.00 0.00amenajări exterioare
4.1.2 Rezistenţă 0.00 0.00 0.00
4.1.3 Arhitectură 0.00 0.00 0.00
4.1.4 'nstalaţii 71,718.00          13,626.42         85,344.42
TOTAL  1 -subcap. 4.1 71,718.00 13,6Z6.42 85,344.42
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi

0.00 0.00 0.00
funcţionale

ŢOTAL 11 -subcap. 4.2 0.00 0.00 0.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi

0.00 0.00 0.00funcţionale care necesită  montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi

0.00 0.00 0.00funcţionale care nu  necesită montaj şi

echipamente de transport
4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL 111 -subcap. 4.3+4.4+4.54.6 0.00 0.00 0.00
Total deviz pe obiect (Total  1 + Total  11 + Total  111) 71,718.00 13,626.42 85,344.42

SC ENER PEX SFIL

Data

30.07.2021
'ntocmit,

ing.  Mircea  Nic



ANEXA nr. 8:

Proiectant,

SC ENERGO IMPEX SRL

Denumire studiu de fezabilitate

SISTEME  DE ILUMINAT TRECERI  DE PIETONI

Nr. 15/2021

DEVIZULOBIECTULUI

0biectul 3. Sisteme de ilumlnat treceri de pietoni -zona Lancram

Nr. crt
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de Valoare (faraTVA)

TVA
Valoare cuTVA

cheltuieli
lei Iei lei

1 2 3 4 5
Cap. 4 -Cheltuieli pentru investiţia de bază
4.1 Construcţii Şi instalaţii 10,290.00 1,955.10 12,245.10
4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticală şi

0.00 0.00 0.00amenajări exterioare
4.1.2 Rezistenţă 0.00 0.00 0.00
4.1.3 Arhitectură 0.00 0.00 0.00
4.1.4 'nstalaţii 10,290.00             1,955.10         12,245.10
TOTAL  1 -subcap. 4.1 10,290.00 1,955.10 12,245.10
4.2 Montaj utilai.e, echipamente tehnologice şi

0.00 0.00 0.00funcţionale

TOTAL 11 -subcap. 4.2 0.00 0.00 0.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi

0.00 0.00 0.00funcţionale care necesită  montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi

0.00 0.00 0.00funcţionale care nu necesită  montaj şi

echipamente de transport
4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL 111 -subcap. 4.3+4.4U.5+4.6 0.00 0.00 0.00
Total deviz pe obiect (Total  1 + Total  11 + Total  111) 10,290.00 1,955.10 12,245.10

SC ENER PEX SF]L

Data

30.07.2021
lntocmit,

ing.  Mircea  Mc ' r_ i ` -  t  .

Ţî:,,`,,~i',-  :,,,,,



Proiectant,
SC ENERGO  IMPEX SRL

DEVIZ GENERAL

al oblectulul de investitii
"SISTEME DE ILUMINAT TF`ECERI  DE PIETONl-

SCENARIU 2 (nerecomandat)
Nr. 15#021

1.1.

L\i   ~         .,`ţ,,`,        s,   3,ţ3nltnrJŢ>  ,-,~l?tl.   iJîj`   `3.-j.].,.'`.)m3rjr=p   .\?  3,i=^(J`+riĂ  ,y    h^Fr,```t   r~   `,t`

0.00

-`"            -`__          ___:        __

0.00Obtinerea terenulu i 0.00

1.2. Amenajarei) terenului 0.00 0.00 0.00

1.3. Amenajari  pentru  protectia  mediului si aducerea terenului  la starea  lnitiala 0.00 0.00 0.00
1.4. Cheltuieli pe ntru relocarea/protectla utllltatilor 0.00 0.00 0.00
Total capnol l                                                                                                                                                                            0.00 0.00 0.00

Total capitol 2                                                                                                                                                           1                       4,500.001                                      855.001 5,355.00

3.1. Studll 0.00 0.00 0.00
3.1.1. Studli de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2. Raportul  privind  impactul  asupra  medjulul 0.00 0.00 0.00

