
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL SEBEŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.383/2021
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate @ctualizat al obiectivului de investiţii

„Modernizare străzi : Aurel Vlaicu, 8 Martie, Fântâm de Aur, Stichrilor, Municipiul
Sebeş"

Consiliul Local al municipiului Sebeş, jud.Alba;
Întrunit în şedinţa extraordinară, cu convocare de îndată, din data de  17.12.2021, ora 11,00;
Luând  în  dezbatere  proiectul   de  hotărâre  privind  aprobarea  Studiului   de   Fezabilitate

actualizat  al  obiectivului  de  investiţii    „Modemizare  străzi  :  Auel  Vlaicu,  8  Martie,  Fântâna de
Aur, Sticlarilor, Municipiul Sebeş"

Analizând:
-referatul de aprobare nr.89060/03.12.2021  la proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de

Fezabilitate actualizat pentni obiectivul de investiţii:  „Modemizare străzi : Aurel Vlaicu, 8 Martie,
Fântâna de Aur, Sticlarilor, Municipiul Sebeş" -proiect nr. 2109/2021 ;
-  raportul  de  specialitate  nr.   88968/03.12.2021   întocmit  de  către  d-na  Suciu  Delia,  din  cadrul

Compartimentului  lnvestiţii  al  Primăriei  Municipiului   Sebeş,  privind     aprobarea  Studiului  de
Fezabilitate  actualizat şi  a Devizului  general  actualizat al  obiectivului de investiţii:  „Modemizare
străzi   :  Aurel  Vlaicu,  8  Martie,  Fântâna  de  Aur,  Sticlarilor,  Muicipiul  Sebeş"  -  proiect  nr.
2109/2021 ;
-referatul  nr.97688/16.12.202l  privind necesitatea  introducerii pe  ordinea de  zi  a proiectului  de

hotărâre;
Având  avizul  nr.860/2021   al  Comisiei  pentru  amenajarea  teritoriului,  urbanism,  lucrări

publice,  administrarea  domeniului  public  şi  privat  şi  avizul  nr.86l/2021   al  Comisiei  de  studii
prognoze economico-sociale, buget, finanţe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Sebeş;

Având în vedere:
-  Studiul  de  Fezabilitate  actualizat  şi  al  Devizului  general  actualizat  al  obiectivului  de  investiţii

Modemizare  străzi  :  Auel  Vlaicu,  8  Martie,  Fântâna  de  Au,  Sticlarilor,  Municipiul  Sebeş"  -
proiect   nr.   2109/2021,   elaborat   urmare   a   contractului   de   servicii   nr.    177/05.11.2021,   între
Municipiul Sebeş şi S.C. TERMO&GAZ CONSULTING S.R.L.;
-    caietul    de    sarcini    nr.    81244/01.11.2021,    pentru    proiectarea    obiectivului    de    investiţii

„Modemizare  străzi  :  Auel  Vlaicu,  8  Martie,  Fântâna  de  Aur,  Sticlarilor,  Municipiul  Sebeş"  -
faza actualizare SF;
-HCL  nr.12/2018  privind  aprobarea  Studiului  de  fezabilitate  (actualizat)  pentm  obiectivul  de

investiţii  „Modemizare  străzi  :  Auel  Vlaicu,  8  Martie,  Fântâna  de  Aur,  Sticlarilor,  Municipiul
Sebeş"-proiect nr.23/2017  ;
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-   HCL  nr.120/2021   privind  modificarea  HCL  nr.12/2018,   aprobarea  Studiului  de   fezabilitate

actualizat  şi  a  devizului  general  actualizat  pentni  obiectivul  de  investiţii  „Modemizare  străzi  :
Aurel Vlaicu, 8 Martie, Fântâna de Au, Sticlarilor, Municipiul Sebeş";
-H.G.  nr.907/2016 privind etapele de elaborare  şi  conţinutului -adm al  documentatiei   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   şi   alin.   4,   lit.   d,   din   OUG  nr.   57/2019   privind   Codul

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

completările ulterioare

HOTARASTE:

4EL|. Se modifică Art.I, alin.( 1 ) din HCL nr.12/2018, ca umare a actualizării Studiului de
fezabilitate pentni obiectivul  de  investiţii:  „Modemizare  străzi  :  Auel  Vlaicu,  8  Martie,  Fântâna
de Aur, Sticlarilor, Municipiul Sebeş" - proiect nr. 2109/2021, articol ce va avea umătorul cuprins

„Art.  1.  (1)  Se  aprobă  Studiul  de  fezabilitate  actualizat  pentni  obiectivul  de  investiţii:
„Modemizare  străzi  :  Aurel  Vlaicu,  8  Martie,  Fântâna  de  Au,  Sticlarilor,  Municipiul  Sebeş"  -
proiect nr. 2109/2021, cuprins în Anexa  1, parte integrantă din prezenta hotărâre ;

Aţ±±[.  Se modifică Art.I, alin.(2), punctul  1  din HCL nr.12/2018, ca aumare a actualizării
devizului   general   al  obiectivului   de   investiţii   ,]\dodemizare   străzi   :   Auel   Vlaicu,   8   Martie,
Fântâna de Aur, Sticlarilor, Municipiul Sebeş", articol care va avea următorul cuprins :

Art.I (2). Se aprobă:
1.  Valoarea totală a investiţiei  11.804.038,42  lei  fără TVA, respectiv  14.026.905,17  lei  cu

TVA,
din care:
•   construcţii montaj  (C+M)   = 9.990.689,94  lei  fără TVA, respectiv  11.888.921,03  lei cu

TVA"

Art.III.  Se  aprobă  Devizul  general  actualizat  al  obiectivului  de  investiţii  „Modemizare
străzi  : Auel Vlaicu, 8 Martie, Fântâna de Au, Sticlarilor, Municipiul Sebeş", cuprins în Anexa 2,

parte integrantă din prezenta hotărâre ;
Art.IV.  Se  aprobă  descrierea  sumară  a  investiţiei  „Modemizare  străzi  :  Auel  Vlaicu,  8

Martie, Fântâna de Aur,  Sticlarilor,  Municipiul  Sebeş",  cuprinsă în Anexa 3, parte  integrantă din

prezenta hotărâre ;
Afi][. Orice alte prevederi contrare îşi încetează valabilitatea.
Art.  VI.  De  ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  răspunde  Primarul  Municipiului

Sebeş prin Direcţia Tehnică din cadrul aparatului de specialitate ;
Ail. VII. Prezenta hotărâre poate fi atacată de către persoanele îndreptăţite, în temenul şi

în condiţiile prevăzute de Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, cu modificările

şi completările ulterioare.
Prezenta hotărâre va fi afişată, se va publica pe site-ul Primăriei şi în monitorul oficial al

municipiului Sebeş şi se comunică:

Pagina 2 din 3



- Instituţiei Prefectului Judeţului Alba
- Primarului Municipiului Sebeş
- Viceprimarului Municipiului Sebeş;
- Serviciului Cheltuieli şi Resurse Umane
- Biroului Contencios Juidic, Administraţie, Transparenţă Decizională şi Arhivă;
- Compartimentului lnvestiţii Publice;
- Compartimentului Relaţii Publice, Comunicare lnformatică şi Monitor Oficial Local;

Sebeş la  17.12.2021

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ '
Consi]ier local, POPIUC MIRCEA Glfl,ORGHE
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4.NE:k#/ZA  #ăL   Ne #7/âc72|

SC ŢERMO&GAZ CONSULŢING S.R.L.,CUI RO 25721592, J20/696/2009 Strada

Slătinioara, bl.1, ap. 2Z Locam:atea Petroşani, judeţul Hunedoara

Proiect nr. 2109

MODERNIZARE STRAzl:

AUREL VLAICU, 8  MARTIE,  FANTANA DE AUR,

STICLARILOR,  MUNICIPIUL SEBEŞ

FAZA DE  PROIECTARE: ACTUALl,ZARE

STUDIU DE  FEZABILITATE CU  ELEMENTE DE D`A.L.I.

BENEFICIAR:  MUNICIPIUL SEBES

Stradai Pia'ta Primariel nr. 1 ,Tel. 0258/731004

PROIECT

PROIECTANT: S.C. TERMO&GAZ Cop-sultipg S.R.L.

Şef proiect: ing. Raderm@cher |a,dislau

Decembrie 2021

NR. 2109 -MODERNizARE sm^zi:
hmlcipiuL SEBEŞ pag 1

AUREL VLAICU, 8 MARTIE. AURi ST]CL^RltJ)R,



USTA DE SEMNĂTURl

şEF PR0lECT

PROIECTANŢl

P ROIECŢ NR 2109 -MODERi`iizARE \SŢR^Zi:
MUNicipluL sEBEş pag 2

-\

Zilil

Dr.ing. Raderm,€ch_er ladislau

Drumuri
Dr.Îng. Niştor Cătălin

AUREL VL^lc`U. 8 MARŢIE, F^NTANA DB`.AUR. STICLARILQR.



PLESESCRISE...............,....................................`..................,..........................6

j.     Informatii generale privind obieotivul de investitii
1.1.    D-enmirea obiectivului de investitii

1.2.    Ordonator principal de credite/investitor

1.3.     Ordonator de credite (secundar/tertiar) ..................................... „6

1.4.    Beneficiarul investitiei

1.5.    Elaboratonil studiului de fezabilitate

2.     Situatia existentă şi necesitatea realizării obiectivului/proiectului de
investiţii.......-...-..-

2.1.    Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acprduri
relevante, structuri instituţionale şi finanGiare

L-ediuşilmgprivindevoluţiac.ererii,înscopuljustificăriineeesităţii

PR0lECT

2.2.     Analiza situaţiei existente si identific\area defi.cienţelor .............. 6

2.3.    Andiza cererii de bunuri şi servicii, inclusi`v,prognoze pe termen

obiectivului de investiţi

2.4.    Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei
publice........................

3.    Identificar6a, propunerea şi prezentarea a minimum doua
tehniccLeconomic?pentrureălizareaobiectivuluide

3.1.    Paricularitati ale

scenarii/optiuni

3.2.    Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, fimcţional-
ai.hitectual Şi tehnologic
3.3.    Costurile estimative ale investiti

3.4.    Studii de speciaHtate, în fimotie de catogoria şi clasa de
impcrianta a ccmstmcţiilor, dupa caz

3.5. `   Gra;fice orientative de r6alizare a investitigi ..„ .......................... 27
......."28

perioadei
.._......_....28

4.2.    Analiza vulnerabilitatilor câuzate 4? -factori de risc, antropici şi
fecta investitia ....... 36

necesarul de utiLităti şi

38

naturali, inclusiv de schimbari clim3tice, c

4.3.    Situatia utilităţilor şi analiza de c>oqsum: -
derelocare/protejare,dupacaz;-soluţiipentruasigurareautilitatilor
necesare......,........

4.4.     Sustenabilitatea realizarii obiectivului dq ^inyeştitii: ` ...,............. 38

4.5.    Ariiza cererii de bunuri şi servicii, care justifica dimensionarea
obiectivului de hvestitii .

4.6.    Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de
aottiliziata neta, ratacumulat

htema de ,rentabilitate; sustenabilit?
4.7.    Analiza economică, inclusiv c

perfomanta fmanciara: fluxul

NR. 2109
M"icipiuL sEBEŞ pag 3

AUREL yLA]CU. 8 MARŢIE.

....„..........._...42

ar\ea indicaţorilor de



perfomanţăeconomică:valoareaactualizaţănetă,ratainternăde
rentabilitate şi raportul cost-beneficiu sau, dupa caz, analiza cost-
eficacitate

4.8.    Analiza de senzitivitate

4.9.    Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminme a riscurilor..57

J.     Scenariuvoptimea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a) ......... 60
5.1.    Comparatia scenarinor/optimilor propuse, din punct de vedere
tehnic,economic,ffianciar,alsustenabilitati,işiriscurilor.................60

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

5.3 ,    Descrierea scenariuui optim(e) recomandat(e) privind: ........... 64

5.4.    Principafii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului
investiţii:.......'......".-..-..-...

Eilil

PROIECT NR. 2 1

de
78

a)indicatorimarimali,respectivvaloareatotalaaobiectuluide
investitii,exprimataînlei,cuTVAsi,re§p.e,gtiv,faraTVA,dincare
constructii-montaj(C+M),înconformitatecudevizulgeneral;..........78

5.5.    Prezentarea modului ^m care
reglementarile specificg `m
asigurarii tutuor cerintelor

Cu
de vedere al

_-{e__---_-_--_
confo;mgraduluidedetalierealpropuneril,orţehnice........................81

5.6.    Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca
urmare a andizei financiare şi econom,i?e: fondiri proprii, credfte

loQal, _credite extemebancare, fl`ocatii de }`a bugetul de
gamtăte^ sau contrastat,e de stat,
surse legal constituite

6.     Urbanism, acQrduri şi avize gonfome
6.1.    Certificatul de urbriism emis ^m vede`rea o,btinerii autorizatiei
construire

6.2.    Extras de carte fimciara, cu exceptia cazurilor Şpeciale, expres
prevgzute de lege

ş;gî:ţţgd:şgEţŢfe;t:dn=:p:gl;c*m:Pă:e!Ît;:eăegîu:ă:e=t:ae'
documentatiatehnico-economica

6.4.    Avize confome privind a\sigurarpaiţiut"pr ........................... 82

6.5.    Studiu topografic, vizat de catre' Oficiul,tdgcadastru şi
Publicitate lmobiliara

6.6.    Avize, acorduri şi studii specifice, qupa caz, ^m fimctie de
de investitii şi căre.,pot q,onditiona solutiilespecificul obiectivului

tehnice

7,     ImpLemen,tarea investitiei.
7.1.    Infomatii despre
investitiei....-..

entiţatea

7.2.    Strategia de implementare, cupriHapd:
a obiectivului de investitii (in

og - MODERmzARE sTR^zl:

MUNlclpluL smEŞ pag 4

^uREl. VLAlcu, 8 M^RŢm, DE"Ă\m

1ementarea

ta de irpplememare
durata de executie.

STL|Cm]LOR,



graficul de implementare a investitieL esalonarea investitiei pe ani,
resurse necesare

7.3.    Strategia de exploatare/operare şi intretinere: etape, metode şi
resurse necesar

7.4.    Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale şi
institutionale

8.     Concluzii şi recomandari
8.  PIESE  DESENATE ..... „ ............................................. „ ..................... u ....-....

84

_88

-.

PROIECT NR 2i og - MODERNIZARE SmAzl:
MUNicipiuL sEBEŞ pag 5

AUREL VLAICU. 8 MART]E, FANTANA DE ^UR. STICLARILOR,



STUDIU  DE FEZABILITATE
Conţinut-cadruconformHOIĂRÂREnr.907din29noiembrie2016prMndetapeledeelaborareşiconţinutulicadrual

documentaţiilortehnlco€conomlceaferenteobiectivelor/proiectelordeinvestiţlifmartţatedinfonduripublice

PIESE SCRISE

1.    lnformatii generale privlnd obiectivul de investitii
1.1.  Denumirea obiectivului de lnvestitii:.MODERNIZARE STRAzl:  AUREL VLAICU, 8 MARTIE,

FANTANA DE  AUR, STICLARILOR,   MUNICIPIUL SEBEŞ

1.2.  Ordonator princ.tpal de credite/investitor: MUNICIPIUL SEBES

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)
1.4.  Beneficiarul investltiei: MUNICIPIUL SEBES, strada Piata Primariei nr.1,

Tel. 0258/731004, Fax: 0258/734187

1.5.  Elaboratorul studiului de fezabilitate cu elemente de D.A.Ll; actualizare studiu de fezabilitate
cu elemente de DAU 2021: SG TERMO&GAZ CONSULTING S.R.L.,CUI RO 25721592, J20/696noo9

Strada Slătinioara, bl. 1, ap. 22Localitatea Petroşani, judeţul Hunedoara

2.   Situatia exlstentă şi neceşltaţea
2.1. Prezenta rea contextului :, pe!itici, strategiiJeg.islaţie, structuri

instituţionale şi financiare
Proiectul a fostîntocmit ava: nd la bază ca baza următoarele planuri şi strategîi definite pe plan naţional Şi

regional,

Strategia de dezvoltare a judeţului Alba 2014-2020

Strategia de dezvoltare loţală durabilă a Municipiului Sebeş, judeţul Alba

Planul local de acţiune în domeniul mobilităţii urbane durabile, mun. Sebeş

Planul local de actiune pentru mediu -judeţ Alba

StrategiadedezvoltarediirabilaaserviciilorpublicedealimentarecuapaŞicanalizareRomania2025

Legislatia de m3i sus nu are caracter limitativ.

2.2. Analiza,sltuaţiei existente si identificarea deficienţelor

Situaţia`existentă

Zona  pe  care  se  intervine\prin  proiect  este  compusa  din  patru  strazi    cu  ,±.25jgospodarii  şi  5  sedii  de

societati comerciale. Populatia rezidenta este de circa 350 cetăţeni.

Condiţiik  de  locuw în  zom  sunt  precare  din  cauza  lipsei  utilităţilor  apa  si  canallzare,  precum  Şi  caile  de

acces nemodemizate.

Se observa o inechitate a locultorilor de pe aceste strazi fata de ceilalti  locuitori ai  municip"  prMnd

accesul la utilîtati (apa,canal,,cai de acces).

PROIECT NR. 2`09 -MODERNIZ^RB STR^Zl: AUREL VLAICU, 8 MARTIE, DE ^VR, STICL^RIL9R,tiuNlcrpluL sEBEŞ pag



Ziiil

2.3.Analizacerei.iidebunurişiservicii,inclusivprognozepetermenmediuşilungprivind

evoluţiacererii,înscopuljustificăriinecesităţliobiectivuluideinvestiţii

Zonastrăzilorpecareseintervinedatoritaamplasamlalimitalocalităţii,avândmultesuprafetedeteren

viran  a cimoscut o dezvoltare in ulthii ani prin cresterea numărului de gospodării Şi sedii de societăţi

comerciale.Înprezentestecompusadinpatrustrazicu125gospodariiŞi5sediidesocietatiComerciale.

