
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL SEBEŞ
CONSILIUL LOCAL

EQLTĂRÂREANR.29572|m
pi.ivindaprobareaTemeideproiectai.enr.4183/12.10.2021pentruproiectareaobiectivului

deinvestiţii"Reabilitarecurteinterioai.asicanalizarepentruimobilulsituatpestrada
Depozitelor , nt., 2 , Municipiul Sebeş"-faza D.A.L.I.

Consiliul local al Municipiului Sebeş, jud.Alba;
Întrunit în şedinta ordinară  din data de 28.10.2021, ora 12,00;
Luând  în  dezbatere  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea  Temei  de  proiectare     nr.

4183/12.10.2021      pentru  proiectarea  obiectivului   de   investiţii  "Reabilitare   curte   interioara  si
canalizarepentruimobilulsituatpestradaDepozitelor,nr.2,MunicipiulSebeş"-fazaD.A.L.I.

Având în vedere:
-referatul de aprobare nr.78993/22.10.2021  al iniţiatorului la proiectul de hotărâre,
-H.C.L   nr.  78/2017  privind modificarea H.C.L. nr.  249/2014 privind aprobarea caietelor

de  sarcini   care  vor  sta  la  baza  achiziţiei   serviciilor  de  întocmire   a  documentaţiilor  tehnico-
economice aferente obiectivelor de investiţii şi lucrări de intervenţii, de Consiliul Local;

-tema  de   proiectare   nr.   4183/12.10.2021      pentru  proiectarea  obiectivului   de   investiţii
"Reabilitare  curte  interioara  si  canalizare  pentru  imobilul  situat  pe  strada  Depozitelor  ,  nr.  2  ,

Municipiul Sebeş"faza D.A.L.I.
Analizând:

-raportul  de  specialitate  nr.  4239/21.10.2021   întocmit  de  către  Pandor  Dan  Sabin,  din  cadrul

Serviciului  Public  de  Administrarea  Patrimoniului  Sebeş,  prin  care  se  propune  spre  aprobare
Consiliului  Local  al  Municipiului  Sebeş,  tema  de  proiectare  pentru  proiectarea  obiectivului  de
investiţii  "Reabilitare  curte  interioara  si  canalizare  pentru  imobilul  situat pe  strada Depozitelor  ,
nr. 2 , Municipiul Sebeş"faza D.A.L.I.
-raportul  de  specialitate  nr.79106/22.10.202l  al  Compartimentului  lnvestiţii  Publice  din  cadrul

aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sebeş;
Având  avizul  nr.682/2021   al  pentru  amenajarea  teritoriului,  ubanism,  lucrări  publice,

administrareadomeniuluipublicşiprivatdincadrulConsiliuluiLocalalMunicipiuluiSebeş;
Având în vedere:
-     prevederile  H.G.  nr.   907/2016   privind  etapele  de  elaborare  şi     conţinutul-cadru  al

documentaţiilor  tehnico-economice   aferente   obiectivelor/proiectelor  de   investiţii   finanţate   din
fonduri publice ;

-  prevederile art. 44, alin.1. din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

-  prevederile  art.129,  alin.  2,  lit.  b  si  alin.  4  ,  lit.  d,  OUG  nr.  57/2019  Privind  Codul

Administrativ ;                                                                                                                                       pagina l  din 2



In  baza  art.   139  din  OUG  nr.  57/2019  privind  Codul  Administrativ  cu  modificările  şi
completările ulterioare ;

HOTĂRĂSTE:

Art.    1.    Se   aprobă   Tema   de   proiectare   nr.   4183/12.10.2021       pentru   proiectarea
obiectivului de investiţii "Reabilitare curte interioara si canalizare pentm imobilul situat pe strada
Depozitelor , nr. 2 , Municipiul Sebeş"faza D.A.L.I.  .

±±:±L2= Tema de  proiectare prevăzută la art.  1  al  prezentei  este  cuprins în Anexa  1  care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

4±:±=±  Prezenta  hotărâre  poate  fi  atacată  de  persoanele  îndreptăţite,  ^m  temenul  şi  în
condiţiile prevăzute de Legea nr.  554/2004, privind contenciosul  administrativ,  cu modificările  şi
completări le ulterioare.

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

- Instituţiei Preftctului Judeţului Alba;
- Primarului Municipiului Sebeş;
-Viceprimaruhii Municipiului Sebeş;
- Arhitectului şef ;
- Direcţiei Venituri;
- Compartimentului lnvestiţii Publice ;
- Biroului Contencios Juridic şi Administraţie, Transparenţă Decizională şi Arhivă;
- Compartimentului Relaţii Publice, Comunicare, Informatică şi ;
- Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Municipiul Sebeş.