3.1.3. Alte studii specmce 0.00 0.00 0.00

3.Z. Documentatli-suport sl  cheltulell  pentru obtlnerea de avlze, acordurl sl a iitoriza`ll 1AOO.00 Z66.00 1,666.00

3.3. Expertiza tehnîca 0.00 0.00 0.00
3A. Certificarea perform@ntei energe{lce st audltul energetic al cladirllor 0.00 0.00 0.00
3.5. Proiectare „,690.10 8J171.12 55.561.22

3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00

3.5.2. Stud.iu  de prefezabilltate 0.00 0.00 0.00

3.5.3.
Studiu de fezabilit@te/documentatle de avi.zare @  lucrarllor de lnterventli

7,000.00 1,a30.00 8,330.00
sl  devlz general

3.5.4.
Documentatiile tehnice necesare ln vederea obtlnerij

1,S00.00 285,00 1,785.00
avlzelor/.cordurllor/autorlzatilor

3.5.5.
Verlficarea tehnlca de calltate 3 proiectulul tehnlc sl a detali."or deexecutle

3,000.00 570,00 3,570.00

3.5.6. Prolect tehnlc si detaljl de executie 35,190.10 6,686.12 41,876.22

3.6. Organizerea procedurllor de achlzltle 0.00 0.00 0.00
3.7. Consultanta 0.ao 0.00 0,00

3.7.1. Managementu l de orolect pentru obiectlvul de lnvestltli 0.00 0.00 0.00
3.7.2. Audltul flnanclar 0.00 0.00 0.00

3.8. Aslstenta tehnica S,500.00 1,0,5.00 6,5«.00
3.8.1. Asistenta tehnlca din parte@  prolectantulul 2,500.00 475.00 2,975.00

3.8.1.1. pe perloada de executie a lucrarllor 1,500.00 285.00 1,785.00

3.8.1.2.

pentru  partlciparea  prolectantulul  la f@zele lr`cluse ln  programul  de
1,000.00 190.00 1,190.00control al lucrarllor de executle, avlzat de catre lnspectoratul de Stat inConstructll

3.8.2. Dirigentle de santler 3,Om.00 570.00 3,570.00
Total capltol 3 53,590.10 10,182.12 63,772.Z2

4.1. Constructli st lnstalatll 351,901.00 66.8G1.19 418,762.19
Ob'iectul  1. zona Sebes 27,,".00 52,151.58 3Z6,639.58
Obiectul 2. zona Petrestl 68,620.00 13,037.80 81,657.80
Oblectul 3.  zona  Uancram 8,799.00 1,671fll 10A70.81

4.2. Montaj  utllaje, echipamente tehnologi.ce si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3. Utllaje, ech amente tehnologlce sl functlonale care neceşlta mont@j 0.00 0.00 0.00
4.4. Utllaje, ech amente tehnologlce sl functlonale care nu neceslta montaj sl echipament 0.00 0.00 0.00
4.5. Dotarl 0.00 0.00 0.00
4.6.  Actlve neco rporale 0.00 0.00 0.00
Tot@l capitol 4 1                   351,901.00                          66,861.19i                        al8,762.19

5.1. Organizare de santler 0.00 0.00 0.00
5.1.1. Lucra ri de constructii sl lnstalatll aferente organlzarll  de santler 0.00 0.00 0.00

5.1.2. Cheltuleli conexe orEanlzarii sa ntierulul 0.00 0.00 0.CO

5.2. Comisioane,cote, taxe, costul credltuw 3'92041                                  0.00 3,9ZO.4l

S.2.1. Comlsioa nele sl dobanzile aferente creditulul  bancil finantatoa re 0.00 0.00 0.00

1
5.2.2. Cota aferenta  lsc pentru  controlul  calitatll  lucrarilor de constructll 1,782.01                                    0.00 1,782.01



5.2.3.
Cot@urbanaferenta isc pentru controlul statutulul ln amenajarea teritoriului, 356.40 0.00 356.40

lsm sl Eientru autorizare. lucrarilor de constructii

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorllor- CSC 1,782.01 0.00 1,782.01