Populatia rezidenta este de circa 350 cetăţeni.

PetermenmedmşilungseestimeazaocreştereasemănătoareademografieidatorateÎmbunătăţirii
calităţii vieţii , dezvoltarii turistice şi economice a zonei.

Dintotalulgospodăriilorindividualeexistenteper`trucalcululdebitumpentrudimensionareareţeleide
distribuţieapasicanals-apreconizatorataderacordarede100%aacestoraavându-seinvedere:

-            costurile de realizare a unui sistem de allmentare cu apa centralizat,raportatela posibilităţile

financiare ale iinor familii,
-           a'nularea foselor septice existente

ln vederea dimensionării sistemului de alimentare cu apa si canal s-a luatîn calcul ocrestere cu 20% a
locuitorilor acestor strazi

2.4. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice
1       crearea un sistem de alin"tare cu apă, prin care asigura riveranilor un grad ridicat de civilizatie şi

sanătate\în confomitate cu standardele în vigoare;
•       reducea gradului de poluare a apetor subterane freatice prin colectarea centrîlizata a apelor uzate

menajere;
•        asigurarea desfasurari  fluente a traficului rutierîn conditii de siguranta şi confort;
•        asigurarea circulatiei pieto,nilorîn conditii desiguranta;
1        a5igurarea colectarii şi scvrgerli,?pelor pluviale;
lmpactul proiectului asupra grupului ţintă:

Prin realizarea şi implementarea proiectului, se va Îmbunătăţii starea de sănătate a po[ulaţiei prin crearea

unor condiţii conforme cu norme,le de calitate a mediului`şi normele de igienă a habitatului.

Prinmodemizareaacestorstrăzisevorasiguracondiţiioptimeşiconfortîntraficpetoatădurataanuluişi

pentru toate categoriile de participanti la trafic.

Proiectulareimpactpoz.itivasupraimaginiiacestuigrupţintăprinpunerealadispoz.iţiacetăţenilorşia

angajaţilorinstituţiilorpublice,atuturorfacmtăţilorposibiledinzonă,seaducîmbunătăţiridinpunctde

vedereaprotejărnmediului,seasigurăoinfrastructurămodernăcreâhdu-sepremizadezvoltăriiactMtăţilor

de producţie şi automat a îmbunătăţiriî nivelului de tra'i a populaţiei d.in zonă.

3.    ldentificarea, propunerea şi ,prezentarea a minimum doua scenarii/optiuni tehnico-
economice pentru real.Frea obţectivuluf de iwestiţil

3.1.     Particularitati al,e amp\Iasamentului:
a) descrierea amplasamentului

ObiectivuldeinvestiţiiestesiţuatînparteadesudestaMunicipiuluiSebeş,peparteastângăa
drumului DN7 itrada Drumul Sibiului, în sensul de mers spre Alba.
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Străzile  care  fac  obiectul  prezentuluî  proiect  au  o  lungime  totală  de  circa  1,978  m  şi  sunt  situate  pe
teritoriul lntravilan al  Municipiului Sebeş.

Conform  certificatului  de  urbanism  nr.  42i  din  26.07.20ig  cu  prelungire  până  la  data  de  27.07.2022  şi
anexa  la  acest certificat de  urbanism  nr. 485din  19.10.2021   emis de  Municipiul Sebeş, terenul pe  care  se Va
edifica  obiectivul  de investiţii  este  domeniul  public  al  municipiului,  fiind  situate  pe  teritorlul  intravilan,  ne
fiind instituit un regim  urbanlstic special.

O/-npt/nctdevedere/.ur/.d/.cteritoriulpecarevafiedificatobiectivuldeinvestiţiiestesituatîn
intravilanul  Municipiului Sebeş, fiind proprietatea Municipiului Sebeş conform inventarului bunurilor care
aparţin domeniului public al Municipiului Sebeş, nr. Crt 354, cod.1.3.7.1.

Tal)el centra«zator numere cadastraLe şÎ obîective de inyest€ţie

Model J

Nr.clt.   , Ol].ri'  dnftJstffi`dMţffi,,4 .  Î
.( •,,\c;jnâ*r     '•71,-,=,:î:J`--:,riâţ:-

j,{`>t;,.,~`\,:{€Î6,e]şff,h#``::#ztt.=\u.,,[r+.`

--îf,,t`.l,t:l.,.:t+:,a,,,::ui,;,',{Ţ:`..`,`')PŢ#B#htTffŢ?e%ţnle`,

`       -``,`  .      .       ,  ,    t-(    -r

•      :  ş,ţ--,.P.r`,-?.L     ,

1.

CF nr, 84447
84447 13.320

sTmDA,AU.RE€;Vmlcu•Reabllftaie'retea,Îpa _
Aft normativ T`r 974, din

stradaÂun.eivlaicu\- 25/09/2002  emis de
942m Gwernul României, act

•        Exţlndere retea administrativ r`r. 248,
Sebes cana l!zare menajera dln 31/10/2016 emis de

Strada Aurel Vlaicu strada` Aurel VlaJcu\ - consilţul local al

121m mur`icip}u lul Sebes

•        ModerhîzarestradaAurelVtaicu-765m Domen'iul Public

2.
CF nr. 84367

84367 3.369

sTmDA S MAmE +

Act normativ nr 974, dln25/09/2002emisde

Sebes Guvemul Româi`tel,
Strada s MarEie Domeniul Public-Actno\rmatlvJnr974, din25/09/2002emisde

3.
CF nr. 85206

85206' 861

•        ke;^bUitare;reteaapa Guvemul Românlei, act

strada`8\Martie-617m adfriinistrativ nr. 232,
Sebes •        Extinder`6r6tea din 28/09/2017 emis de

Strada s Martie canalfzaTemenajera consiliut lcical al

strada:8'`Mârtie- municîpiului Sebes

638'5m ,•Modernizărestrad_a,8 Domeniul, Pu bllc'Actn\6maţlvnr974, din

4.
CF nr. 85157

85157 1177

Martii-ş35m 25/09#002  eniîs cleGwemulR6mâniei,actadministrativnr.322,

Sebes d`in 28/1V2017 emls de
Strada s Martie consiliul loc3l almunjcipiutii,lSebesDomenlulPiiblic

S`

CF nr. 84423

84423 2.020

STRADA EĂM:ĂN.Â DE\.AyR

Act.normstiv nr 974, din'25/Q9/2002e`misde

•       R;`abl,lftdr.e,retşt? 3Pa Guv?r"l Rohânlei, act

Sebes strad?`Eţbâ4tâiia+dăAur adriinisţrativ nr. 273,

Strada Fântâna de -11gm,, \din 17'/|1/2Q16 emis de

Aur •        Modemlzarestraqa. consiliul tocal al

Fântâha de Aur -313m imunlcip'iuluiSebesDomeniulPublic
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6.
CF nr. 84391

84391 1.326

-
Act normaw nr 974; din25/09/2002emlsdeGuvernulRomâniei,act

Sebes administrativ nr. 273,

Strada Fântâna de din 17/11/2016 em!s de

Aur consjliul local almunlclpiuluiSebesDomeniulPublic

7.
CF nr. 84393

84393 1.365
STRADASŢICLARll.OR

Act normativ nr 974, din25/09/2002emisdeGuvemulRomâniei,actadmlnistrawnr.248,

Sebes •        Reabilftare reteaapa din 31/10/2016 emls de
Strada Stlclarilor strada 5tJdorJ/or - consiliul loc3l al

404m m un iclpiului Sebes

•        Extindere reteacanaLizaremenajera Domenlul Public

8.
Cf nr. 85245

85245 1.192

Act normatlv nr974, din
strada Sticlarilor - 25/09/2002  emis de
404m Gwernul României, act

•       Modernlzarestrada admin!strativ nr. 232,
Sebes Stidarilor -2esm din 28/09/2017 emis de

Strada Stlclari lor consmu 1 iocal almunlcipiululSebesDomeniulPublic

Di.n pL/nct de vedere econom/.c,folosinţa actuală a terenului este -căi de circulaţie rutieră strazi de cat
111,  cat  lv

Destinaţia prin PUG: teren construibil zona căi de comunicaţie rutieră.
Suprafaţa totală ocupată de obiectiv fiind de 24630mp.
Din punct de vedere tehnic:
-UTR11-Cr -zona de căi de circulaţi\e rutieră
-toate uti lităţile

-se va păstra caracterul arhit€tiurol al zonei

b) relaţii cu zone Învecinate, accesuri existeme şi/sau căl de acces posfbile;

Municipiul  Sebes  este  situat  În  partea  centrala  a  României,  în  sud-vestul--
Transilvaniei, în partea de sud a judetului Alba.

Teritoriul  administrativ  al  MurLicîpiului  Sebeş  este  străbătul  de  autostrad

A1, drumul naţional Şi eiiropean  DN 7 / E 68 (Deva~Sibiu-Brasov), drumul naţibn

şi  european  DN1/ E81 (Cluj-Siblu-P'rtesti),  drumul  national  DN  67C care face  part

din traseul Ţransalpin3, precum şi arte driimuri judetene şi străzi locale.

Pe langă accesul auto în zonă este posibil şi accesul feroviar. În oras exista Şi

o  gara,  pentru  rute precum   Bucuresti-Brasov-Sibiu,   mergând  spre  v6st  (De#va-;(

Arad).

Sebesul se gaseste  la  15 km de Alba-lulia,  la 55 km de Sibiu (Sibiul  are şi ii

areroport internationa!) Şi ta 63  km de Deva, în  apropierea varsarii,râuliii Sebeş,`Î

râul Mures.

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

muntelui  şi  la  limita  de  separare  a  altor  doua  unitati  naturale  distincte:  Podisut
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Secaselor  spre  est  Şi   culuarul   Muresului  spre  vest.  în  sud,   Sebesul  se  învecineaza  cu   Muntii  Surianu,

cunoscuti şi ca Muntn Sebesu]ui  (Vârful  lui Patru-2.130 m; Vârful Surianu-2.061 m). Prin orasul Sebes trece

râul  cu  acelasi  nume,  un  râu  t.ipic de  munte, în  aval  de  hidro-centralele  de  pe Valea  Sebesului.  Suprafata

terenului   pe   care  este  asezat  orasul   este  aproape   plana.  În   partea   de   nord  a  Sebesului   se  înalta  un

impunator monument al naturli, "Râpa Rosie", unic în România.

Caile de acces pentru realizarea obiectivului de investftii sunt însăşi strazile prevăzute peritru modernizare

precumşistrăzileadiacentecareconvergspreamplasament.Nuestenecesarăexecuţiadecăideacces

provizorii având în vedere faptul că toate lucrările sunt realizate pe străzile existente.

c)orientăripropusefaţădepunctelecardinaleşifaţădepuncteledeinteresnaturalesauconstruite;

N-UAT Alba  lulia

S-UAT Săsciori

SW  UAŢ-Pianu

NW-UAT Vinţu deJos

NE UAT Daia  Română

E- UAT Cut

SE- UAŢ Câ[nic

d) siirse de poluare existeme în zonă;

Nu se cunosc.
e) date climatice şi particularitati de relief;

Din  punct  de  vedere  climatic,  judeţul  Alba  are  o  climă  temperat -continentală în  general,  şi  vaTiază

funcţiedeunităţilederelief,Încadrându-seîndouăsectoaremari:zonelemontanecuclimăreceşiumedăşi

zona de deal mai caldă şi mai uscată.

Trăsăturile  climatice  Sunt  o  consecinţă  a  poziţiei  sale  în   Podîşul  Secaşelor  şi  a  partlcularităţilor  sale

geografice.

Zona  beneficiază  de  un  climat În general  blând  cu temperaturi  medii  anuale de 6  ...10°C Şl  amplitudini

termice medii de 23°C .

Climatul În zona Sebeşului este un climat de tip temperat~continental cu  precipitaţil  relatlv reduse şi cu

diferenţe mari între anotimpuri.

Pecipitaţi.ile  medn  anuale oscilează în jurul  valorii  de  600  mm/an şi  o  circulaţie a  aeruliii  predominant

vestică  ceea  ce favorizează  cultivarea  deopotrivă  a  legumelor,  plantelor tehi.ice,  cerealelor,  viţei  de  vie  Şi

pomilor fructiferi.

Numărul anual de zile cu ninsoare variază în jurul valom de 31 .„ 40 zile/an.

Adâncimea  de îngheţ este  de  0,80  .„  0,90  m  măsurată  de  la  terenul  natural  sau  sistematizat,  cf.  STAS

&Ns4Ngrn .

f} situ aţia utilităţi lo r tehnico4dilitare existente;
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-reteleedilitareînamplasamentcarearnecesitarelocare/protejare,înmăsuraÎncarepotfi

identificate;

PestradaAurelVlaicu,pentruamenajareapârâuluiRăstoacaestenevoiedeîngropareaa3branşamente

carelaoraactualasuntaerienepeolungimedeccasmfiecare,întotal24m.Pentrurestulreţelelordin

zonă se menţine situaţia existentă

•posibileinterferenţecumonumenteistorice/dearhitecturăsauslturlarheologicepeamplasarnentsauîn

zonaimediatînvecinată;existeriţacondiţionărilorspecificeîncazulexistenţeiunorzoneprotejatesaude

protecţie; -nu este cazul

-terenuri care aparţin unor instituţii care fac parte dm sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţa

naţională; - nu este cazul

g)Caracteristicige®fiz!cealeterenuluidinamplasament-extrasdinstudîulgeotehnicelaboratconform

rTormative[or În vigoare, cuprinza nd :

(i) date privind zonarea seismica;

Conform prevederilor Codului P100-1/2013 privind zonarea teritoriulul, perlmetrul cercetat se înscr[e din

punct de vedere al valorilor de vârf ale acceleraţiei terenului,   intervalul de recur?nţă lMR=225 ani cu Valori

ag = 0,10g şi perioada de colt Ţc = 0,7 sec.

(ii)datepreliminareasuprana€uriiterenuluidefundare,inclusivpresiuneaconventionalaşinivelulmaximal

apeiorfreatice;

Conform studium geotehnic nr.05/2012, anexat prezentei documentaţii:

stratul de fundare:

-stratulsuperficialconstituitlocaldindepoziteeluvio-deluvialeconstituitedinargileprăfoase,argile

nisipoase, nisipuri argiloase etc, brun -cenuşii plastic consistente la plasticvârtoase

-stratdealuviunigrosiereconstftuitdinpietrişuricunisipşibolovănişşaybolqvănlscupietrişşinisip,

cenusii umede cu îndesa\re ridicat

Adânc/.mea deJundcrre: minim 0,90 ... i,00 m măsurată de la terenul natural sau sistematizat

Capacitatea  portantă:  conform  SŢAS 3300-2/85, valoarea  preslun.ii  conventionale de  baza (pentru  latimi  de

1,00 m şi adancimi de 2,00 m) este P conv=290 kpa

Sapaturilelacasetasistemuluirutiersevorface'lamaxim0,70miarpozareareţelelordeutilitaticareseVor

reabilita (apa şi canal) se va face la min. 1,00 m.

(iii) date geologice generale;

Geologic,amplasamentulcercetatseîncadreazăînsectorulextremsud-vesticabazinuluiTransilvaniei,bazin

format  din  afundări  diferenţiete  ca  amplitudine,  a  unor  blocuri  ate  masivului  median  (delimitat  de fosele

geosinclinale  alpineprin care au fost regenerate  o serie  de teritorii  cu structuri hercinice); afundări care au
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apărut ca efect al diatrofismului laramic Şi care au permis transgresiunea mării paleogene.

ln   timpul   paleogenului-miocenuhri   inferior,  teritoriri   transilvan  în   ansamblu   a  fost  supus   unor  mişcări

oscilatoriî  care  au  ca  efect  altemante  ale  depozitelor  de  facies  mar.Ln  cu  cele  lagunar-continentale  ale

eocenului  Şi  o  serie  de  trasgresiiini  şi  regresiuni  în  timpul  mioce"lui  inferior  care  în  finst  conduce  la

exondarea generală a zonei.

Tortonianul   aduce    o   mare   transgresiune,    marcând   începutul    celei    de    a    doua    etapa    a    evoluţiei

bazinului/depresiunii Transilvanîei; etapă care se încheie cu exondarea generală post-pliocenă.

ln  zona  localităţii  Sebeş apar la  zii fomatiunile oligocenului  (conglomerate,  gresii,  argile  mămoase vărgate

(brun-roşcate  la  cenuşiu  verzui)  şi/sau  violacee  şi  cele  ale  sarmatoLpliocenului în  facies  pannonic  de  larg

(marne, marne nisipoase şi nisipuri -atribu.ite volmnian -bessarabianului inferior).

Odată  Cu  exondarea  finală  a  zonei  (post-policenă)  şi  schimbarea  reţelei  hidrografice  actuale  încep  să  fie

generate,   transportate   şi   redepuse   formaţiuni   aluvionare   recente,   ciiaternare   (pleistocen-superior-

holocene,  legate de  ultimele  doua  glaciaţii  Riss şi  Wurm);  aluviuni  cu  granulometrie variabilă  (de  la fină  la

medie grosieră) depuse în zonele de luncă/albie majoră şi/sau terasa.

Tot  ca  efect  al  alterării  mpergene  apar  şi  celelalte  tipuri  de  depozite  superficlale:  eluvij,  deluvii,  proluvii,

coluvii etc.  Depuse  mai ales În zonele de creastă/platou Şi/sau de versant deluros, pe formaţim  pre/ante-

cuaternare.