Sebeş h 28.102021

PREŞEDINTE DE şEDINŢĂ
Consilier loc@l, LUPU 0VIDIU CĂTĂLIN
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Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului
Sebes
Str. Viilor,nr. 28
Nr.4183 /12.10.2021

TEMĂ DE PROIECTARE
Pentru proiectarea obiectivului de investitii "Reabilitare curte interioara si
canalizare pentru imobilul situat pe strada Depozitelor , nr. 2 , Municipiul

Sebes"-făza D.A.L.l.

1. lnfomaţii generale
1.1. Denumirea obiectivului de investiţii

"Reabilitare curte interioara si candizare pentm imobilul situat pe strada Depozitelor , nr. 2 ,

Municipiul Sebes"faza D.A.L.I. .
1.2. Ordonator principa] de credite/investitor

Primarul Municipiului Sebes
1.3. Ordonator de credite (secundar, terţiar)

Directonil S erviciului Public de Administrarea Patrimoniului S ebes
1.4. Benericiarul investiţiei

Municipiul Sebes prin Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Municipiul Sebes
1.5. Elaboratorul temei de proiectare

Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Municipiul Sebeş
2. Date de identificare a obiectivului de investiţfi

2.1. Infomaţii privind regimu] juridic, economic şi tehnic al terenului şi/sau al
construcţiei existente, docum entaţie cadastrală
lmobilul unde umeaza sa se realizeze investitia, este situat in Sebes , str. Depozitelor , nr. 2.
In baza HCL  s-a predat  spre  administrare  SPAP  Sebes.  Nr.  de  inventar este  80457,  avand
destinatia de C`mi constructii.

Confom  certificatului  de  ubanism  nr.  459  din  data  07.10.2021   anexat  in  copie

prezentei:
Regimjuridic:terenintravilan
Propietate: Municipiul Sebes, conform CF 83074-Sebes; Cad. 2058/3/1/2
Folosinta actuala: curti constructii
Destinatie din P.U.G. : teren construibil zona constructiilor industriale
UTR 14 -I-zona constructiilor industriale .
POT- nu se prevede ; CUT- nu se prevede



Utilitati : toate utilitatile
Regim de inaltime: nu se prevede

2.2.Particularităţialeamplasamentului/ami)lasamentelorpropus/propusepentru
i.ealizarea obiectivului de investiţii:

Imobilul unde umeaza sa se realizeze investitia, este situat in Sebes , str. Depozitelor
nr. 2, Municipiul Sebes .

Având  ^m  vedere  starea  avansată  de  degradare  a  spaţiului  ^m  care  îşi  desfişoara
activitatea pompierii militari ai Garzii de lntrevenţie Sebeş, se impme necesitatea refacerii /
reparaţiilor  /  modernizării  spaţiilor,  aspecte  care  vor  fi  prezentate  pmctual,  după  cum
umează:

Este nevoie de modemizarea curţii,  deoarece la momentul de faţă suprafaţa este din
pământ  iar  ^in  sezonul  ploios  sunt  ^intâmpinate  dificultăţi  ^in  ceea  ce  priveşte  gararea  şi
manevrarea  autospeciălelor   de   mare  tonaj.   Totodată,   starea  curtii   influenţează  negativ
activitateadepregătiredespecialit@tecaresedesfăşoarăpreponderent^mspaţiudeschis.

Având  ^m  vedere  că  actuala  reţea  de  canalizare  este  subdimensionată,  cu  ocazia
fenomenelor meteorologice de ploi aceasta se înfimdă iar curtea subunităţii se inmdă. Aşadar
este imperios necesar refacerea reţelei de canalizare atat memjera cat si pluviala astfel ^mcât
să poata prelua apa de ploaie de pe ^intreaga suprafaţă a terenului pe care este amplasată G.I.
Sebeş (2735 mp).

2.3. Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus din punct de vedere tehnic
şi funcţioml:

In cadru Documentatie de Avizare a Lucrarilor de lnterventii se va propune o solutie
mai  apropiata  de  prezenţ  si  anume,  modemizarea  curtii  ,  a  infi.astructurii  -  canalizare
menajerasicanalizarepluviala.Sedoresteobtinereauneiplatfomeinterioarelastandardele
actuale,caresapermitagsarareaunorutilajedemaretonajsimanevrareaacestorainconditi
optime,precunsireabilitareasistemuluidecanlizarepluvialacaresapreiaapaprovenitape
toataplatfoma.Platfomatrebuiesaaibaofundatiecaresapermitasustinereasimanevrarea
utilajelor  de  rnare  tonaj   ,  o  platfoma  prevazuta  cu  gura  de  scurgere  pentni  spalarea
autoutilitarelor .