5.2.5.
Taxeconstpentru acordurl, avlze conforme si autorizetia de 0.00 0.CO 0.00

rulre/desflntare
5.3 .  Che'tu e diverse si neprevazute 5,200.00 988.00 6,„8.00
S.4Tot.  Cheltu e • pentru lnformare si publicltate 0.00 0.00 0.00

al capitol 9,120.41 988.00 10,lo8.al

Fr.
-),   `,,`-,       ' UT..^\`\`,<`(`i,/\\``d`\    `\L   ,                       /`                          r`                        )      _     _\      `_L`       `    'L;_T.\:+L``}`#,)`îti        (Ţ:`L    ,/`#n~(//*`,S'(     (*U^l.J:.`;f,)A'\'      -)`         /    `^                     \         `       ,

•,  ,-`,,   - ^           ',,y,,`,        -,u

6.1 .  Pregatirea  personalulul de exploatare 0.00 0.00 0.00

6.2Tot.  Probe tehnologlce sl teste 0.000.00 0.00 0.000.00

a' capltol 6 0.00
•-:1:`_;

:,/.;;TŢ  L;r`_     ,,L     )',,-^.         .:\/ff\T`+L/`

•,-,,r,    Ţ,:-,r,---,,--                     ,+-----,.-,lt,,^,^.         :)-,,l?-,   :,lJ:--p.:,,,,t_-,,,:),,::-,--,-:-,---,   -----r.-,

\'1          '-_      Ţ          -,                 ;,r,,-'       ,,`;',,',-,-,:-t.:,::i;

ln preturi  la  data de 30.07.2021,1 euro =                4.9198                lel

Data

30.07.2021

Beneficiar/lnvestitor
SPAP SEBES

PEX SFIL

;`Ţt.:,,\



ANEXA nr. 8:

Proiectant,

SC ENERGO IMPEX SRL

Denumire studiu de fezabilitate

SISTEME  DE ILUMINAT TRECERI DE PIETONI

Nr. 15/2021

DEVIZUI OBIECTULUI

Oblectul 1. Sisteme de lluminat treceri de pietoni -zona Sebes

Nr. crt
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de

Valoare (faraTVA)
TVA

Valoare cuTVA

cheltuieli
lei lei lel

1 2 3 4 5

Cap. 4 -Cheltuieli pentru investiţia de bază

4.1 Construcţii şi  instalaţii 274,482.00 52,151.58 326,633.58

4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticală şi 0.00 0.00 0.000.000.00
amenajări exterioare

4.1.2 Rezistenţă 0.00 0.00

4.1.3 Arhitectură 0.00 0.00

4.1.4 lnsta'aţii 274,482.00          52,151.58      326,633.58

TOTAL   1 -subcap. 4.1 Z74,482.00 52,151.58 3Z6,633.58

4.2 Montaj utHaje, echipamente tehnologice şi 0.00 0.00 0.000.00
funcţionale

TOTAL 11 -subcap. 4.2 0.00 0.00

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi 0.00 0.00 0.00
funcţionale care necesită montaj

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi
0.00 0.00 0.000.00funcţionale care nu  necesită montaj şi

echipamente de transport

4.5 Dotări 0.00 0.00

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

TOTAL ''' - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 0.00 0.00 0.00

Total deviz pe obiect (Total I + Total 11 + Total 111) 274,482.00 5Z,151.58     326,633.58

Data

30.07.2021

lntocmit'

îng.  Mircea  M
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ANEXA nr. 8:

Proiectant'

SC ENERGO  IMPEX SRL

Denumire studiu de fezabilitate

SISTEME DE  ILUMINAT TRECERI  DE PIETONI

Nr. 15/2021

DEVIZU L OBI ECTU LU I

Obiectul 2. Sisteme de iluminat treceri de pletoni -zona Petresti

Nr. crt
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de

Valoare (faraTVA)
TVA

Valoare cuTVA

cheltuieli
lei lei lei

1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază
4.1 Construcţii  Şi  instalaţii 68,620.00 13,037.80 81,657.80
4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticală şi