(iv)   date   geotehnice   obtjnute   din:   planuri   cu   amplasamentul  forajelor,  fise   complexe   cu   rezultatele

determinarilor de labc)rator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandarile pentru fundare şi

consolidari, harti de zonare geotehnica, arhive accesibile, dupa caz;

Amplasamentul  zonel  ce face  obiectul  prezentului  proiect  se încadrează în  categoria  geotehnică  1,  cu  risc

geotehnic redus.

Având în vedere categoria de importanţă a obiectivului în  cauză, încadrarea lucrărli în categoria  geotehnică

1,   caracterizată   prin   risc  geotehnic  redus  şi   buna   cunoaştere   a   zonei,   sub  aspect  geotehnic,   pentru

amplasamentul  în  cauză  s-a  considerat  suficientă  executarea  de  observaţii  directe  de  teren,  exploatarea

datelor cunoscute din amplasament.

(v)  Încadrarea  În  zone  de  rlsc  (cutremur,. alunecarl  de  teren,  inundatil)  în  conformitate  cu  reglementarile

tehnice În vigoare,.

Amplasamentul  obiectivuw  proiectat  este  inclus  Într-o  zonă  care  prezintă  un  grad  bun  de  stabilitate

generală şi  locală  (neexistând  p,ericole  iminente  de  dgradare  prin  declanşarea  şau  reactivarea  de  alunecări

de   teren   Şi/sau   altor   fenomene   şi/sau   transversale,   spălări   în   suprafaţi   importante,\  inmdaţii   etc);

eventualele   lucrări   de   corectare   a   profilului   longitudinal   sau  t+ansvers?l   al   străzilor  în   cauză   sau   de

sistematizare   verticală   a   amplasamentelor   eventuale`or   construcţii   conexe  vor  fi   astfel   proiectate   şi

execiitate  Încât  sa  conserve  gradul  bun  de  stabilitate  generală  şi  locală  a  acestora  Şi  în  acelaşi  timp  sa
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asigure colectarea şi drenajul optim a apelor meteorice.

(vi)  caracteristicj  din  purict  de  vedere  hidrologic  stabilfte  în  baza  studiilor  exjstente,  a  documentarilor,  cu

indicarea surselor de informare enuntate bibliografic.

CelemaiimportantecursurideapădinzonăsuntrâurileMureş,SebeşşiSecaşcareîmpreunăcuoseriede

afluienţilocali(văiminore),dreneazăîntreagareţeahidrograficădinzonă(cucaiacterpermanentşi/sau

semipermanent-torenţial).

În zona amplasamentului (zona de luncă/albie majoră comună râurilor Sebeş şi Secaş) apele subterane se

organizeazăcapânzăfreaticăcunîvelliber,demailargăextindere,cantonatefiindînmasaaluviunilor

grosiere(lacontactulacestoracurocadebază,cvasiimpermeabilă)laadâncimidecca1,50-3,00mdela

nivelul terenului natural actual cu posibilităţi de ridicare a nivelului lor hidrostatic cu cca 0,50-1,00 m, în

pluviozitate ridicată dar sub cota de -1,50m.

Apelesubteraneîngeneralnuprezintăfatadeelementeledinbetonsi/saubetonarmataleconstrucţiilor,

cu care vin în contact, un posibil caracter agresiv (cu totul sporadic în zonă au fost intalnite ape cu

agresMtate general acîdă, carbonică Şi/sau de dezalcalinizare, de intensitate foafte slabă).

ln cazul de faţă, se consideră că apele subterane nu vor intra în contact pşrmanent sau secvenţial cu

sistemul rutier al străzilor care fac obiectul prezentului proiect, şi nici cu,fundaţiile directe de suprafaţă, ale

unor elentua'le constriicţii anexe.

RECOMANDĂRI ŞI CONCLUzll formulate de expertul tehnic

Lucră;iledeL,MODERNIZARESTRĂZIAUREl\VLAICU,8MARTIE,ţANTÎNAD`EAURSISTICLARILOR,

MUNlapIULSEBEŞJUDETb[ALBA"sevafacefuncţiedecapacitatea,pottantăa,struţturiirutiereexistente,

denaturapământumdinpatudrumulrişidetraficulriitierdeperspeftîvăşi`decaracteristicelegeometrice

ale străzilor analizate faţă de proprietăţile existente.

Referii:or la proiectarea elementelor geometrice, recomand :

•      lăţimea  părţii carosabile, elementele din  plan  şi profil  longitudinal vorfi proiectate în conformitate

cu standardele şi  normativele în vigoare, cu  amenajarea  corespunzătoare a  racordărilor în  plan Şi

spaţiu şi cu păstrarea platformei existente.

-      in profil transversal, având`în vedere situaţia existentă din teren şUmportanţa drumului analizat, se

recomandă    prolectarea    unor   elemente   geometrice    coresp+unzătgare,    conform,Ordinul    M.T.

nr.1296/2017priv.md  proiectarea  Şi  i.ealizarea  drumurilor,Ordinul  49/1998  privind  proiectarea  şi
realizarea  străzilor în localităţile  urbane,cu  consultarea  STAS  1,0|44/1  si STAS 10144/3-elementele

gabaritice specîfice fiind cele pentru strazi;
-      pentru stab+.Hrea norme]or privind proiectarea,construirea si modernizarea qrumului-in plan şi profil

longitudinal, se recomandă proiectarea  unor elemerite geomeţrice coreşpunzătoare unei viteze de

prolectare   de   25   km/h.   cu   păstrarea  în   itiare  parte   a  traşeului  texistent  şi   cu   calcularea  şi
amenajarea racordărilQr, conform STAS 863-85 şi STAS 10144/1-90. în aceşt sens, toate racordările

dinplancurazemaimicide100mvorfiprevăzutecusuprqlărg,i.Ţ!.leji?`ceş>?reşito?teracordărilecu

raze mai mici decât raza recomandabilă vor fi amenajate prin'cdwe,Pi,nşsau ,supraînălţare, confom
normelor în vigoare.
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-      se  vor  evita  soluţiik=  tehnice  care  conduc  b  mutarea  de  instalaţn  existente(canal,apa,etc)  sau  la

exproprieri  de  tereniiri  în  scopul  operatMtăţii   derulării   acth/ităţilor  de  modemizare  ale  strazii

respective Şi pentru evitarea unor cheltuieli suplimentare,

uOTA..

-      in cadul elaborarii documentatiei de executie, proiectantul va tine cont(acolo unde este.ca.z:I) de

p;;cteleobNaate_aletraseului(institutii,monumente,accese,etc)i]sigurandunaccessfacilla
acestea.IncazulDpgEE±?lorobliatieLundediferenţacotelordintreliniarosiesiceaneagra,nu.-permiteinserare=ş=;;;;-cturiirriisreproiectate3evorreallizacaselerutiere,caresqpoataprelua

grosimea stucturii rutiere, rezultata d.in calculul de dimensionare;
-      se vor evita soluţiile tehnice care conduc la relocarea de instalaţii existente(gaze, apa, canal, etc)

saulaexproprierideterenuriînscopuloperativităţiiderulăriiactivităţilordereabilitarea

obiectivului respectiv şi pentru evitarea unor che]tuieli suplimentare`

Referitor la scurgerea apelor de suprafaţă (santuri) , recomand următoarele:

Pentru straziwdrumurile expertizate, pentru e\/acuarea apelor (santuri, rigole,podete,etc), se

vor avea m vedere urmatoarele aspecte de ordin general:

-      scurgerea apelor desuprafaţă din zona drumurik)r investigate seva studia şi corelaţn profil

transversal, profil longitudlnal şi plan cle situaţie, funcţie de sftuaţia co+ncretă din teren, cu

respectarea limitelor de proprietate existente;
-      pentru declivităţi nial mici de o,50 % şi mai mari de 4,00 % se va prevedea protejarea peretilor

dispozitivelordecolectareşievacuareaape.lordesuprafaţă;coriformnormelorînvigoare;
-      apele  din  şanţuri  sau  rlgole  se vor descărca  transversal  prin  podeţe corespunzătoare  (rezistenţă  st

stabilitate, Lăţime, capacitate de scurgere etc.);

-      se va evita dirijarea apelor de suprafaţă colectate încurţile imobilelor situate lateral drumului supus

modemizarii;

-      protejarea  pereţnor dispozitivelor de scurgete  a  apelor de  suprafaţă  sau  păstrarea  lcw  din pământ

se va efectua pe baza prevederilor normelorîn vigoare, funcţişide v3loarea

declMtăţilbr  pe  care  b3  urmăresc  aceste dispozitive şi funcţie  d?`modalităţile  concrete  de  evacuare  a

apelor din zona drumurilor respective;

-      în  zona  intersecţiilor cu  drumurile sau  străzile  laterale  se va  asi     ra  contlnuitatea  scurgerii  apebr

de suprafaţă  prin şanţume prok3ctate,  prevăzându-se podeţe tubulare de climensiuni adecvate sau

dirijând apele în lungul dru       rilor cu+care se intersectează{qacă>este pqsibn acest lucru};

-      apele   ffin   şanţuriŢŢsau   rigoh  se  vor  descărca   transverîsal  fthŢ  podeţe  tubutare   de   dimensiuni

existente sau proiectate st modul de scurgere? aceşrora se va realiza transversal

sau bngitudinal clrumului, urmărind`+se îndepărtarea lor din7zqnele+construcţiilor.;

Scurgerea   apelor   de;+pe   partea   caroşişbila   este   asigurata  `prin   pantele   transversak}   ale

profilurilor iar in lmgul drumulri prin şanţurile,existente ce vorfl aquse b profil st prir cele proiectate.

Apele pluviale vor fi dirijate catre podetele existente st cele prdecţate.

ş±!g/rimle pemste (unde este             vor a\/ea secţiunea trapezoidab  sau triunghiubm
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rezultata  dintr"  calcul  de  dimensionare  hidaulic  si  hidrologic,  realizat  de  catre  proiectant,  se  vor

realiza cu beton de ciment (*) cu grosimea de 10cm turnat la fata locului pe strat de nisip de 5 cm .

Sevorpereasanturileinzonadedescarcareaacestoralnpodeteleexistentesi/sauprolectate,

pe o lungime de minim 10 m.

Santurile vor fi  aduse  la  profil  si  vor  fi  cu  peretii  protejati  cu  beton  de  ciment tumat  la fata

locului  pe  sectoarele  de  drum  cu  panta  longitudinala  >  de 4%  in  scopul  combaterii  fenomenului  de

eroziune .

Cand pantele logitudinale ale fundului santului sunt mai mari, scurgerease realizeaza in trepte.

lnaltlmea unei trepte la caderile santurilor este de cel mult 50 cm( de regula 15-25cm)

RiEolele  carosabîle(unde  este  cazul-accese)vor  avea  latime©  de  0,73  m  si  se  vor  realiza  din

beton (*} in grosime de 0,20 m.

RiEolele   de   acostament(unde   este  _ca_z!±!tse   vor   realiza,   din   elemente   prefabricate   sau

monolit.

Santuri/RiEo]ele  ranforsate(u.nde  este  cazul|  sunt  amplasate  in  zonele  unde   se   prezinta

instabilitati  ale taluzurilor.  Aceastea vor realiza  din  beton(*) va  prelua apele pluviale si apele infiltrate

in sistemiil rutier.

Santurile existente,se vor curata, decolmata si se vor aduce la profil, acolo unde este cazul.

Dlferenta  de  santuri  ramasa  (fara  sant/rigola  pereate,rigola  ranforsata,  carosabile,etc),  vor fi

neprotejate, de pamant, avand sectiunea trapezoidala sau tip rigola si  deschiderile variabile in functie

de situatia din teren si de calculul de dimenionare hidraulic si hidrologic.

Referitor la podetele existente cit si cele proiectate, recomand proiectantului următoarele:
• se va analiza  posibilitatea  păstrării în totalitate a  podeţelor texistente, cu decolmatarea  lor şi

cu prevederea lucrărilor de reparaţii necesare (coronamente, arlpi etc,).

-podetele  care  nu  sunt  dimensionate  corespunzator  atat  hidraulic  cat  si  gabaritic  se  vor

dezafectasiinlocuicupodetenoiproiectateiarceledimensionatecorespunzatorsevordefmtivaprin

efectuarea de timpane, coronamente si camere de lmistire.

Pentru podetele noi proiectate la stabilirea tipum de podeţ se va tine cont

de următoarele elemente:

-      lumina[si debuşeul podeţului;

-      natura  şi   caracteristicile  fizico-mecanice  ale  terenuw   de  fundare  în  amplasamentul  podeţului,

determinate conform STAS 1242/3;

•      elementele  gecmetrice  ale  drumului  în  planul  de  situaţie,  prof`l  longitudinal  şi  pfofil  transversal

precum Şi dfferenţele de cotă între par[ea din aval şi din amonte;
-      posibilitatea de întreţiner€ îrwcopul menţinerii în stare de funcţionare;
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-      economicitatea şi rapiditatea în execuţie;

-      încadrarea  podeţulum peisajul înconjurător.

-      se  va  urmări  alegere  clasei  betcianelor  utnizate  pentru  realizarea  lucrărilor  anexe  (rigole,  şanţuri,

fundaţn  parapete,  lucrări  de  consolidare  şi  sprijinire  etc.)  şi  pentru  podeţe  în  conformitate  cu

recomandările indicativului NE 012/2007 şi

codul de practică pentru producerea betonului (012/1-2007), funcţie de clasa de expunere.

-      adaptarea   la  teren   a   podeţelor  tubulare   si   dalate   utilizate   se  va   efectua  în   conformitate   cu

prevederile Normativului P19-2003.
Podetele tubulare  proiectate sunt din  PEHD  .  Podetele w fi  prevazute cu timpane,camera

de cadere(unde este cazul) si coronamente din beton /*J. Zona va fi protejată cu parapet din beton

/*/cu o grosime de minim 0,30 m.

Referitor la siguranta circulatie, recomand proiectantului următoarele:

Pentru  sigiiranta  circulatiei  se  vor  respecta  prevederile  STAS  1948/1-91,  SŢAS  1948/2-95  si

lndicativului AND 593-2012 (Catalog de sisteme de protectie pentru siguranta circulatiei la drumuri si

autostrazi)pentruamplasareadispozitivelordesigurantacirculat.ugi,respectivprevederileSR1848/1-

2011,  SR  1848/2-2011,  SR  1848/3-2008  si  SR  1848-7  pentru  realizarea  semnalizarii  orizontale  si

verticale.

Referitor   la   ameriajarea   intersectiilor   cu   drumurile/strazile   later3le   până   la   limita   bde

proprietatesiintervenţieaproiectumdinplansavizataocpl,recomandproiectantuluiurmătoarele:
•      se vor proiecta lucrările necesare de amenajare a intersecţwkn strazii respective cu drumurile

laterale,racordarea,corespunzătoare a marginilor părţilor carosablle ale drumurilor cu, care se

intersectează (preferabil raze de min. 6,00 m) şi reallzarea unei Îmbrăcăminţi rutiere cu o structura

rutieră ca si cea a drumului 'principal;

-      amenajarea   intersecţiilcir  cu   drumurile   publice  din   localităţi  se  va  efectua  în   conformitate  cu

preved eri l e STAS 10144/4-1995;
•      se  vor  proiecta  lucrările  necesare  de  amenajare  a  acceselor  la  proprietăţile  adiacente  drumului

expertizat,înconformitatecurecomandărilebeneficiaruiuişicuprevederiletemeideproiectare.

Referitor   la   amenajarea   accesului   la   proprietatlle   particulare   ,   recomand   proiectantului

următoarele posibilltati:
-realizareaderigoleGarosabiledinbetonsaudepodetedeaccesdinteavacorugatacuplaca

de beton armata\ cu plasa sudata.

Referitor la structura de rezistenta,recomand proiectantului următoarele:

Structura  de   rezistenţă   proiectată  pentru  modernizarea  drumuhri  expertizat,  va   putea  fi   suplă

conform normativului  PD  177-2001, cu o îmbrăcăminte bituminoasă într-unul sau două straturi, care
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rezultă  în  baza  calculul  de  dimensicinare  efectuat  de  către  proiectant  sau  structura  rutîera  rigida

conform normativului NP 0812002.

Structura rutieră proiectată se va verifica la acţiunea de îngheţ-dezgheţului (STAS 17079/1-90 şi STAS

17079/2-90).

Pentru    investitia:   „MODERNIZAREA   STRAZILOR   AUREL   VLAICU,   8   MARTIE,   FANTANA   DE   AUR   SI

STICLARILOR, MUNICIPIUL SEBEŞ,JUDETUL ALBA"recomand următoarele structuri rutiere:

A.PEN77?U SŢRUCŢt/m S7RAZ//10A , recomand următoarea structura rutiera :

-       STRUCŢURATIPA1

-      4,00cm str. de uzură din BA16rul 50/70,conf.SR EN 13108-1;

-      6,00 cm str. de legatura din BAD22.4leg50/70, conf. SR EN 13108-1;

-10,00 cm str.din macadam ordinar conform SR179-1995

-15,Oocm str. djn piatră spartă cf.SR EN 13242 sl STAS 6400 -84;

-      15,00 cm str.fundatie din balast cf.SR EN 13242 si sTAS 6400 -84;

-      10,00cm str.fundatie(pietruire existenta, si/sau completarea la aceasta

valoare`conform STAS 12253 si ind. PD 177-01.

-       STRUCŢURATIPA2

-      23,O cm str.uzura-beton ciment rutier BCR 4.Oconf. SR 183-1;1995;

-      strat izolator din hartie kraft;

-      2,00 cmstr.supornisipconf. SR EN 13242;

-      20,00 cm str.baza din piatră spartă cf.SR EN 13242 si sTAS 6400 -84;

•      10,00cmstr.fundatie(pietruire existenta, rezultata in urma frezarii asfaltului

degradat)si/saucompletarea`aaceastavaloareconformSTAS12253siind.PD177-01.