2.4. Cadrul legislativ aplicabil şi impunerile ce rezultă din aplicarea acestuia

Documentatia de avizffe a lucrarilor de interventii se va intocmi in confomitate cu
continutulcadrualstudiuluidefezabilitateaprobatprinH.G.nr.907/2016-privindetapelede
elaborare si continutul cadru al documentatiile tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii fimntate din fonduri publice.



În  elaborarea  proiectului  se  va  umări  respectarea  exigenţelor  prevăzute  de  Legea  nr.
10/1995   privind   cditatea   ^m   construcţii,   a   Legii   nr.   177/2015   pentru   modificarea   şi
completareaLegiinr.10/1995privindcălitatea^inconstrucţiişiatutuorprevederilorlegale
^invigoarecuprivirelaproiectareaunorastfeldelucrări.

Se  vor  respecta  OUG  nr.195/2005  privind  protectia  mediului  si  ale  OUG  m..114/2007
privindmodificareasicompletareaOUG.m..195/2005privindprotectiamediului.

La   elaborarea   documentatiilor,   proiectantul   va   respecta   standardele,    normativele,
reglementarileurbanisticeinvigoare.Deasemeneavarespectastandardelesinomativelein
vigoare privind modul de intocmire  si prezentare a documentatiilor elaborate (  atat pentru
parteascrisacatsipentruceadesenata).Piseledesenatesevorimpaturilaform@tA4.

LAlte Drecizări t}rivind realizarea contram±±!±±i

Temadeproiectarefaceparteintegrantădindocmentaţiadeatribuireaoferteişi
constituieansamblulcerinţelorpebazacăroraseelaboreazădecătrefiecareofertant
propmereatehnicăsifmanciararespectivdocumentaţiiledeproiectare.

Odatăcudepmereaofertei,ofertantulvadepueodeclaraţieprivindcedarea
drepturilor patrimoniale de autor.

Proiectantul  are  obligaţia  de  a  ^mainta  docmentatiile,  achizitorului  cu  scrisoare  de^ritare.

• Obiectul contractului:_

Obiectulcontractuluicareurmeazăaseatribuipresupmerealizareadocmentatiilor
tehnico - economice  de proiectare necesare pentru executia lucrarilor,  care se vor realiza in
aceasta  etapa  si  anme:  docmentatia  de  avizare  a  lucrarilor  de  interventii,  studii  de  teren
(geotehnice si topografice), obtinere avize si acorduri.

iJ2F=ata de orestare a seNiciî±_o±:

Durata  maximă  de  realizare  a  documentaţiilor  solicitate  prin  prezenta  temă  de
proiectareestede30dezilecalendaristicedincare7zilepentruaducerealacmoştinţăpublică
a studiului de fezabilitate elaborate (art. 2 din HCL nr.177/2015). Proiectantul are obligaţia de
a  participa   şi   prezenta  împreună   cu  reprezentanţii   Serviciului  Public   de   Administrarea
Patrimoniului  Municipiului  Sebeş  documentaţia,  participanţilor la dezbaterea publică şi  de  a
elabora versiunea finală a documentaţiei.

ivaloum totm tffl.tl . cantnctg|ni
Valoarea estimată a serviciilor de proiectare pentru elaborarea documentaţiilor este

de 12.605,041ei firă TVA, respectiv 15.000,00 lei cu TVA.

=_€grinteminimedeoroieetaLmProiectantul(ofertantul)areobligaţiadeaelaborastudiile
de teren ( topografice).

Studiile de teren vor cuprinde studii geotehnice şi studii topografice, aprobate şi avizate de
către organele competente.

StudiultoDografic:

îst"S#eibgL®riv%fi##P#ţi#g#tŢ#dgd*:tiţ:rffiŢ°*
decătreO.CJ'J.Alba.Încazulîncareexistăbornepeteren,sevaîntocmiplanşadereperti



topografic  pentru  minim  două  bome  cu  vizibilitate  ^mtre  ele,  sau  pentru  o  bomă  ce  are
vizibilitate  spre m punct de  coordonate cuoscut.  În cazul ^m care nu există bome se vor
materializa ^m teren minim 2 bome cu vizibilitate ^intre ele şi se va ^mtocmi planşa de reperaj
topografic.