0.00 0.00 0.00
amenajări exterioare

4.1.2 Rezistenţă 0.00 0.00 0.00
4.1.3 Arhitectură 0.00 0.00 0.00
4.1.4 'nsta'aţii 68,620.00          13,037.80        81,657.80
TOTAL  I -subcap. 4.1 68,620.00 13,037.80 81,657.80
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi

0.00 0.00 0.00
funcţionale

TOTAL 11 -subcap. 4.2 0.00 0.00 0.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi

0.00 0.00 0.00
funcţionale care necesită montaj

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi

0.00 0.00 0.00funcţionale care nu necesită  montaj şi

echipamente de transport
4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL 111 -subcap. 4.3+4.4H.5H.6 0.00 0.00 0.00
Total deviz pe obiect (Total  1 + Total  11 + Total 111) 68'620.00 13,037.80 81,657.80

Data

30.07.2021
lntocmit,

ing.  Mircea  Nic



ANEXA nr. 8:

Proiectant,
SC ENERGO  IMPEX SRL

Denumire studiu de fezabmtate

SISTEME DE ILUMINAT TRECERI  DE  PIETONI

Nr.  15/20Z1

DEVIZUL OBIECTULul

Obiectul 3. Slsteme de iluminat treceri de pietoni -zona Lancram

Nr. crt
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de Valoare (faraTVA)

TVA
Valoare cuTVA

che'tuieli
lel lei 'ei

1 2 3 4 5
Cap. 4 -Ch eltuieli pentru investiţia de bază
4.1 Construcţii  şi  instalaţii 8,799.00 1,671.81 10,470.81
4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticală Şi

0.00 0.00 0.00amenajări exterioare
4.1.2 Rezistenţă 0.00 0.00 0.00
4.1.3 Arhitectură 0.00 0.00 0.00
4.1.4 lnstalaţii 8,799.00             1,671.81         10,470.81
TOTAL  1 -subcap. a.1 8,799.00 1,671.81 10,470.81
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi

0.00 0.00 0.00
funcţionale

TOTAL 11 -subcap. 4.2 0.00 0.00 0.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi

0.00 0.00 0.00funcţionale care necesită montaj

4.4 Utilaje, ecmpamente tehnologice şi

0.00 0.00 0.00funcţionale care nu  necesită montaj şi

echipamente de transport
4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL 111 -subcap. 4.3+4.4+4.5U.6 0.00 0.00 0.00
Total deviz pe obiect (Total  1 + Total  11 + Total  111) 8,799.00 1,671.81 10,470.81

SC ENER PEX SFtL

i-..: -,--,;.    'J,,

Data

30.07.2021
Intocmit'

ing.  Mircea  M
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S.C. ENERGO IMPEX S.R.L. Ţltlu  prolect:
FazaLoc.  Alud, Str. Dr. Clort®a, Nr. 2A, Jud. Alba

Reglstrul com®rtu]ul:     JO1/652/1996
SISTEM DE ILUMINAT TRECERI DE Pn3TONI SF

Cod flscal:   RO 9205077
Tei: o25e.863.136  ,,'.`T:`.-` . `

Specfficatia                 Nume         ; şBhiîi#ciiâ'[  Scara Beneficiar: Nr.  pr.

Sof proiect  ing. Nlcolae Sand/*i `   c`-`#,. `.t.1 :.ş00 SERVICIUL PUBL(C DE ADMNISTRAREA 15#021
PATRŢMONŢULU[ SEBES

proiectat    lng. Mircea Nicoa@{  /fi::,:#  ``,t}ş*a "lu plansa:           Plan de situatie Nr.  pl

treceri in intersectii str. Calarasi aj str.  Mmai Viteazu 2.15
Desenat      lng.M[rceaNicoaĂ.;`    \   `Î``  U.`;,   °{92°2î si str. Calarasi cu Str. Marasesti, loc. Sebes
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S.C. ENERGO IMPEX S.R.L. Titi u proiect,
FSzaSF

Loc.  Alud, Str. Dr. Cloiioa, Nr. 2A,Jud. A'ba
Reglstrul comertulul:     JO1/652/1996

SISTEM I]E iLUMrNAT TRECERI DE PIETONCod flscal:   R0 9205077            `
Tel:  0258.863.136 ^ ..