B.PEN7RUZowfLE/SHAREPSPAcf/recomandurmătoareastructurarutiera:STRUCTURATIP81

•      8,00 cm-pave]e autoblocante din beton , conf. SR 6978/1995 ;

•      3,00cm-strat de nisip conform sR EN 13242;

•      10,00 cm str.dln macadam ordinar conform sR179-1995;

•      15,00cm str. din pjatră spartă cf.SR EN 13242 si sTAS 6400-84;

•      25,00 cm str.fundatie din balast cf.SR EN 13242 si sTAS 6400 -84.

STRUCTURA TIP 82

•      5,00 cm-piatra tip granit , conf. SR 6978/1995 ;

•      3-5,00 cm-mortardecimentM100;
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10,00 cm bet.cimentc18/22.5 conf.lndicativ NE 012/1-2007 si SR EN

206/2014(plasao8,#10,10);

•       2,00cm nisip+ folie polietilena;

•      15,00 cm -strat de balast stabilîzat cu ciment,conform sTAS 6400 si sTAS

10473/1-87.

-.

C.PENTRU STRUCTURA TROTUARE

STRUCTURA TIP C1

•      6,00 cm-pavele autoblocante din beton , conf. SR 6978/1995 ;

•      5,00cm-stratde nisipconformsR EN 13242;

•      10,00 cm str.din macadam ordinar conform sR179-1995;

•      10,00 cm strat de balast,conform sR EN 13242 si sTAS6400.

SŢRUCTURA TIP C2

•      4,00 cm strat de uzura din BA16rul50PO, conf. SR EN 13108-1;

•      membrana antiflsura conform sR EN 13249:2001;

•      15,00cm-strat de balast stabilizat cu ciment,conform sTAS 6400 si sTAS

10473/1-87
•      20,00 cm strat de balast, conform sR EN 13242 si sTAS 6400.

D.PENTRU  STRUCTURA ACCES PROPRIETATI

SŢRUCŢURA ŢIP  D1

•      8,00 cm-pavele autoblocante din beton , conf. SR 6978/1995 ;

•      5,00cm-stratde nisipconformsR EN 13242;

•      10,00 cm str.din macadam ordinar confom sR179-1995;

•      10,00 cm strat de balast,conform sR EN 13242 si sTAS 6400.

STRUCTURA TIP D2

•      4,00 cm stratde uzura din BA16rul50/70, conf. SR EN 13108-1;

•      membrana antifisura conform sR EN 13249:2001;

•      15,00cm-strat de balast stabilizat cu ciment,confom sTAS 6400 si sTAS

10473/1-87
•      20,00 cm strat de balast, conform sR EN 13242 si sTAS 6400.

E.PENTRU                    AMEI\IAJAREA INTERSECTIILOR CU DRUIVIURII.E

"ŢmALE,recomand următoarea structura rutiera:

STRUCTURA TIP E1

•      4,00 cm str. deuzură din BA16 rul 50/70,conf.SR EN 13108-1;

•      6,00 cm str. de legatura dln BAD22.4leg50/70, conf. SR EN 13108-1;
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•      15,00cm str.baza din biatră spartă cf.SR EN 13242 si sTAS 6400 -84;

•       15,00 cm str.fundatie din balast cf.SR EN 13242 si sTAS 6400 -84;

•      10,00cm str.fundatle(pietruire existenta, si/sau completarea la aceasta

valoare conform STAS 12253 si ind. PD 177-01.

STRUCTURA TIP  E2

•      23,O cm strmura-beton ciment rutierBCR 4.Oconf. SR 183-1:1995;

•      strat izolator din hartie kraft;

•      2,00cm str.supornisipconf. SR EN  13242;

•      20,00 cm str.baza din platră spartă cf.SR EN  13242 si sTAS 6400-84;

•      10,00cm str.fundatie(pietruire existenta, rezultata in urma frezarii

asfaltului  degradat)  si/sau  completarea  la  aceasta valoare  conform  STAS  12253  si  ind.

PD  177_01.

Expertul recomanda prima varianta de striictura rutiera.

(*)-Se va  urmări alegerea clasei betoanelor utmzşte pentru realizarea lucrărilor anexe (rigole carosabile,

camine, etc.) în conformitate cu recomandările indicativului NE 012/2007, funcţie de clasa de expunere.

(**)-   Acolo   unde   este   cazul   se   vor   ridica/cobori   toate   capacele   caminelor   aferente   utilitatilor

existente(apa,canal,etc), functie de cota liniei rosii in acea sectiune.

-`

Expertul recomanda prima varianta cle structura rutiera.

u9mĂ_

Soluţiile  se vor adopta funcţie de tipul  pământului  existem st  ţrafic, asffel ca  structura  rutieră  să

verifice conditia de îngheţAezghet şl să  prezinte  capacitatea portantă,< necesară pentru preluarea

traficului actual si de perşpectiva.

Deoare^ce  in  solutlile  recornandate  ale structurii. rutiere  a  fost trecuta  grosimea  aproxlmativa  a

fiecarui  strat  conhponent  in  funcţie  de  calculul  de. diţnensionqte,  se  va  adopta  una  din  soluţiile

propuse  coretiandu-se  de  catre  proiectant  daca  este  cazuluaatiieJ de  'rezulta.ul'  dlniensionari

structurli rutiere).

laproiectareaobiectivulub„MODERNIZAREASTR4ZILORAURELVIAICU,8`MARTIE,FANTANADE

AURSISŢIC"ILOR,MUNICIPIULSEBEŞ/UDETULALBA"sevatineseamaside

urm ăto3 rele prevederi:

•      legea 82/98 privind aplicarea ordonanţei Guvemului nr. 43/97 priv`ind regimul drumu"or;

•      Ordinul    M.T.    nr.1296/2017    pentru    stabilirea    nomielor   priv.ind    proiectarea    şi    realizarea

drumurilor în  localităţi rurale ;

•       Ordinul M.T. nr.49/1998-privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile urbane;

•      SR EN 12697-1: Mxturi asfaltice. Metode deîncercare pentru mixturi
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asfaltice preparate la cald.  Partea  1: Conţinut de liant solubil

•      SR EN 12697-6: Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.

Partea 6:  Determinarea densităţii aparente a epruvetelor bituminoase
•      Instrucţiuni temce departamentale pD 177/2001 privind dimensionarea sistemelor rutiere

suple şi semirigide;

•       Normativ de dimensionare a structurilor rutiere rigide NP O81-2002;

•      SR 183-1:1995 Lucrari de drumuri.Imbracaminti din beton de ciment executate in cofraje fixe;

•      SR 183-2:1998 Lucrari de drumuri.lmbracaminti din betcm de ciment executate in cofraje

8lisante;
•       Normativ AND 554-2002 privind întreţinerea şi repararea drumurilor publice;

•      STAS 1709/1,2-1990 privind degradările dinîngheţ -dezgheţ;

•      STAS 863/1985 prMnd elementele geometrice ale traseelor;

•      STAS 10796/1/1997 şi sTAS 10796/2/1979 prMnd colectarea şi evacuarea apelor provenite din

precipitaţii.
•      STAS 10144/1-90 -străzl,profiluri transversal-prescriptii de proiectare;

•      STAS 10144/2-91 -străzi,trotuare, alei de pietoni şi piste de biciclişti-prescripţii de proiectare;

•      STAS 10144/3-91                                   -străzi, elemente geometrice-prescripţii de

proiectare;

•       SR EN 13108-1: Mixturi asfahice. Specificaţii pentru materiale. Partea l: Betoane asfaltice

•      SR EN 13108-5: Mixturi asfamce. Specificaţil pentru materiale. Partea

Beton asfaltic cu conţinut ridicat de mastic

•      SR EN 13108-7: Mxturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Părtea 7: Bet\oane asfaltice

drenante
•      SR EN 13043: Agregate pentru amestecuri bituminoase şi pentru finisarea suprafeţelor, utilizate

la construcţia şoselelor, a aeroportmlor şi a altor zone cu trafic
•      SR EN 12620: Agregate pentrubeton;

•      SR EN 13242: Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare în lucrări de

inginerie civi`ă`şi în construcţia de drumuri;

•      Nome specifice de protectie a muncii in activitatea de intretinere, reparatii si exploatare a

drumurilor.

uQm
Solutia tehnica recomandata in cadrul prezentei expertize tehnice,reprezinta vorr.anta scenoriul,

pentru lucrarea in cauza, ea(solutia) putand fi imbunatatite de catre proişctarit in cadrul proiectului

tehnic, ca urmare a unor studii suplimentare(topografice,geologice,etc)efectuate ulterior.

Prezenta expertiză tehnică este valabilă maxim 2ani de la data e[?.borarii, sau până cand vor aparea

modificărimajoreînplanşispatiualedrumuluistudiat(intervenţiiaccidentale,calamitatinaturale,etc).
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3.2.Descriereadinpunctdevederetehnic,constructiv,funcţlonal-arhltecturalşitehnologic:
Având în  vedere  că  investiţia  propusă  presupune  reabilitarea,  extinderea`  reţelelor de  apă  şi  a  reţelei de

canalizare  pe  unele  străzi  menţionate  cât Şi  modemizarea   părţii  carosabile,  a  şanţurilor, spaţlilor verzi  şi  a

trotuarelor pe cele patru străzi, studiul este structurat pe trei  obiecte, astfel:

+    Obiectul 1: Reabilltam reţele de alimentare cu apă /ident;c scemrijwp 1 ş/. Z)

1.1. Reabilitare reţea apă strada Aurel Vlaicu

1.2. Extindere reţea apă strada Sticlarilor

1.3. Extindere reţea apă strada s Martie

1.4. Extindere reţea apă strada Fantana de Aur

*   Obiectul Z: Extindere retele de canalizare menajera /jden[Jc scgnan.jJc 1 ŞJ 2/

2.1. Extindere retea  canalizai.e menajera strada Aure] Vlaicu;

2.2. Extindere retea  canalizare menajera strada SticlarilQr.

2.3. Extindere retea  canalizare menajera strada s Martie

•       Ob`Lectul 3: Modern!zare străzi.

3.1.  Modemizare strada Aurel Vlaicu;

3.2.  Modernizare strada s Martie;

3.3.  Modernizare strada Fantana de Aur;

3.4.  Modernizare strada Sticlarllor.

Prin proiect se propun două scenarii prMnd structurlle străzilor:

Scenariu 1
Carosabil cu stru_ctura elastică

-       SŢRUCTURATIPA1

-      4,00   cm   str.   de   uzură   din

BA16 rul SO/70, conf. SR EN 13108-1;

-       6,00  cm  str.  de  legatiira  dlri

BAD22.4leg5ono, conf . SR EN 13io8-*
-       10,00   cm   str.din   macadam

ordlnar conform SR179-1995
-       |5,00cm str. din piatră spartă

cf.SR EN 13242 si STAS 6400 -84;

-      1.5,00cm str.fundatiedin

balast cf.SR EN 13242 si STAS 6400 -84;

-      10,00cm str.fundatle(pietruire

existenta, si/sau completarea la aceasta

Scenariu 2
Carosabil cu structură r.i.gidă

~     STRUCTURATIPA2

-      23,O cmstr.uzura-beton

ciment rutier BCR 4.Oconf. SR 183-1:1995;

-      strat izolator din hartie kraft;

-       2,ooLcmstr.supor nisip conf.

SR EN ,13242;

-      20,00ţmstr.bazadin pţatră

spartă cf.SR EN\13242 si STAS 6400 -84;

-      10,OO,€mstr.fundatie(pietruire

existenta, rezukata !n uma frezarii asfaltului
degradat) si/sau

completarea la aceasta

valoare confom STAS 12253
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Eii!

valoare conform STAS si  ind.  PD  177-01.

12253 si ind. PD 17701.

ZONELE (SHU"ED SPACE ) STRUCTURA ŢIP  82

•      5,00cm-piatratipgranit,
STRUCTURA TIP 81

conf. SR 6978/1995 ;
•      8,00 cm-pavele autoblocante

•      3-5,00c:m-mortarde ciment
din beton , conf. SR 6978/1995 ;

MIOO;
•      3,00cm-stratde nisip conform

•      10,Oo cm bet.cimentc18/22.5
SR EN  13242;

conf.lndicativ NE 012/1-2007 si SR  EN
•      10,00cm str,dinmacadam 206/2014(plasao8,#10,10);

ordinar conform SR179-1995; •      2,00cm nisip+ folie polietilena;

•      15,00cmstr. din piatrăspartă •      15,00cm -stratdebalast
cf.SR EN 13242 si STAS 6400 -84; stabilizat cu ciment,conform STAS 6400 siSTAS10473/1-87.

•      25,00cmstr.fundatiedin

balast cf.SR EN 13242 si SŢAS 6400 -84.

SŢRUCTU RA TROTUARE Sl.RUCŢURA TIP C2

STRUCTURA ŢIP C1 •     4,00cmstratde uzuradin

•      6,00 cm-pavele autoblocante BA16[ul50/70, conf. SR EN 13108-1;

din beton , conf. SR 6978/1995 ; •      membrana ant.Lfisura conform

•      5,00cm-strat de nisip conform SR EN  13249:2001;

SR EN  13242; •      15,00cm-stratde balast

•      10,00cm str`din macadam stabilizat cu ciment,conform STAS 6400 si
STASordinar confom SR179-1995;

10473/1-87•      10,Oocmstratde
•      20,00cmstratde balast,balast,conform SR EN 13242 si STAS 6400.

conform SR EN 13242 si STAS 6400.

STRUCTU RA ACCES PROPRIETATl STRUCTURA TIP D2

STRUCTURATIP  D1 •     4,00cmstratde uzura din

•     8,00 cm-pavele autoblocante BA16rul50/70, \conf. SR EN 13108-1;

din beton , conf. SR 6978/1995 ; •      membrana antifisura confom

•      5,00cm-strat de nisip conform SR EN 13249:2001;

SR EN 13242; •      15,00cm-strat de.balast

•      10,00cm str.din macadam stabmzat cu Qiment,coriform STAS 6400 si
sTAS

ordinar conform SR179-1995;
10473/1-87

•      10,00cmstratde
•      20,00cmstratde balast,

balast,conform SR EN 13242 si STAS 6400.
conform SR EN 13242 si STAS 6400.

AMENAJ,AREA I NTERSECTIILOR CU STRUCTURA ŢIP E2

DRU MURII.E LĂTERALE, •      23;Ocmstr.uzura-beton
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STRUCTURA TIP  E1

•       4,00cmstr.deuzurădin  BA16

rul 50/70, ccmf. SR EN  13108-1;

•      6,00cm str. de legatura din

BAD22.4leg50/70, conf. SR EN 13108-1;

•      15,00cm str.bazadin piatră

spartă cf.SR EN 13242 si STAS 6400 -84;

•       15,00cm str.fundatie din

balastcf.SR EN 13242si sTAS6400-84;       '

•      10,00cm str.fundatie(pietruire

existenta, sl/sau completarea la aceasta

valoare conform STAS
12253 sl ind. P0 177-01.

ciment rutierBCR 4.Oconf. SR  183-1:1995;

•      strat izolatordin hartiekraft;

•       2,00 cmstr.supornisipconf.

SR  EN  13242;

•       20,00cm str.baza din piatră

spartă cf.SR EN 13242 si STAS 6400 - 84;

•       10,00cm str.fundatie(pietmre

existenta, rezultata in urma frezarii

asfa ltu l ui             degradat)

si/sau     completarea     la

aceasta valoare conform

STAS   12253   si   ind.   PD

177-01.
Eiil

Comun   peritru  ambele  scenarn   avem   umatoarek/fdent/c  scenori//e  I   Ş/  2  {/r)de  m  e

specificat altfel)..

-caracteristici tehnice si Darametri sDecifici obieolivu lui__d_e__i_nvestitii:

Obiectul 1: Reabllitare reţele de alimentare cu apă

1.1. Reabilltare retea apă, strada Aurel Vlaicu

-Lungimiea totala Praiectata de reabili±are a retelei de apa  si bransarnente este de 942 m.

-Reabilitarea   reţelelor  de  apă  cu  conducte  djn    PEID  cu   Dn 400 ( lungirne=160 ml.), 250 mm

(  lungime =296ml} si  110 rnm  (lungime =255  ml);

-Branşamente  de  apă

-Căminele  de vane

-tiidranţii   de  incenc!iu  supraterani  conform  NP133/2013.

1.2. Extindere petea ană\strada Sticlarilor

• Lunglmea totala proiectata de  reabilitare a retelei de apa  si bransamente este de 404 m.

• Reabilitarea   reţelelor  de  apă  cu  conducte  din    PEID  cu   Dn 110 mm (1ungime =250 ml.);

-Branşamente  de  apă  ;

-Căminele  de vane;

-Hidranţii  de incendiu supraterani  propusi conform NP133/2013.

13. Extindene retea aDă strada€ .Martie

-Lungimea totara proiectata de  reabilitare a retelei de apa  si bransameme este de 631 m.

-Reabilitarea  reţekstor  de  apă  cu  conducte  din    PEID  cu  Dn 110 mm( lungime =323 ml);

• Branşamente  de  apă  ;
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-Căminele  de vane;

-Hidranţii   de incendiu supraterani   propusi conform NP133/2013.

.,|.4. Extindere retea aDă strada Fantana de Aur

• Lungimea totala proiectata de  reabNitare a retelei de apa  si bransamente este de 291 m.

-Reabilitarea   reţelelor  de  apă  cu  conducte  din    PEID  cu   Dn 110 mm ( lungime =172 ml);

- Branşamente  de  apă  ;

-Căminele  de vane;

- Hidranţii  de incendiu supraterani  propusi conform NP133/2013.

Zilil

Obiectul 2. Extindere reţele de canalizare menaieră

2.1. Exi]"l.r. r-rt.. cln-Hz]n m.n-Jd ftnd. ALA| \A.hJ
• Lungimea proiectata pentru extinderea retelel de canalizare menajera si reabilitare racorduri este de 121 m.