Studiul  de  teren  se  va  ^inainta  Serviciului  Public  de  Administrarea  Patrimoniului
MunicipiuluiSebeş^m4®atru)exemplaretipărite(dincarecelpuţinmexemplaroriginal)şi
un exemplar pe suport magnetic (CD).

Notă:  Trei  exemplare  vor  fi  incluse  în  documentatia  de  avizffe  a  lucrarilor  de
interventii,iarexemplar`Uoriginalsevapredaseparat.Studiiletopograficesevorprezentape
CD si in format de lucru pentni a putea fi utilizate la faza urmatoare.

Avize i acorduri

Proiectantu va întocmi documentaţiile tehnice necesare penmi obţinerea avizelor şi
mrdu%ot;:::::;dŢŢjşrmL#:::=:::::Ţtfss=ă=:Pr=q*:ffi]#e.tiurbarimm.
459/07.10.2021   cade  în  sarcina  proiectantuluL  precum  si  plata  taxelor  necesare  pentru
obtinerea acestor a\rize si acorduri.

Serviciu Public de Administrarea Patrimoniului Municipiul Sebeş pune la dişpoziţia
of"lor în  copie  Certificatin  de urbanism  nr.  459/07.102021  ataşat prezentei  teme  de
proiectare.

Avizele  şi  acordurile  (copfi după piese  scrise  şi  desenate)  se vor înainta  Serviciului
m.hcgî#i::=;::::îŢ:?coŢriŢv#:::±S=;:tiipîuL'tiîi#BZÎE:=:#ŢL=Ţ='iiff,

-     exenplarul   original   se   va   înainta   separat   Serviciului   Public   de   Administrarea
Patrimoniului Municipiului Sebeş.
Of6rtantul   are   oblig{pti.a   de   a   preda   autorităţii   contracta"e   într-m   exemplar,

documentaţiile care au stat h baza obţinerii avizelor şi acordurilor.

3` Studiul de fezabilitate
La  elaborarea  docmentatiilor,  proiectantul  va  respecta  standardele,  normativele,

legislatiasireglementarileufbanisticeinvigoare.Deasemeneasevorrespectastandardelesi
normativele in vigoare privind modul de intocrire si prezentare a docmentatiile elaborate
(€Uzst  pentru  partea  scrisa  cat  si  pentru  partea  desenata),  piesele  desenate  se  vcm  prezenta
inpaturite la fbrmat A4. Piesele desenate se vor structiira pe obiective. Pentni fiecare obiect
se vor intocmi planuri de situatie distincte.  Camisul prezentat pe piese desenate va respecta
prevederile din Anexa 3  din Ordinul 839#009 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare  a  Legii  nr.50/1991  privind  autorizarea  executarii  lucrarilor  de  constructii.  Se  va
prezenta un opis al pieselor desenate.

Cerinţele din tema de proiectare reprezintă condiţii minimale.

Effl=mEHHmHEfflrim
Pentru partea scrisă nu se vor folosi caractere mai mici de „12".
Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii elaborstă se va preda Serviciului

Public de Adnrinistrarea Paurinoniului Sebeş în 3  (®  exemplare tipărite originale şi în 2



(două)exemplarepesupoftmagnetic(CDmvD).PemCDDVD,Studiuldefezabilitateva
prezenta^informatdelucrupentruafiutilizaulafazaumătoaredeproiectare,iffpecelălalt
CDmvDsevaprezentaStudiuldefezabilitate^mformatPDFpentruafipublicatpeSEAPla
umătoarea fază de proiectare.

Deoarecedocmenteleanexă(fişierele)careseataşează^mSEAPlaetapadeatribuire
acontractuluideserviciipentruelaborareproiecttehnic,trebuiesăaibădimensime@maximă
de  până  la  40MB,  în  cazul  în  care  documentatiile  elabora%    confom  prezentei  teme  de
proiectare  depăşesc  dimensimea  maximă  acceptată  ofertantul  are  obligaţia  de  a  împări
docmentaţiile^mmaimultefişiereastfel^mcâtfiecarefişiersăaibădimensiueamaximăde
până  la  40MB.  Se  vor  proiecta  lucrările  pentru  protecţia  mediului  inclusiv  cele  pentru
refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor.