Specificatla                 Nume     ,, r\ -L'h'baidri    Scara Beneficiar: Nr.  pr.
Sefproiect  lng, Nlcolae Sapîjp.     r` }`jhL,r```H  t:5°° SERVICIUL PUBLIC DE AI>Mn«STRAREA 15#021

PATRIMONIULU SEBES

Proiectat     ing. Mircea Nlc*,ţ?.  `  .,
...-L.    Datia

Titlu plansa:          Pian de situatie Nr.  pl.

Desenat      lng.MlrceaN[cda\ra`}``       . Ţ`U,''`  '96/202i
str. Sava Hentia (fa rmacie) si str. Adeea Parc cott cu 2.19

str. Sava  Hentia (Blserica`. loc. Sebes
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S.C. ENERGO lMPEX S.R.L. Ţitlu  proiect:

FazaLoc.  Alud, Str. Dr. Cloil®a, Nr. 2A, Jud. Alba
Reglstrul comertulu 1:      JO1/652/1996

SISTEM DE ILUMINAT IRECERI DE PIETONI SF
Cod fisc4l: RO 9205077

T®l:  0258. 863.136
Specificatia                  N ume Şqfiem _ •..,Scara`.`..1:50 Beneficiar. Nr.  pr.

Sef proiect  ing. Nlcolie Sandru =Ş;'``;`-         ` 0                        SERVICIUL PUBLIC DE ADMnv]STRAREA 15#021
PATRTMONŢULU SEBES

Proiectat     ing. Mircoa NicoaŢţ`= ;,A: :`.  Datia•9?,8,0 Titlu plansa:         pian de smatie Nr.  pl.

2i           Str. Ciocarliei colt cu str. Mihail Kogalniceanu, 2.24
Desenat      lng. Mlrcea Nlcoara..` u, loc. Sebes
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S.C.ENE   GO   MPEX    .R.L.

Titlu prolect:Loc.  Alud, Str. Dr. Clor(ea, Nr. 2A. Jud. Alba
Regl5trul com®rtulul:     J01/652/1996

SISTEM DE ILUMrNAT TRECERI DE PIETONI
Faza

Cod fiscal:   RO 9205077 SF
T®l: 0258.8G3.136SpecificatiaNumem.rfiffatLba    Scara

Beneficiar: Nr.  pr.15Ă!021Sef proiect  [ng. Nicoiao Sapgy`|  . EJL>Î'i]   1:5°0,'-,J SERVICIU1, PUBLIC DE ADMINIsmAmAPATRTMONTULUTSEBES

Proiectat    mg.MlrceaNico#:    . :" -.,       1`:''   Pata TitJu  plansa: Nr.  p'.

Desenat     lng. Mlrcea Nic65iSj,ţ##x,|.?/6/2021 Plan de s"atie
2.4str.  Decebal  casa de copil ln loc  Peb  stle



PREŞEDINTE  DE  şEDrNŢĂ
Consilier local, RODEAN  IOAN

SECRETAR GENE
VLAD

h"CIPIUL SEBEş
A ELENA

_,iii-_T
Iiii-iiii_

LEGENDA
sta)Pobet°n   staip exlstont

sti]lp  metallc de  llumlnat  public

llnle elec`rica siibterana  LES O,4kv

r: ..-..- L.L=_]   tub de protectle cablu

S.C.  ENERGO IMPEX S.R.L.
Loc.  Alud, Str. Dr. Clort®., Nr. 2A, Jud. Alba

Reglstrul comertulul:     JO1/652/1996
Cod fl.cal:   RO 9205077
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