-Extinderea   reţekgi   de  canalizare  cu  conducte  din   PVC-KG  cu Dn =  250mm ( lungime =64 ml);

- Racordurilor  de  canalizare

-Căminele  de vîzitare

Z.2. E}ftindere nt.. c».hmm.nlid fbd. StLbTJb
- lungimea proiectata pentru extinclei.ea i.etelei de canalizare menajera si reapilitare racorduri este de 380.50 m.

-Extinderea  reţek!i  de  canalizare  cu  conducte  din  PVC-KG  cu Dn =  250 mm ( Wngime = 2265 nti);

~ Racorduritor  de  canalizare

-Căminele  de vizitare

Z3, E)ft]nden nt.e c.rmm m.nldftnd) 8 M"
-Lungimea proiectata pentru extinderea reteler de camlizare menajera si reabHmre racorduri este de 638.5 m.

- Extinderea   reţelei  de  canalizpi.e  cu  conducte  din   PVC-KG  cu Dn =  250 mm ( lungme =303 ml);

- Racordurilor  de  canalizare

-Căminele  de vizitare

Obiectul 3: Modemizare străzi

1.1.. Mod±r. mdţ Awd. \hahi
Strada de cst 111

•      Jungimeastrăzii     =circa765,00 m;

•       Lăţimea părţiicarosabile

1= 7,00 m; declivitate minim O,114-maxîm 8,09

•      lăţimetrotuare minim l,00 m;

•     acceseşi zone staţionare
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•      lăţime zone verzi  existente care se pastreaza= variabila, min.1,O m

•      lungime canal betonat colectare viituri  =   circa 615,00 m;

•     îngroparereţeagaz3 puncte =circa24m

•      canalizare pluviala sicamine Geiger

•      structura conform scenarii

3.2. Modemizare strada s Martie

•      lungii`neastrăzii  circa635,00 m; din caretronson l =410 m,tronson 2= 110m,tronson 3= 115 m

•      lăţimea păm sharecl space carosabik!: 2m+2m si variabil pavele scm ; declMtate minim oj62-maxim 8,8

•      canal€zare pluviala si camineţeiger

•     structura conform şcenarii

P?8 25

3.3. Modmb" mda Fbntma d. (Ltr
Strada de cas IV

•      lungimea străzii  =circa313v,o0 m;

•      lăţimea părţLitarosabile   = `6.00 m; de6livitate minim o,126:riexip 8,,136

•     latimetrotuare   =1,Qom

•     accese şi zone,staţîonare

•      car`alizare pluviala sî camine Gejger

•      structura conform scenârii`

iE 3 A. Modemhare strada Sticlarilor,

Strada de-)cas IV

•      Iungimeastrăzii      =circa 265m; din c'aretronson l-146 m şiţronso.n 2-119.m

•       declivitate minim o,009.Ţnaxim 8,00

•     lăţjmea părţiicarosabnetronson l=  6,00m; latimetrotuare        = 1,P0 m

•      lăţimea părţii shared§pace ca\rosabile tronson 2: 2m+2m si variabil pavele scm

•     acceseşjzonestaţionare

•      canalizare pluviala si camine Geiger

•      structura conform scenarii
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3.3.  Costurile estimative ale investitiei:

ZiiEI

Costurile        estimative       pentru        reallzarea

oblectivulu]      de      irivestBii,      cu      Ţuarea     în

considerare a costuriror tipor investiţii simllare,

ori  a  unor  staridarde  de  cost  pentu  inyesţiţii

similare  corelativ  cu  caraţteŢisticile  tehnice  şi

para metrii specjfici obiect.ivul ui qe investiţji

preţul    total    al    investltl?    ffiră    T\lA)-   este

11.804.038,42  din   care yc+M   9.990.689;94  Iei

(vezi  Devi\z general Şi 'devi,ze pe obiecte din cap.

Anexe   -anexate    prezent?1 ~dqcurner\taţii   ~

scenariu 1)

Costurile  estimative:pentru  realizarea  obiectivului  de

investiţii,  cu  luarea  în  considerare  a  costurilor  i]nor

investiţli

investiţil simil

de Îgst pentru

#iy c.u caracterişticile tehnice şi

pa rametrii specific.i\obiectiwlul de l nvestiţii

Pentru  eval,uările  p?,ntruJ,scanariul  2  s-au  luat în  calcul

preţurile materia.l e pe piaţă şi lucrări simjlare

preţul to4:al al .irNesti€ie.Uătă TVA} este 11.433.173,88

din  care  C+M  9.655.369,31  lei  (vezi  Dewiz <general  şl

devlze  pe  object€\i din <qp.  Anexe  aneo<aee  prezentei

documemaţii -scenariu 2)

`S,##ffi",*:?:,.=~.`.     `,               ``,,,``,    ,)
;    `..,`:j;Uţ`ş*^}`3},:       `.        E   `riuT2

`?."   ,.   .   ;î',-;y-,,-t

•âv'    ,.           .     .Ăi,--?'..    ţ_.::.J`  ,ţ,   r   --,.,;î, `-, '`.rh,I
J.`_,_   _ _- J_eâstij `    :   ,,,,,`     .  `y`"r,i,,y`_-2``-_u.,-l-\ .  -    '      ff   r-     ,  ,  J„costurile  est]mative de `pperare  pe'^dunata  nomriata ` n'eîestmtrTe.teoperarF pe,du@     norma

deviata/de`amortl,±are3vinvestlqepuP,ice. deviata,/Jd?`mp'jtfzq,ie a inve~sttiei pub,ice.

Costuri  de  operare  redus,e tdatoriţa  interventiei  facile Costiiri   de   ®perar€   rLdicate   datorita   interventiei

la lucrarî ulterioare. Duraita de,yîia`ta 10-15 ani grele l`a lucrari ulte'riQare. Purata de viâta 20-30 ani

3.4.  Stu<dii de şpecial`itatet,\îp functie de categoria şj clasa de importaqta,? constructiilor, dupa
caz:
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-studiu topografic;

StudiutopograficafostintocmitdeSCTermo&GazConsultingSRL,şiesteanexatprezenteidocumentaţii
-studiu geotehnic şi/sau studii de analiză şi de stabilitate a terenului,.

Studiul geotehnic  , a fost intocmit de SC Termo&Gaz Consulting SRl, Şi este anexat prezentei documentaţii
-       Expertiza tehnica strazi

A fost intocmita Şi este anexată prezentei documentaţii
- studiu mdrolog.ic, hidrogeologic; -" e cHzu)

-studiu privind posibilitatea utjllzarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata pentru cresterea

pefformantei energetice; - r\u e cazul

-studiu de trqfic şi studiu de circulatie; -riu e cazul

- raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprier.ii, pentru obiectivele de investitii ale Caror

amplasamente urmeaza a fi expropriate pentru cauza de utilitcite publica; - " e catul

- studiu pejsagistic în cazul obiectivelor de investitii ct}re se refera la omenajari spatii ver2i Şi pejsajere; - r\u e

cazul

-studiu privind valoarea resursei culturale; -riu e cazul

-studii de specialitate necesare în functie de specificul inve\stitiei. -nu e cgzul

3.5. Grafice orientative` de realizare a investitiei

GRAFICUL GENERAL DE\ RnALIZARE A INVESTIŢIEI - ambek tsffprii

Domeniu de activitate, ANUL L
•Am2

LUNA LUNA

PI PII Pv V  Vl mll LX X. •H xlr I n 111 IV V

lieltuieli pebtru proiectarerşiLasişţ`eF.ţă tehnică     `

roiectare
•+

`Srţ..

bţinere acorduri şi avize

rganizmre licitaţie

onsultanţă
\„JY` )

sistenţă tehnică S `_`     :     .

\,:_,   (kL z?^r
:J   ,j   '

he]trieli p?ntru învestiţia de .bază

onstrucţii şî instalaţii •            `        `      '_`\ •I-g ,,`€
•     ','    ;,

Itetigltuien     ,
rganizare de şantier

orisioane, cote, `taxe
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4.     Analiza fiecarui/fiecarei scenariu/optiuni tehnico-econqmic(e) propus(e)
4.1.  Prezentarea cadrulul de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi pTezentarea

scenariului de referinţă
Proiectul îşi propune modemizarea străzilor Aurel Vlaicu, 8 Martie, Fântâna de Aur, Sticlarilor, precum

şi reabi[itarea şi extlnderea reţelelor de apă şi canalîzare aferente acestor străzi, care în prezent sunt în stare

avansată de degradare.

Acest proiect va  contribui la creşterea siguranţei circulaţiei,  precum Şi la realizarea  legăturilor directe

sau indîrecte cu drumul national DN1 (strada Drumul Sibiuw), drum care face legătura rutieră cu mai  multe

oraşe mari ale ţării, inclusiv cu municipiile Alba lulia şi Sibiu.

De  asemenea,  prin  proiect vor fi  inlocuite  retelele de alimentare cu   apa   şi  canalizare.  Reteaua  de

canalizare va fi extiŢisa la imobilele de pe toate cele patru strazi care nu sunt racordate în  prezent la reteaua

existenta.

Obiectivele aenerale al t}_rQfiectului sunt:

1.  Modemi    rea infFastructurii  de transport local  dh  municipiijl,Sebesih vederea  creşterii gradului

di siguranţă a clrculaţiei şi a reducerii timpului de călătorie pm fluldizarea+ traficului;

2.   Reabi]itarea •de alimentar?   cu   apa   în accesului locuitorilor   Şi

vizitatorilor la apă potâbiiă de buna caiitate;

3.  Reab«itarea  şi  extinder,ea  [ete]?lor  de  c,analiz?re,menajem  în  ved\erea  crearii  cadrului  igienico-

sanitar  optim  pentru  populatie  şi  a  stoparii  poluatii  apelorî. fţeatiEş,  de suprafata .

Dezvoltarea  infrast[.ucturii  de transport din` municipiul  Sebes repFezioţaio condjtie  necesara  pentru

dezvoltarea socio-e€onomica a ,orasului, contribuind la ac6stuia la`fluxul`national şi, intern ationa l

de marfuri Şi calatori.

De     ase`menea,     servjciile~   put)lice  de  alimentare  cu  apă  şi  canâ[i.zîre  joacă   un   rol   decisiv  în

EilE îmbunătăţirea ,caliţăţil vieţit, prote,cţlel  medlului, ţinând cont de e€?nomie şi   pentru

producerea de afte bunuri şj.sgrvicii, eficienţa şi calitatea acestora canstituind un factor de cQmpetitivitate şi

de coeziune.

Modernizarea  strazilor  şi  a  reţelelor  de  alimentare  cu  apă  Şi  ca`nalizarg  creeaza  beneficii  dîrecte

peritru populatie, iprin:

-creşterea ;iguranţei în trafic;

-economia  de` Costuri  cu  combustibilul  vehiculelor. şi  cu  ch.eltiiielj\le  de  reparatii  ale  vehiculeJor,

precum şi economii cu costd\rile accidentelor

-economia de timp/datprita cresterii vftezei de`circulaţi€ a aut

-evlţarea îmbolnavirilor cauzate de lipsa de potabil'itate a apei.

lmplementarea  proi€ctului  va  avea  efecte  pozitive  asupra  mediului  înconjuratQr  prin  elimin?rea
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poluării,

•  fonice    -prin    menţinerea    unui    regim    normal    de    exploatare    a    motoarelor    (eliminarea

zgomotului);

•   chimice   -prin   evitarea   accelerării   şi   decelerării   regulate   şi   menţinerea   turaţiilor motoarelor

la  un nive]  normal (eliminarea  de gaze);

- mecanice - prin eliminarea şocurilor generate de denivelări care produc vlbraţii  cu efecte negative

asupra clădmlor Şi a populaţiei din zonă elimînarea polua";

•  eliminarea  efectelor  apelor  pluviale  asupra  zonei  drumului  prin  amenajarea  corespunzătoare  a

torenţilor, şanţurilor, podeţelor etc.;

-stoparea  poluam  apelor freatice  din zona;  cantitatea  mai  mica de apa  preluata  din  surse  poluate

sau infestate.

Perioada  de  referinta  a  proiectului  de  investitie  reprezinta  perioada  de  previziune  a  fluxurilor  de

numerar. Orizontul   de  timp   pentru  care  siint  furnizate   prevîziuni  în   anallza financiara este de 25 de ani,

confQrm   indicatiilor date de Comlsia Europeana  În «Ghidul  pentrut analiza   cost~beneficiu   a prolectelor de

investitii».  Aceasta   periojada   cuprinde  atat  perioada  de implementare â  proiectului  cat şi  perioada  post-

implementare.

Obiecti,ve s pecifice ale proiectului sunt:

1.   Fluidizarea  traficului  şi  reducerea  riscului   de  accidente  prin  separarea  traficului  auto  de  cel

pietonal;

2. Reducerea timpului de călătorie  intre 24,8% şl 27,7%;

3.  Asigurarea  unei  mai  bune  legături  cu  drum  national  DN1  (strada  Drumul  Sjbiului),  drum  care

face legatura rutiera cu mai multe orase mari ale tarii, inclus`iv cu municipiile Alba lulia şi Sibiu;

4. Creşterea gradu.lui de siguranţă în exploat?re;

5. lmbunătăţirea cal]tăţii mediului `înconjurător prin pietruite şi de pamant.

Aceste    obiective    specifm    respeţta    cele    trei    teme    orizontale,   agreate    la    niveliil  Uniiinii

Europene,   legisla`tîa  în domeniul brotectiei mediului, eficientei en?rgetice  şi egalitatii de   sanse, precum şi

în domeniul achizitiilor publice. Aceste aşpecte vor fi demonstrate

Prin obiectivele' sp,ecifice `nr.  1 Şi nr. 2 se

bunurilor  şi  serviciilor,  ci  în  ,acelaşi ,timp  ,inv-estiţia  în   infr?_struct

ur5ui acestei anaiize.

va.' ge.n,era    reducerea

costu+ilor   de   transpo`rt   de mărfuri   Şi   căiători,   creşterea   effciâ.nţei \ activjţăţilo^r.ecpnomice,  reducerea

consumului de   energie şi  ti`mp. Analizând datele, acest prolect vÎ duce.la obtinerea qnor economii de tlmp

intre  24,8% şi  27,7%, iar ţn  ceea ce  priveste costurile de exploatir?,. acestea se ivor requce cu, marje intre

14,6% Şi 28,1%.
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Zili

Murtiplicand   aceste   beneficii   medii   unitare   cu   volumele   de   traflc   considerate,   se   vor obtine

beneficiile globale generate de proiect, pe intreaga perioada de analiza.

Ca  Şi  economii  de timp  exprimate în  minute,  castigul  de timp  se situeaza  intre 2,7  minute  (pentru

autoturisme) Şi 3,7 minute pentru vehicule grele.

Analiza optiuni]or

ln    cadrul    acestui   subcapitol   se   va    realiza    o    analiza    a    optiunilor   posibile   pentru  prezentul

obiectiv de investftie. S-au luat În conslderare cele doua  variante:

4   0biectul 1: Reabilitam reţele de alimentare cu apă /jdentt.c sc"ori## ş;2/

1.1. Reabilitare reţea apă strada Aurel Vlaicu

1.2. Extindere reţea apă strada Sticlarilor

1.3.  Extindere reţea apă strada s Martie

1.4.  Extindere i.eţea apă strada Fantana de Aur

4L   Obfectul 2: Extindere rete|e de ca  alizare menajera /jdenti.c scenwriwe Z şj3J

2.1.  Extindere retea`  canatizare menajera strada Aiirel Vlaicu;

2.2` Extindere retea  cana!izâre menajera sti.ada Stlclarllor.

2.3. Extindere retea  canălizare menajera strada s Martie

Objectul 3: lv]odem!zare străzi.

3.1.   Modernizare strada Aurel Vlaicu;

3.2.   Modernizare strada s Martle;

3.3.  Modemizare strada Fantana de Aur;

3.4.   Modernizare strada Sticlarilor.

Prin proiect se propţin două scenarii privind`structuriLe străzilor:

Scenariu 1 Scenah.u 3
Cardsabil 'cu structura elastJcă

-       STRUCTURA"PA1

-      4,00   cm   str.   de   uzură   din

BA16 rul 50no,.conf.~SR EN.13'108il;      \

- .    6,00  c`m  .str.  de  legatura  din

BAb22.4leg5ono,conf.sRENi3io8-i;

-      10,00  cm   str.dîn   macadam

ordinar conform SR179-1995

-      15,00cm str. din piatră spartă

cf`SR EN 13242 sl Sl-AS.6400 . 84;

-      15,00cmstr.fundatiedin

balast cf.SR EN 13242 si STAS 6400 -84;

pRorECT

Ca rosabll.tri , struGtufă rigidă

-     STRUCTURATIP A2

-      23;0,tcmstr.uz

-     2,00

ciment

SR EN 13242;

-20,

spartă cf.SR'EN 1

-      1qţ`O,

existenta,`rezi

a.beton

lator din hartie kraft;

str.supor nisip conf,

cm str.baz3 din piatră

si \ŞTAS~64P.O -84;

imiirma fr6zarii asfaltului

deg,raţlat) si/sa,u
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-      10,00cm str.fundatie(pietruire

existenta, si/sau completarea la aceasta
valoare conform STAS

12253 si ind. bD 177i)1.

completarea la aceasta

valoare conform SŢAS 12253

si ind.  PD  177-01.