Documentatiadeavizarealucrarilordeinterventiisevastructurapeobiecte.
Cheltuielile  estimate  pentru  realizarea  obiectivdui  de  investiţie  care  face  obiectul

prezenteitemedeproiectaresevorstabiliastfelîncâtsănufiesupraevaluate.
Sevorprezentadetaliatcheltuielilepentrufiecarecapitovsubcapitoldindevizul

general.
Vălorile din devizu general se vor exprima cu două zeoimale.
Estimareacostuluiobiectivului/obiectelorsevaface^inpreţurivalabileladatafinalizării

documentaţiei,indicându-secusuldeschimbleu/euoluat^mconsiderare.
Surseledefmanţffeainvestitieiseconstituie^mconformitateculegislaţiaînvigoaresi

constau  in  fonduri  proprii,  credite  bancare,  fondri  de  la bugetul  de  stat,  fonduri  exteme
nerambursabilesialtesurselegalconstituite.Sevaprecizacasursadefinantarebugetullocal
al Municipiului Sebes.

Graficele  orientative  de  realizare  a  investiţiei  se  vor  prezenta  confom  modelului
-ător:

Nr.Crt
\Denumireetapă

Durata (luni)

Luna

'1 2 31 4 5 6\ 7 8 9 10 11 12 '3\

I I I
n

1. Elaborare  studiul  defezabilitate

I I I
2. Verificare                  şiaprobarestudiuldefezabilitate

I I I
3.\4. Achiziţie  servicii  deproiectarepentTuelaborareproiectpentruautorizmaexecutariilucrarilordeconstruire,proiectethnicsidetaliideexecutie

I I I
\ Elabor"e        proiect \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ I \



pentru       autorizffeaexecutăriilucrărilordeconstruire

5. Elaborare         proiecttehnicşidetaliideexecuţie

I I I I I
6. Verificare        proiectpentruautorizareaexecutăriilucrăriiordeconstruire

I I I I I I I 1] 1]
7. Verificare       tehnicaproiecttehnicşidetaliideexecuţie

I I I I I I I I I
8. Verificare                  siaprobareproiecttetimicsidetaliideexecutie

I I I I I I I I I I
\9. \ îu:::t]e     ex%ufte \ \ \ \ \ \ \ \ I I \ \ I I I I
1,0` \Executielucran \ 1 \ 1 \ \ 1 \ I I \ \ I 1 \

;" \?ee=iq=aiucmio:a \ \           \          \\\ \ \ I I I I I
Proiectantulareobligaţiadeaefectuapropriileluimăsurători
Proiectantul va  prezenta liste  cu  cantitati  de lucrtari,  pe  categori  de  lucrari

;ăjîî§cîum±ŢÎŢFîâî;:ne#ÎÎÎÎ;,OcH#ÎFjoîîjâjt,e,cfîa=OÎ%Îaît=Îr:§#eaîaoffi=găocaîrî
publică a documentaţiei tehnico€conomice.

Mod de prezentare a ofertei:
Pentru realizffea mor  servicii  de  calitate,  ofertantul trebuie  sa detina/aiba acces  la

resusetehnicenecesareprestariilatimpsiinconditiidecalitateaserviciilor.
Oferta trebuie sa demonstreze conformitatea cu cerintele temei de proiectare.
Persoanele nominalizate  ca responsabile pentru ^indeplirirea contractului,  dacă va fi

cazul,  se vor ^riocui cu altele, cu respectarea cerinţelor minime impuse, nmai din motive
obiective  şi  cu acordu  scris  al autorităţii  contractante   (Serviciul Public de Administrarea
Patrimoniului S ebeş).

Ofertantul  are   obligatia  alocarii  resurselor  tehnice  si  profesionale,   dimensionate
calitativsicantitativpentruindeplinireacorespunzatoareacontractuluideservicii.



ReceDtia si verificarea serviciilor Drestate:
Serviciul  Public  de  Administrarea  Patrimoniului  Sebes,  prin  reprezentanţii  săi,  va

verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili confbmitatea lor cu prevederile din
ipropunerea tehnică şi din prezenta temă de proiectare, făpt consemnat printr-un proces verbal
de receptie. Verificarea va fi eftctuată în temen de 15 zile calendaristice de la predare.

Recepţiaserviciilorprestatenuexonereazăproiectantulderesponsabilităţilece-irevmin
privind solutia proiectată.

Recomandări

Serviciul  Public  de  Administrarea  Patrimoniului  Sebes    recomandă  oftrtantilor  să
viziteze şi să examineze amplasamentul şi să obţină toate infbrmaţiile care pot fi necesare atât
în vederea elaborării oftrtei cât şi a studiului de ftzabilitate.

Aprobat
Director
Ordean Dorin

Intocrit
lnspector de specialitate
Pandor Dan Sabin

PREŞEDNTE  DE  şEDINŢĂ
Consilier local, LUPU OVIDIU CĂTĂLN