ZiiiE

ZiiliE

ZONELE (SHARED SPACE )

STRUCTURA TIP 81

•      8,Oo cm-pavele autoblocante

din beton , conf. SR 6978/1995 ;

•      3,00cm-stratde nisipconform

SR EN  13242;

•      10,00cmstr.din macadam

ordinar conform SR179-1995;

•      15,00cm str. dln piatrăspartă

cf.SR EN 13242 si STAS 6400 -84;

•      25,00cm str.fundatiedin

balast cf.SR EN 13242 si STAS 6400 -84`

STRUCTURA TIP  82

•      5,00cm-piatratipgranit,

conf. SR 6978/1995 ;

•      3-5,00cm-mortardeciment

MIOO;

•      10,Oo cm bet.cimentc18/22.5

conf.lndicativ NE 012/1-2007 si SR EN

206/2014(plasao8,#10,10);

•      2,00cm nisip+ folie polieti[ena;
`.      15,00cm-stratde balast

stabilizat cu ciment,conform SŢAS 6400 si

STAS

10473/1-87.
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STRUCTURATROTUARE STRUCTURA TIP C2

STRUCTURA TIP C1 •      4,00cmstratdeuzuradin

•      6,00 cm-pavele autoblocante BA16rul50/70, conf. SR EN 13108-1;

din beton , conf. SR 6978/1995 ; •      membrana antifisura conform

•      5,00cm-stratde nisip conform SR EN  13249:2001;

SR EN  13242; •      15,00cm-stratde balast

•      10,00cm str.din macadam stabllizat cu ciment,ccmfo`rm STAS 6400 si

ordinar conform SR179-1995; STAS

10473/1-87•      10,00cmstratde
•      20,00cmstratdebalast,balast,conform SR EN 13242 sî SŢAS 6400.

conform SR EN 13242 si STAS 6400.

STRUCTURAACCESPROPRIETATl STRUCTURA TIP  D2

STRUCTURA\ŢIP  D1 •     4,00cm stratdeuzuradin

•      8,00 cm-pav€le autoblocante BA16rul50/70, conf. SR EN 13108-1;

din beton , conf. SR 6978/1995 ; •      membrana antifisura conform

•      5,Oocm-strat de nisip conform SR EN 13249:2001;

SR EN 13242; •     L15,00Cm-strat de,balast

•      10,00cm str.dinmacadam stabilizat cu cjment,conform\Sl.AS 6400 si
STASordinar conform SR179-1995;

10473/1-87•      10,Oocmstratde
•     20,00cmstratde balast,

balast,conform SR EN 13242 si STAS 6400.
conform SR EN 13242 si STAS 6400.

J"GNAJARE4 iNTERSEqriiLOR cu `  STRUCTIJRATIP E2`

DRUMUR]LE,LATERALE, •      23,Ocmstr.uzur3-beton

STRUCTURA ŢIP E1 ciment rutierBCR,4,Ocdnf. SR 183-1:1995;

•      4,00cmstr.deuzurădinBA16 •      strat izolator dîn hartie kraft;
rul 50/70, conf. SRiEN 13108-1; •       2,00cm str,supor nisip conf.

•      ş,ţ)Ocmsţr. delegatura din SR EN  13242;
BAD22.4leg50/70,`Jconf. SR EN  13108-1; •      \20,00cmstr.baza din piatră

•       15,00cmstr.baza din piatră spartă cf.SR EN 13242 si SŢAS 6400 -84;
spartă cf.SR EN 13242 si STAS 6400 -84; •        10,00Cm st`r.fundatie(pietruire

•      15,00cm str.fundatiedin existenta, rezultata in urma frezarii
balast qf.SR EN 13242 si STAş 6400 -84; asfaltu l ui            degra dat)

•       10,O>Ocm str.fundatie(pietruire si/sau    completarea    la
existenta, si/sav completarea la aceastâ

aceasta valoare conform
valoare conforh STAS

STAS   |2253   si   ind.   PD1225-3 si ind. PD 17701.

177-ol.`

Comun   pentru   ambele   scenarii   avem   urmataarelF//:d.ent/.c`, scem///./e  J   ş/.  2   unc/e   nu   e
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specifiicat altfel)..

-caracteristici tehnice si Darametri sDecifici obiec±ivului de investitii:

Obiectul 1: Renbilitare reţele de allmemare cu apă

1.1. Reabilitane retea aDă strada Aurel Vlalcu

- Lungimea totala proiectata de reabilitare a retekri de apa  si bransamente este de 942 m.

-Reabilitarea   reţelelcm  de  apă  cu   conducte  din    PEID  cu   Dn 400 ( Iunglme =160 ml.), 250 mm

( lungime =296mL) si 110 mm (lungime =255 mlh

- Branşamente  de  apă

-Căminele  de vane

-Hidranţii  de incendiu supraterani conform  NP133/2013.

12. Extindere retea aoă strada Stlclarilor

-Lungimea totala proiectata de  reabilitare a retelei de apa  si bransamentş este $ 404 m.

-ReabHitarea  reţelelor  de  apă  cu  conducte  din    PEID  cu  Dn 110 mm (lungime=250 ml.};

- Branşamente'  de  apă  ;

-Cămhele  de vane;

-Hidranţii  de incendiu supraterani  propusi conform NP133/2013.

13. Exthdm nţ-qDLpd.ţ ţpp.
• Lungimea totala proiectata qe  râab]}itare a reteiq de apa  si branrimepte-este de 63i m.

-ReabHitarea  reţelelor  de  apă  cu  conducte  din  _ PEID  cu  Dn 110 mm,{Jungime =323 rnu;

-Branşamente  de\j]pă  ;

-CămjneLe  de vane;

-Hidranţli  de incendiu supraterani  propusi confiorm NP133^013.

.1A Extindere retea aDă strada 'Fantana de Aur

• LungLmea'totala, proiectata.de  reabilqane a retielei de, apa  si bransamente este de 291 rn.

-bilitarea  reţelelor  deapă  cu              cte  din   pEID  cu  Dn|10mm|mpgirne=172ml);

-Branşamente +deiapă  ;

-Căminele  devam;

-Hidranţri  de iricendiu supraterani  propusi conform NP133/2013`

Obiec€ul 2. Extindere reţ€Ie de canalhare rrienaoeră

2.1. Extindere retea+ canalizare mehaieră strada Aurel VlaicLJ

-lungimeaproiectatapentruexţ"erearet:leidecanalizaremenajerastreaqi«tareracorduriestedel21m.

-Extmderea  "6lei  de  canalizare  ţu  conducte  din  PVC-KG  cu Dnîî.250 rim| lungime =64 ml);

-Racordurilor  de  ca"lizare
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• Căminele  devizitare

22. Exthdere retea canalizare menaieră strada Sticlarilor

- Lungimea proiectata pentru e}a:inderea retelei de canalizare menajera sl reabilitare racorduri este de 380.50 m.

-Extinderea   reţelei  de  canalizare  cu  conducte  din  PVC-KG  cu Dn =  250 mm ( lungime = 2265 ml);

-Racordurilor  de  canalizare

-Căminele  de \rizitare

-

2.3. Extindere retea canalizare memieră strada s Martie

-Lungimea proiectata pentru extinderea retelei de canalizare menajera si reabilitare racorduri este de 6385 m.

- Extinderea   reţeLei  de  canalizare  cu  conducte  din  P\/C-KG  cu Dn =  250 mm ( lungime =303 ml);

-Racordurilor  de  c3nalizare

-Căminele  devizitare

Obiectul 3: Modemizare străzi

3.i:A"mbr.ftrt]daiAtmlJ4iEEIL

SS_r_ada de cat 111

•      lungimea străzii    = circa765,00 m;

•      lăţimea părţii carosabile

t 7'00 m;

•     Jăţimetrotuare |,,00 m;

•     accese şi zone staţionare

•      lăţime zone verzi  exlstente care se pastreaza= \rariabila, min.1,O m

•      lungime canal beton  =   circa 615,00m;

•     îngropare reţea gaz 3 puficte = circa24m

•     ca"Mzare pluvwa si caminefeb

•    sţtuct" confom scenam

31.-stŢada.~
•     lungimea străzii  circâ635,00 m;din care tronson i =4io m, tronspn 2 = flo m, tronson 3 = il5 m

•      lăţimea părţii shared space carosabik}: 2m+2m si variabil pavele scm

•      canalizare pluviela si camine Geiger

•      structura conform scenarii
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3.3. Nlodernizare strada Fantana de Aur

Sirada de cat lv

•      lungimea străzii  =circa313,00 m;

•      lăţimea părţii carosabile   =  6.00m;

•     latimetrotuare   =1,00m

•      canalizare pluviala si camine Geiger

•      structura conform scenarii

S JI. \Hmţm stada Si±dar\or
S_"Edga__decatlv

•      lur`gimeastrăzii     =clrca265 m; din caretronson l-146 mşitronson 2-119m

•     lăţimea pănii carQsabiletronson l =  6,Oo m; latimetrotuare        =1,00m

•      lăţimea părţii shared space carQsabile tronson 2: 2m+2m si varlabil pavele scm

•      canalizare pluvial,a si camine Gejger

•     structura cortform scenarii

-`
^mllzmd vattant®te prezentrie, p  pTefera dLn toste pLptcte]€ de wdere Virtm mb.   "J

variamta    cu    "Droiect".    scenariu `  1,    deoarece    respecta    cea    mai    buna r  proportie  + calitate-grad    de
'    *           '        -                -y

f                                             +econorica.

Cheltrieule  anuak3  de  exploaţ:re  a  strazilor  confom"Normaţivu|ui+ privind  intretinerea  Şl  reparaTea

drumurilor  publice",  indicative  AND  5S4/2002,  Şi  costiirih:  retelelor  de  uti!iţatl  din  zona  vor  fl  mai  miti

datorita  modemlzarii  Şi  inlocuirea \conductelor  vechi,    în  cazul  realizarii  investitiei  în  variapta  selectata

costurile sunt estimate la:

1.  Plombare   gropi   în   imbracamlntf   asfaJtice   cu  +beton   asfaJtic+ şifrezstş?`.imbracpmintii? data la   5

ani:

15.095,00 mpx 5%                           =754,75 mp

754,75 mpxo,04 mx2,4to/mc      =72A6to

72,46tox 500,00 lei/to                    j6228,00  kst ( o data La 5 anu+
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2. Curatirea rigolelor manual în fiecare an

2.015,00 m x 6,00 lei/m = 12.090,00 lei ( în fiecare an)

ln  varianta   reabilitarii   retelelor  de  apa  şi   canalizare  se  vor  reduce  şi  costurile  de intretinere  a

acestora   comparativ   cu   situatia   existenta.   Aceste   costuri   au   fost   estimate  procentual    raportat   la

valoarea  obiectelor  de  investie:  alimentare  cu  apa  Şi  canalizare menajera.

A. = Cheltuieli anuale de intretinere a retelei de apa = 1.082,00 lei

8. = Cheltuieli anuale de intretinere a retelei de canalizare= 2150,00 lei

-`

4.2. Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factofi de risc, antroplci şi naturali, lnclus.n/ de
schimbari climatice, ce pot afecta [nvestitia

În cadi-ul analizei `vulnerabilităţilor`se determină factorii care pot provoca modificărî semT`ificative ale

variabilelor critice identificate astfel încât indicatorii investiţiei să sufere modificări majore.

Printre factorii de risc întâlniţi se numără factorii naturali şi antropici de mai jos:

Factori naturali (pot produce scmmbări climatice):

•       lnundaţii;

•      Alunecarideteren;

•       lncendiile;

•      Cutremure.

Dintre factorii naturali preponderent întâlniţî în zona Transilvaniei, putem amintî alunecarile de teren şi

inundaţii cauzate în special de fenomenul de topirea zapezilor.

Din companentele climatice, cea mai mare acţiune asupra dezvoltării alunecarilor de teren o exercită

preci\pitaţiile atmosferice.

lnfluenţa indirectă` se manifestă prin infiltraţia precipitaţiilor şi slăbirea,legătiirii dintre part!colele rocilor

argiloase ce constituie o parţe din versanţi.

lnfluenţa directă a precipitaţjilor se realizează prin creşterea presiunii mclrQstatice şi hidrodinamice a apelor

freatice după sezonul de p!oi, când este favorizată infiltraţia.

De ,asemenea, lmpactul antropic joacă un rol îm`portant în mărirea sup`rafe`ţelgr afectate de alunecări de

teren.

Printre activităţile umane care se soldeaza cu activarea procesului de alun`ecare pot fi menţionate:

-extragerea argilei, nisipului, pietrişului di.n partea inferioară a versanţilor ce conduce [a diminuarea

stabilităţii acestora, Şi, automat la,prăbuşîri;

• amer`ajarea terenurilor de construcţie în partea superioară a versa`ntului de`cele mai multe ori necesftă,
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pentru nivelarea lui, umpluturi de pământ care, influenţează negativ stabilitatea versantului;

• tăierea neraţională de arbori şi arbuşti de pe versanţi conduce la modificarea regimului mdrologic,

creşterea presiuniî hidrodinamice, distrugerea sistemului radicular al plantelor, care duce la pierderea

stabilităţiiversantului.

lnundaţiile pot avea cauze naturale printre care se numără ploile abundente sau topirea bruscă a zăpezilor,

sau pot avea cauze antropice, omul poate să intensifice producerea inundaţiilor prin diferite acţiun ale sale

Precum:

-despăduririle excesive

-Iucrările de apărare de maluri şi amplasare de poduri subdimensionate, care nu asigură debitul maxim de

scurgere

-suprafeţe acoperite de asfalt sau beton, care împiedică infiltrarea apei

-distrugerea unor amenajari hjdrotehnice

ZoT`a Transilvaniei, fcirmaţiunile colinare asigura omogenitatea reliefului şi cllmei.

Majoritatea colinelor au o orienatre vest-estică în funcţie de principalele interfluvil cu aceeaşi orientare.

Energia reliefului este în general iaccentuată de predominanţa formaţiuţ`ilor de gresîi şî nisipuri cimentate,

destu( de rezistente, precu`m\şi de gradul mai puţin accentuat al defrişărilor.

Ferionţeneledealunecareaterenuluişidedezvoltareatorenţilordetoategradeleseîntâlnescînsă

frecvent.

Facto ri ami.opici:

•      Proiectare defeţtuosă;

•      Execuţje incorectă;

•      Exploătare necorespunzătoare;

•      Vandalism.

Proiectareidefectuoasă

•        lipsa de personal specializatşi calificat

•        nerespectarea investiţiei şi a documentaţiei dte licitaţie

•       depăşirea costurilor alocate '

•       evaluări geotehnice neadrecvate

•       aormol d'e`fectuos al calităţii

•       dispon"litatea maţerialeJor şl ech'ipamentelor

•       nerespectarea condiţillor de siguranţă şi sănătate

•       contaminarea mediului înconjurător
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Execuţie incorectă

•       nerespectarea solutiei proiectate

•       întârzieri definalizare

Zill

Exploatare necorespunzătoare

Principalul  risc care poate să apară este legat de capacitatea beneficiarului investiţiei de a gestiona

(exploata) în mod corespunzător obiectivul de investiţie realizat. Ne referim aici la posibilitatea menţinerii

nivelului de performanţă şi a costurilor de exploatare în limitele planificate.

Riscuri determinate de factorul uman

•       erori de estimare

•       erorideoperare

•       vandalism

4.3.  Situatia utilităţilor şi analiza de consum: - necesarul de u,til!tăţi şl de relocare/protejare,
dupa caz; - soluţii pepţru \asigurarea utmtati]or necesare.

În stapa de execuţie a lucrărilon

Pentru   realizarea   lucrărllor,   necesarul   de   apă   industrială   per`tru   execuţie,   se   va   asigura   cu   a]utorul

cisternelor.

La  faza  de execuţie a  lucrărilor de construcţii  proiectate,  asigurarea  cu energie electrică  a  echipamentelor

electrice utilizate, se va realiza din g6neratoare proprii.

În etapa de exploatare:

Se va asigura bransamentul la reteaua de apa si canalizare existenta pe strada Alunelului

4.4. Sustenabil]tatea realizarii obiectivului de investitii:
• lmpactul social şi cuftural,,.egalitîte? de şarise

Realizarea investiţiei fundamentată în prezenţa documentaţie conduce la crearea unei infrastructuri

adecvate ce va deservi  populaţia aferentă străzilor:  Aurel Vlaicu, 8 Marţie, Fântânatde Aur, Sticlarilor

Realizare? investiţiei wa asigdra prin componentele sale:

•        dezvoltarea zoneidesud estamunicipjului

•        ridicarea standardu[ui de vlaţă, a populaţîei prin îmbunătăţirea ni`velului,detrai;

•       îmbunătăţireastării\de sanatate a populaţiei;

-       marirea siguranţeiîn exploatare.

I       crearea de noi locuriJdemuncă
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•        realizarea unui impact pozitiv asupra mediului uman, asupra stării de sănătate a populaţiei, cât şi

asupra mediului fizic, asupra  regimului de calitate al apelor subterane, al solului şi subsolului.

• Estimări privlnd forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de `reallzare, în faza de operare

în cadrul fazei de execuţie a lucrărilor proiectate pot fi create locuri de muncă specifice lucrărilor de

construcţie (lucrări de d.rumuri, lucrări de reţele edilitare), fiind implicaţi muncitori din următoarele

spec(alizări:

1.     dulgher construcţiî

2.    fierarbetonist
3.    betonist
4.    lăcătuş construcţii metalice
5.     maşinist utilaje construcţii

6.    muncitor deservire
7.    muncitor necalificat

8.    săpător
9.    finisorterasamente
10-pietrar

11.  pavator

12.  asfaltator

Per`tru realizarea în termen a lucrărilor de construcţii stabilite se estimează un hecesar total de forţă de

muncă de cca 95 de persoane direct implicate în execuţ,ia lu.crărilor.

Pentru unele categorii de lucrări, fo.rţa de muncă urmează a fj recrutată de pe piaţa locală, doar în cazul în

care constructorul nu dispune de un număr suficient de personal.

Totodată, din raţionamente de eficîentizare a proprlei actMtăţi, constructorii opţează, uneori, pentru

angaja+ea pe perioadă dete.rqjnată a unei importante pă*i a fo\rţe`i de muncă, de regulă din',localitatea în

care se execută lucrărlle.

Gestionarea investiţiei după finalizare3 lucrărilor revine' Consiliului Local.

În faza de operare este nevoie de minim 1 persoană.

•lmpactulasuprafactorilorde`mediu,lnclusiva,suprabiodwersitatiişia\slţurilqrprotejate

Pentru a minimiza potenţialul impact negativ asupra factorilor de mediu şi pemu siguranţa lucrătorilor,

materialele vor fi furnizate doar de agenţi autorizaţi, conform cerinţelor din cai6tele de sarcini. Maî mult,

orice echîpament utilizat în timpul lucrărilor de construcţie trebuie şă corespund,ă standardelor europene

pentru siguranţa mediului şi sănătatga lucrătorilor.

lmpactul investiţiei asupra mediului se va manifesta pe două axe de timp astfel:

+   în perioada de execuţie a investiţiei;
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ti   În perioada de exploatare a investiţlel.

În perioada de execuţie, lucrările de construcţii vor avea cel maj mare impact asupra mediului înconjurător.

Lucrările de construcţie (terasamente, suprastructură, podeţe, etc) vor genera umătoarele surse de poluare

a  mediului:

#   praf, datorat mişcării terasamentelornecesare de către utilaje;

ti   zgomot, rezultat din funcţionarea utilajelor şi echipamentelor necesare;

+   deşeuri, rezultate dln procesul tehnolog!c Şi cel de manipulare a materialelor.

Funcţionarea utilajelor de construcţie, a mijloacelor de transport Şi activitatea de Şantier nu afectează decât

perimetrul amplasamentului investiţiei.

La realizarea lucrărilor de construcţii propuse în prezentul proiect, se re€omandă,   următoarele măsuri

menite să reducă la mŢnimum poluarea mediului:

+    utilizarea de materiale şi tehnologii moderne, cu performanţe ridicate, uşor de manipulat şi aplicat,

care să nu aibă influenţe negative asupra factorilor de mediu;

4.    organlz3rea de şantier să ocupe o suprafaţă de teren cât mai redusă;

4r   efectuarea iinor lucrări de refacere a mediului natural Şi antropic, În cazul în care a fost afectat prin

lucrările de construcţii (ex;stabilizarea solului, re,plantarea vegetaţ|iei În,,zonele afectate de lucrări,

înlocuirea arborilor di\struşi şi a structurilor de,delimitare a amplasamentelor);

ţ   stocarea şi evacuarea atentă a materialelor de construcţli pericuk)a5e din punct de vedere al

sigurariţei factorilor de mediu, precum şi a deşeurilor rezultate în urma lucrăritor de construcţii;

ţ   pentru evitarea poluării aerului cu praf şi vapori pe durata lucrărilor de construcţie se recomandă

controm acestora cu apă sau cu alte mjloace;

±   în cadrul proiectutui tehnjc la toate articolele de lucrări ce au implicaţii aşupra mediului se vor

prevedea măsuri de readucerE a terenului înconjurător la starea ini`ţială, s?u chiar corecţii care să

diminueze impactul negativ asupra mediului.

În perioada de utilizare a investiţiei, este asigurată siguranţa în exploatare, igi«ena şi sănătatea utllizatorilor.

Materia[ele propuse pentru modernizarea stră^zi|or au caracteristici performanterce asigură siguranţa în

exploatare, cu un impact mlnm asupra mediului.

Evaluarea impactum proiectiilui asupra mediului are la bază următoarele:

*   analiza atât pentru perioada detexecuţie cât şi pentru peripada de exploata.re;

iE   toţi factorji de mediu: apă, aer, sol, floră, faună, comunitate umană, f?nţ .construit etc.;

q}   se are în vedere, experienţe simjiare, intensitatea poiuării Şi duraţâ demanifestare a f€no`menului

poluator pe perioada de execuţie a lucrărilor.

Evaluarea globală a impactului investiţiei proiectate asupra mediului înconjurător a condus la concluzia că,
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realizarea lucrărilor proiectate contribuind la reducerea efectelor negative asupra factorilor de mediu.

•lmpactulobiectivululdeinvestitieraportatlacontextulnaturalŞiantropicîncamseintegrează,dupăcaz

Prin realizarea acestui proiect se vor îmbunătăţii indlcatorii de mediu

EiEi

-

4.5. Analiza cererii de bunuri şi servicii, care justffica dimensionarea obiectivului de investitii
Principala nevoie din care deriva cererea de bunuri şi servicii a locuitorilor din acest cartier din

partea de sud est al Municipiului Sebeş, o reprezinta creşterea nivelului de trai pentru populatie.

Creşterea nivelului de trai atrage dupa sine beneficii asupra populaţiei, printre care amintim:

•      cresterea sigurantei in trafic;

•      economia de costuri cu combust]bilul vehiculelor si cu cheltuiellle de reparatii ale

vehiculelor,  precum si economii cu costurile accidenteloŢ, (medicamente,  taxe  de

spitalizare);

•      economia de timp datorita cresterii vitezei de circulatle a autovehiculelor;

•      evitarea imbolnavirilorcauzate de lipsa de pc)tabilitate a apei.

•      Realizarea infrastructurii rutiere va avea,efecte pozitive asupra mediuhji inconjurator prin

eliminarea poluarii:

•      fonice  -  prin  menţinerea  unui   regim  normal  de  exploata`re  a  motoarelor  (eliminarea

zgomoţului);

•      chimice  -  prin  evitarea  accelerării  şi  decelerării  regulate  şî  menţinerea  turaţiîlor

motoarelor la un nivel normal (elimlnârea de gaze);

•      mecanice -prin eliminarea şocurilor generate de qenjvelări care produc vibraţii cu efecte

negative asupra clădirilor şi a populaţiei din zonă eliminarea poluam;

•      eliminarea efectelor apelor pluviale asupra zonei drumului prin amenajarea

corespunzătqare a torenţilor, şanţurilor, podeţelor etc.;

•      stoparea poluarii apelor freatice din zona; cantitatea mai mica de apa preluata din surse

poluate sau infestate.

Dimensionarea sistemul\ui rutier s-a facut pentru clasa de traflc meqju -T3, sistemul rutier ales

verifică condiţia de r€zistenţă la îngheţ.

Totodata atractMtatea zoneî pentru societăti comerciale si de,crîstere `a spatiului construit respectiv

a numaruluf populatiei  determina dimensioriarea cererii cu 20% peste cel actual pentru perioada

urmatoare.
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4.6.  Analiza financiara, jnclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul

cumulat, valoarea actualizata neta, rata intema de reritabilitate; sustenebilitatea
fin@nciara

Analiza   financiară   utilizează   o   metodologie   specifică   determinată   de   faptul   că  modernizarea

străzilor  nu    generează       intrări   financiare  directe,  ci    ieşiri    (reprezentate  de   lucrările  de   întreţinere  şi

reparaţii),  urmărind  impactul   proiectului   asupra   costurllor   de întreţinere  a  străzilor din   acest  cartier al

municipiului Sebeş,  costuri vor fl suportate  de  Consiliul   Local  Sebeş.

Obiectivul Analizel  Cost-Beneficiu  este  acela  de a  identlfica  Şl masura din  punct de vedere monetar

impactul  prolectului  şi  de  a  determina  costurile  şi  beneficiile  aduse  de acesta.

Costurile   Şi  beneficiile   financiare  au   fost  evaluate   folosind  anallza   incrementală   ce  constă   în

identfficarea   dlferenţelor   între   arternativa   cu   şl   făra   proiectul   propus.   În   acest sens,  s-a  realizat  un

model   de   calcul   Excel   constand  în   calcule  în  termeni   reali,  ce   reflectă  costul   investiţiei,   costurile   cle

întreţinere asociate investiţiej propuse Şi calculul indicatorilor financiari ai proiectului.

Analiza  financiara   realizată  este  dezvoltata  din   punct  de  vedere  a  proprietarului infrastructurii,

iar principalele elemente utilizateîn calculul indicatorilor de performanta ai proiectului sunt:

- Valoarea totalâ  a  .i"estise}i..  preţul total  al  investiţie  |fără  TVA)  este  11&04.038A2  din  care  C+M

9.990.689,94 /e/ (fără TVA) respect.iv„ 14.026.905,17lel {cu TVA).

-Orizontul de timp pentru care se va rea]iza previziunea este de 25 de`anl

-Rata  de  actualizare  folosfta  pentru  calcularea  VNA,   prin   care  valorile  viitoare  simt actualjzate la cele

curente, este de 5%,.

Finantarea proiectului este in ponedere de 100% din sursele proprii ale b,eneficiai.ului.
lpoteze privind analiza fjnanciara :

-              preturile pe orizontul de timp sunt considerate constante;
-              infrastructura  nu este  gEneratoare  de venituri  (res`pectiv nu  se vor p,ractica taxe  pentru  utilizarea
drumului);
-              Potrivit  Nomenclatorului  mijloacelor fixe  si  duratelor  normate  de amortlzare,  pentru  drumuri  cu

imbracaminte din covor asfaltic durata de utili2are este apreciata d6 la\\`20 ?ni la> maxim 30 ani.

cod Denumlre durata  , dmax
1.3.7.1. -cu îmbracam ntedin`balast, pamânt ştabi!izat sau macadam. 16 24
1.3.7.2. - cu îhbracam nţ5,,^dn be,ton asfamc sa`u pavâj pe fundatie ŞuPJa,

_20
30

1.3.7.3. -cuîrpJ)p    ,mnţţ:d B b±tţin de ciment. 28 4Z
1.3.7.4.    , L infrastructu+ăd`ri`tiSrjd',f&At"estiere. 24 36

-              finantarea intretinerii infrastructurii va fi efectuata   pe perioada de' operare de catre beneflciar, din

surse proprii;
•               rata de actu@lizare utili2@ta este de 5%
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INVESŢIŢIA DE CAPITAL

Perioada   preconizata   pentru   executia   lucrarilor   este   de   9 lum inclusiv receptia.   Cheltuielile   cu

realizarea   investitiei cuprind costuri  cu proiectarea, amenajarea  terenului, organizarea  de santier, executia

lucrarilor  de  constructie  şi  instalatii,  asistenta  tehnica,  comisioane  Şl  taxe,  inclusiv  cheltuieli  neprevăzute,

grupate astfel:

Capitole de cheltuieli

Eil

-,

Valoarea

(lei 6u TVA)

Cheltuieli pentm obţinerea şi amenaj are'a terenului 24.590,16!

Cheltuieli pentru asigurare utilitati 4.760,00'
!

Cheltuieli pentni pToiectare şi asistenta tehnica

Cheltuieli pentru investitia de baza

677.022,63:

11.835.849,99 |

Alte cheltuieli cu organizarea de santier, comisioane şi

costuTi neprevazute

1.484.682,39

' TOTAI. GENERAL 14.026.905,17 (
(

lndicaţoriî care reflectă eflcl,epţa cost-beneficiu a investiţiei subt V.A.N. şi R.l.R.

Valoarea actualizată netă  (V`A.N.) se  determină  ca  diferenţa dintre beneficiile nete viitoare actual!zate

Şi  Capitalul  investit.  lndicatorul  prin  conţinutul  său  caracterizează  av`antajul  eeonomic  al  unui  proiect  de

invest.iţii   dat   pm   compararea   beneflcium   net  total   actualizat  degajat  de  acesta   pe   durata  de  viaţă

economică cu efortul investiţjonal total generat de acest proiect actţializat.

'm_   -B,N            V
y.zl.N.=-J+Z:7Ţ=+

Relaţia de calciil a V.A.N.: g(,+e),     (l+e)20

V.A.N. -Valoarea actuali.zaţă netă;

1 -Investiţia considerată cu ,,semnul -" şi aferentă perioadei ,,zero'';

BN -fluxul de beneficii nete degajat de investiţie pe parciirsul pârioadei de previziune de 25 de ani, care se

detemină ca diferenţa între veniturile de exploatare şi cheltuielile anuale;

e -rata de actualizare: În cazul investiţiei analizate r?ta de actualizare selectptă pentru calculţil V.A.N. este

de 5%. Acest nivel al ratei de actualizare este unul generic pentru proieqtele-de inv`estiţjiidin domeniul
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infrastructurii;

t -numărul de ani ai perioadei de previziune, luaţi în considerare pentru calculul VAN., ia valori de la  1 La

25;

Vm] -valoarea reziduală calculată drept fluxul financiar net (excedentul) din ummul an de analiză pentru o

perioadă de 25 ani.

Rata  intemă  de rentabilitate  reprezintă  acea  rată  de  actualizare  la  care valoare  fluxului  de  beneficti

nete  actuanzate  este  zero,  respectiv  veniturile  actualizate  egak!ază  cheltuielile  actualizate.  Această  rată

exprimă  capacjtatea  medie  de  valorificare  a  resurselor  utilizate  pe  durata  luată  în  considerare  pentru  că

aceasta reprezintă perioada de \/iaţă a investiţiei.

-

-

Decm.l.R.=e,dacă:ă#

FBt -fluxul beneficiilor nete;

e -rata de actualjzare;

t - numărul de ani, ia valori de la 0 la 25.

=0

lDENTIF_lcAREA COSTURILOR DE 'lNTRETINERE -VARIAN" CU PROIECT

Perioada    de    reali,zare    a    pro`iectului    este    de    14  luni    în  , cazul    rea'lîzării    investitiei  propuse,

proiectul va  genera în  perioada post-implementare doar cheltuieli  din exploatare cu   intreţinerea   străzilor.

Având    În    vedere    faptul    că    analiza`  financiară    a    proiectului    a    fost   ,realjzată    folosind    „metoda

incrementală",     costurile   de întreţinere   şi   reparaţîi   se   vor   dimlnua   faţă   deL   costurlle   de   exploatare

actuale,  analiza financiară  reflectând  aceste  diferer`ţe.

Cheltuielile de  intreţinere au fost estimate ţinând  cont de suprafaţa  afectată şi sunt redate mai jos.

Pentru  a  putea face  o estimare corectă  a  beneficiilor de  natură  economico-financiară   rezultate   în   urma

reducerii    costurilor   de   Întreţinere    după    implementarea  prolectului,  acestea s-au  prognozat  conform

Normativului privind întreţinerea Şi reparârea drumurilor publice -AND.5ş4-2002, la preturile actuale:

1. Plombare  gropi  în  imbracaminti  asfaltice  cu  beton   asfaltic  şi frezarea imbracamintii o dată la 5

ani:

15.095,Oo mp x 5%                             = 754,75 mp

754,75 mpxo,04mx2,4to/mc      =72,46to

72,46 to x 500,00 lei/to                     =36.228,00  lei ( o data la 5 ani)

2. Curatirea rigolelor manual În fiecare an

2.015,00 m x 6,00 lei/m = 1Z,090,00 lei ( în fiecare an)
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ln  varianta   reabilitarii  retelelor  de  apa  şi  canalizare  se  vor  reduce  şi  costurile  de intretinere  a

acestora   comparativ   cu   situatia   existenta.   Aceste   costuri   au   fost   estimate  procentual    raportat   la

v3loarea  obiectelor  de  investie:  alimentare  cu  apa  Şi  canalizare menajera.

A` = Cheltu.ieli anuale de intretinere a retelei de apa = 1.082,00 lei

8. = Cheltuieli anuale de intretinere a retelei de canalizare= 2150,00 lei

ZiE

lDENTIFICAREA COSTURlloR DE INTREŢINERE -VARIANTA FĂRĂ PR0lECT

în  varianta  ,,fără   proiect",   modernizarea   străzilor  nu  va   aduce  venituri  din exploatare beneficlarului,

deoarece  nu  se  va  percepe  o  taxa  pentru  circulaţie.  Primăria  va trebui    să    suporte    din    bugetu{    local

Che[tuielile   de    intreţinere   care   vor   creşte   anual   ca  urmare  a  creşterii  stării  de  degradare.  Estimarea

costurîlor de întreţinere a străzilor s-a făcut  în confQrmltate cu Normativul prMnd  intretinerea şt repararea

drumurilor publice -AND.554-2002.

1. Reprofilare cu adaos de material pietros (150 mc/km) urmata de compactare, o data la 5 ani

17.603,00 mp x 15,00 lei/mp = 264.045,00 lei ( o data la 5 ani )

2. Curatirea santurilor manual în fiecare an

1.836,00 m x 10,00 !ej/m = 18.360,00 lei ( în fiecare an)

ln  cazul  în  care  nu  se  implementeaza  proiectul,  chettuielile,  de  intret.inere  a  retelelor  de  apa  Şi

canalizare din zona vor creste anual datorita cresterii gradului de degrada're`a acestora.

A = Cheltuieli anuale de intretinere a retelei de apa = 10.981,45 lei

8 = Cheltuieli anuale de intretinere a retelei de canalizare= 2.258,05 lei

nr.  Crt. anu' fara Droiect iri F`ON cu proiect in FtoN Economiirealizate
RM,,

'pM
Total  M RM

_.pM.    J     '

Total'M     .

1 1 31._660, 31 :600 15.322 t5.322
'       1,6.278

2 2 31.600 31 .600 15.322 15.322, 16.278
3 3 31.600 31.600 15' 322 15:322 16.278
4 4 31.60o 31

_600
15.322` 15.`322 16.278

5 5 31 .600 264.045 295.645' 15.322, .      ',36.228 51.550 244.095
6 6 31.600 31.606, 15,322' 15.322 16.278
7 7 31

'600'
31 .600 15.322 15.322 16.278

8 8 31.60b 31.6oo, 15.322 15.322 16.278
9, 9 31.6®0 31 .60,0 15.322 , .1 5.322 - 16.278
10 10 31 _600

-   264`.045
295.645' `

•      15`:322`/
:,,  .    36:2P8, ``      -)51.550`1 "  ,244;095

11 11 3`î.6QO
131

.6QO
_  :  ~  .i,' tiw,             `/i5ă3\22(ţ:Y `  `  '    t6.278

12 12 31.600 31.600_ 1 322'
`           15.\322i`L:.'

16,278
13 13 31.6dd  ' 31 i6`do L 15'.322  ` t51322,l 16.278
14 14 31 600 31.600 15_322 15_322 162,78
15 t5 31 :600 264.045 295 .645 15.322 J,    36.2,28,, 51.55.0 244.095
16 16 31 ,600

`  31..600
15 .322 L          i5.322\ -       16.278_

17 17 31.600 3 .600 1 322' - 15-.322 16.278
18 18 31.6O`d 31:,6`00 1 .322` 15.322 , 16.278
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19 19 31.600 31.600 15_322 15.322 16.278
20 20 31.600 264.045 295.645 15.322 36.228 51.550 244.095
21 21 31.600 31.600 15.322 15.322 16.278
22 22 31.600 31.600 15.322 15.322 16.278
23 23 31.600 31.600 15.322 15.322 16.278
24 24 31.600 31.600 15.322 15_322 16.278
25 25 31.600 264.045 295.645 15.322 36.228 51.550 244.095
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4.7.  Analiza economică, lnclusiv calci[Iarea indicatorilor de performanţă economică: valoarea

actualţzaţă netă, rata intemă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu sau, dupa caz,
a na l iza cost€ficacltate

Nu  se  realizeză  analiza  economică,  deoarece  proiectul  nu  este  unul  de irifrastriictura majora.

Obligativitatea efectuării analizei economice conform legistaţiei în vigoare este necasară În cazul investiţiilor

publice majore (investiţia publică al cărei cost total depăşeşte echivalentul a 25 milioane euro, în cazul

invest.ţţiilor promovate în domeniul protecţîeî mediului, sau echivalentul a 50 milioane euro, în cazul

investiţiilor promovate în alte domenii), proiectul propus neîncadrându-se în această categorie prin valoarea

de investiţii.

ln Plus, deoarece această  infrastructură este una necesară pentru asigiirarea unui nivel de baza al

calităţii vieţii, este evident  faptul Gă, chiar  la o evaluare intuitivă, beneficijle sociale depăşesc cu mult

costurile sociale implicate.

Astfel, promovarea unui astfel de proiect este mai mutt decât justificată, chiar daGă este necesar un

aport nerambursabil în cazul lnvestiţiei iniţiale.

Analiza cost - eficacitate

Analiza  cost-eficacitate  este  un  instrument  de  comparaţie  a^proiectelor  atunci  când  contează  o
singură  dimensiune  a  rezultatelQr.  Analiza  cost€ficacitate  (ACE)  este  un  instrume,nt  care  poate  ajuta  la
asigurarea  utilizării  eficiente a  resurielor de  investiţii în sectoare în  care beneficiile  Sunt` dificil  de exprimat
monetar

ACE  este  un   instrument  de  selecţie  a   unui  proiect  dintre  proiecte  /  soluţii  alternative   pentru
atingerea  aceluiasi  obiectiv  (cuantificat în  unitati  de  masura  fizice).  ACE  poa`te  identifica  alternatlva  care,

pentru  un  anumit  nivel  /  o  anumita valoare a  indîcatorilor  de  rezultat  |un  anumit  nivel  al  output  -urilor)
minimizeazawalaarea actuallzată i a  costurilor, sau,  pentru  un  anumlt T\ivel  al  cbsturilor  maximizeaza  rez
ultatele (output -urile).

Cele 2 scenarii analizate in cadrul  sunt:

Scenariu 0  -Scenariul fara proiect, in care se va exploata infrastructura in starea existenta

Scenariu 1 -PROPUS:

Carosabil cu structura elastică

-        STRUCTURA ŢIP A1

-       4,00 cmstr. de uzură din BA16 rul 50#0, conf. SR EN  13108-1;

-       6,00 cm str. de legatura din BAD22.4leg50/70, conf. SRiN 13108-1;

-       10,00 cm str.din macadam ordinarconform sR179-1995

-       15,Oocm str. din piatră spartă cf.SR EN 13242 si sTAS 6460 -84;

-       15,00 cm str.fundatiedin balaştcf.SREN13242 si STAS 6`400 -84;
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-      10,00cm str.fundatie(pietruire existenta, si/seu completarea la aceasta

valoare conform STAS 12253 si ind. PD 177-01.

ZONELE (SHARED SPACE )

S"UCTURA TIP 81

•      8,00 cm-pavele autoblocante din beton , conf. SR 6978/1995 ;

•      3,00cm-strat de nisip conform sR EN 13242;

•      10,00 cm str.din macadam ordinar conform sR179-1995;

•      15,00cm str. din piatră spartă cf.SR EN 13242 si sŢAS 6400 -84;

•      25,00 cm str.fundatie din balast cf.SR EN  13242 si sTAS 6400 -84.

SŢRUCTURATROŢUARE

STRUCTU RA TI P C1

•      6,00 cm-pavele autoblocante din beton , conf. SR 6978/1995 ,.

•      5,00cm-stratde nislpconform sREN 13242;

•      10,00 cm str.din macadam ordinar conform sR179-1995;

•      10,00 cm strat de balast,conform sR EN 13242 si sTAS 6400,

STRUCTURA ACCES PROPRIEŢAŢI

STRUCTURA TIP  D1

•      8,00 cm-pavele autoblocante din beton , conf. SR 6978/1995 ;

•      5,00cm-strat de nisip conform sR EN 13242;

•      10,Oo cm str.din macadam ordinar conform sR179-1995;

•      10,00 cm strat de balest,ccmform sR EN 13242 si sTAS 6400.

AIVIENAJAREA INTERSECTllLOR CU DRUMURILE LNTERALE,

STRUCTURA \ŢIP E1

•      4,00cm str. de uzură din BA16rul 50/70,conf. SR EN 13108-1;

•      6,00 cm str. de legatura din BAD22.4leg50/70, conf. SR EN,13|08-1;

•      15,00cm str.baza din piatră spartă cf.SR EN 13242 si sTAS 6400 -84;

•       15,00 cm str.fundatie din balast cf.SR EN  13242 sl sTAS+6400-84;

•      10,00cm str.fund3tle(pietruire existenta, si/sau comptetarea la `aceasta

valoare canform STAS 12253 si ind. PD 177-01.

Din pi[nct de vedere al costurilor de operare cele 2 scenaril.npresupun,:
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nr. Cn. anlll fara project in RON Cu Dro ect in RON 1  Economiirealizate295.645
RM31.60031.60031.60031.60031.60031.600 pM 264.045 Total  M RM

`pM
Total   M

12345 1 295.64531.600 0 015.32215.32215.32215.322
23 15.322 16.278

31.6003,1.600 15,322 16.2784 15.322 16,278

67891
5

264.045
31.600 15.322 16.278

6 9 15.32215.322 36,228 51_550,15322 244.095t6278789 31.600 31.600
31.60031_60031.Ş0031.600` 31.60031.600 15.322 15.32215.322 16.278

15.322 16.278
011 1011 31.600 15.322 1 5 322 16.278244.095162,78

264.045 295.64531.600 15,32215.322 51 .55d121314 1213 31.60031.6oo31J600\-31.600 ,
36_228

15.32215.322
31 .600 15 322: 16.27816.278`16.278
31.6`0031.60b_295.645 1515r.'322i; 15.,322

15 15,16` .322î 15.322161718 31 .600 264.045
1,718

15 322.1 36,228 51 .5501'5,328 244.09516.27816.278i6:278_16J278`
31,60o,`31.6oo. -31,:60o

15J322î\'15}322N*~

19
31.6QO,31.600,,31:6oo,:, 15.322_

2021
192021 31.600,31.6Oo`31.6oo- 1515._'15-•322'Br22:i •     +    15.322_•`,,15:3221

222
.,`. t      `    ``   # `       244:og516.27816.27816.278

22232425` 31.6oo.31.60o31.60o81.6oo 31.60o
•15. 32 2415.322, .228 5.1.55015.322

3 31.60,0, 15.32'22425
I,IIBE,,I_ 31 .600 15•15r} 322: 15.`322

•  3'-.6.Oa_, 322ţ,•-:+    "     _                   a',Cft.,
1         15.322 +6.278

Raportul  ACE  este   rezultatul  Împărţim  valorH   actuale   a   costurilor  totale  (VATcost)   la  efectele/
beneficil le expn-mate În termeni fizicj.

Acesta este un iridice di`namrc,
analiză.  tndicele este similar cu  raportul `cost /  beneficiu  dih 'ÂCB,  d.ar

-     fizice.

Zct /(1+j) t

CUD=---

care ia în considerare distrjbuţia

2Et/(1+i) ,t

DPC = costul tinitar d\hamic
Ct   = costurile În anul t
anul t = dui.\ata qe viaţă
Et   = efectE în an,ul t> în 'uni,tăţ,i fizice
CUD   e§te   m"ăsurâ

d istribuţia costu rilor

fectelor pe orizontul de
nt `exprimate_în  unltăţi

a   unei   irivestiţli.-. Est?   şensibil   la   sqhimbările  în

Efectele au fost estimate la mvelul lungimij strazilor modernizate
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1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12

V Mentenan
0,00

15,3 15,3 15,3 15,3
51,55

15,3 15,3 15,3 15,3
51,55

15,3
1 ta 2 2 2 2 2 2 2 2 2
V Mentenan 264,0 31,6 31,6 31,6 31,6 295,6 31,6 31,6 31,6 31,6 295,6 31,6
2 ta 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0

EFECTE -

1.978
1.97 1.97 1.97 1.97

1.978
1.97 1.97 1.97 1.97

1.978
1.97

ml  stTazi 8 8 8 8 8 8 8 8 8
V1

ACE -CUD

V2

ACE -CUD

13 14 15 16 17 18 19 20 21 '22 23 24 25 VATcosturi

15,3231,60 15,32 15,32 51,55 15,32 1S,32 15,32 15,32 51,55 15,32 15,32 15,32 15,32 279
31,60 31,60 295,64_, 31,'60 31,60 31'60 31,60 •295-,64< 3i_,60 31,60 31,60 31,60 1 .234

1.978 1.978 1.978 1.978 1.978 1.978 1.978 1.978 1.978
' ,1.978

1.978 1.978 1.978 19.580

0,01

0,06

Din    a"aliza  de  mai  sus,  rezulta  pemtru  varianta  1  o  valoare. a  indicar[oruŢui  CUD  mai  mica  decat

Pentru  solutia  alternativa  propusa  prin varianta  2,  asadar Analiza  cost ,efica.citate jndica  ca  solutie optima
Variant@ 1 de implementare.

4.8.  Analiza de senzitivitate

Pentru  proiectul  de    investiţii  s-a  efectuat  o  analiză  de  senzitMtate    la  diversele  variaţii  ce    pot

aparea   datorită   economieî   de   piaţă.   Analiza   de   senzitivitate  Îşi   propun,e   să stabilească cât de sensibil

va  fi  viitorul  obiectiv  la  unele  modificări  ale  variabilelor  cheie,  ce  pot  apa,rea  În  cursul  exploatărîi  jale

viitoare Şi se concretizează în variaţii ale   indicatorilor privind   rentabiljtatea   flnanciară  a  proiectului   -RIR

(rata  internă de  rentab"tate)  şi VNA (venitul net actualizat).

Sustenabilitatea  proiectului  este  dată  de  valoarea  cumulată  a  fluxului, cle  numerar  de  la  un  an  la

altul.   Pentru   scenariul   de   bază   luat   în   considerare   în   analiza   financiară,   proiectul   îşi   demonstrează

sustenabilitatea după cum reîese dîn tabelu| de ca'lcul al indicatorilor de p§rformanţă financiară.

Astfel,    pentru    determinarea    riscurilor    prMnd    rentabilitatea    investiţiei    s-au    avut   în  vedere

elementele   determinante   ale   fluxului   de   numerar   ar`ual.   Valorile   variabileTor  utilizaţe   în   analiză   pot

suferi modificări  şi  pot  afecta  situaţia  preconizată.  în  aces  sens, ?ste necesar să se  teşteze senzitMtatea

PROIECT NR.` 2109 -MODERNIZARE STRAzl: AUREL VLAicu,8 MARŢiE, FANTANA DE AUR` sTi`cLĂpiLOR, MUNicipiuL sEBFŞ pag 54



valorilor actualizate  la modificări ale variabilelor cheie.

Etapele parcurse În realizarea Analizei de senzitîvitate:

a)   Efectuarea unei analize calitative a variabilelor;

b)  ldentificarea tuturorvariabilelorfolosite  în   calculul   intrarilor  Şi  ieşirilor din  analiza financiară;

c)   Selectarea acelora  care conduc la variatii  ale  RIR-VNA.

Ca  un  criteriu  general  se  consideră  acei  paramem  pentru  care o variaţle  (pozitivă  sau  negativă)  de

1% duce  la variatia corespunzatoare cu 1% pentru  RIR sau de 5% pentru valoarea de baza a VNA.

Analizele de   senzitivitate   s-au  realizat în functie de doi factorl  de variaţie: variatia  cheltuielilor de

intreţinere  şi  reparaţii  şi  variatia    cheltuielilor    de    investiţie.    Pentru    fiecare    dintre    aceşti    factori    s-a

Considerat  o crestere şi o scădere cu 1%  faţă de valoarea din analiza  financiară  ,,cu proiect" şi se va analiza

modul în care aceasta variaţie va inftuenta indicatoril calculaţi în variant\a iniţială.

Variatia   cheltuielllor  de  intreţinere  şi   reparaţil   nu  se   dovedeste  a  fi   o  variabila   critica   intrucat

cheltuielile necesare sunt asigurate la acelasi nîvel prin alocatii bugetare din bugetul institutiei.

Majoarea valorii inv proiectului cu 1% determina o modificare a indicatQri!or fin3nciari:

PRO'ECT R  2109 -MODERNIZARE STRAzl: AUREL VLAICU. 8 M4RTIE, FANTANA DE^uR. sTlc{AiRil;oR, Mu>l(clpfuL sEBBş pag



(

(



Printr-o   intreţlnere  periodică   corespunzătoare   atât din  partea   autorităţllor   cât   şi   a  comunităţii

locale,   cheltuielile   de   intreţinere   Şi   reparaţii   pentru   străzi   pot   fi   reduse   semniflcativ   faţă   de   cele

prevlzionate.

Pe  de  altă  parte,  dacă  preţurile sau forţa  de  muncă în  construcţii va  creşte faţă de datele  estimate

în  prezent,  se  vor  mări  şi  cheltuieme  de întreţinere  şi  reparaţii.  Preţurile  de  pe  piaţă    la  dat@  contractării

execuţiei,  sau  numarul  mare  de  ofertanţi  pentru  execuţia  lucrărilor  pot  influenţa  valo@rea  de  investiţie

estimată la Întocmirea documentaţiei tehnice.

iii!

4.9.  Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor
Rezultatele proiectului pot fi influenţate de diferiţi factori de risc de la analiza cărora nu  putem  face

abstracţie.   La  fel  ca  în   cazul  oricărul  tip  de  investitie,  proiectul  de  faţă implică anumite riscuri. în acest

sens putem deosebi:

-riscuri  generale  -se  referă   la  acele  riscuri  care  decurg  din   evoluţi@   de  ansamblu  a mediului

(natural, economic,  social, cultural,  tehnologlc, politic etc.),  Ia nlvel mondial sau naţional

• riscuri specifice -   care ţin de echipa de proiect,  de tipul  investiţiei, de modul cum sunt planificate

activităţile în cadrul obiecwulul de iwestiţie

Analiza de risc cuprinde urmatoarele etape principale:

1. ldentificarea riscurilor.

ldentiflcarea riscurilor se va realiza în cadrul Şedinţelor lunare de progres de către

membrii   echipei   de  proiect.   ldentificarea   riscurilqr  trebuie  sa   includă   riscuri  care  pot aparee

pe    parcursul   întregului   proiect:   financiare,   tehnice,    organizaţionale,    cu   privire    la  resursele    umane

implicate,  precum  şi   riscuri  exteme  (politice,  de  mediu,  legislative).

ldentificare3 riscurilor trebuie actualizată la fiecare şedinţă lunară.

2. Evaluarea probabilităţii de apariţie a riscului. Riscurile identif!cate vgr fi caracterizate în funcţie de

probabilitatea lor de apariţie Şi impactul  acestora asupra proiectului.

3. ldentificarea măsurilor de reducere sau evitare a riscurilor

Alăturl    de    variabilele    critice    identfficate    prin    analiza    de    serizitiyitate    şi    care    nu  necesită

aplicarea  unor  măsuri  speciale  pentru  prevenirea  unor  posibile  riscur`i,  se  prezintă  mai  jos  şi  o  analiză

calitativă a i.iscurilor.
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- potenţiale modificări ale

i soluţiei tehnice

. scăzute : - prevederea în contractul de proiectare a

: garanţiei de buma execuţie a proiectului tehnic,

! garanţie care va fi reţinută în cazul unei soluţii
)tehnicenecorespunzătoare
\-asistentatehnicădinparteaproiectamiluipe

;perioadaexecuţieiproiectului

r  acoperirea  cheltuiglilor  cu  noua  soluţie
' tehnică  cu suqţele  c,Lprinse  la ch6ltuielile
1

1 diverse şi neprevazute

i - neîncadrarea efectuării
) lucrărilor de către

î constructor

: în graficul de timp aprobat

şi ^m cuantumul financiar
stipulat în contractul de

lucrări

1 -scazut :-prevederea  În  caietu|  de  sarcini  a  unor

cerintecare`şăasigt+reperfommţatehnicăşi

|financiarăafimeicontractante®ersonal'suficienţexperienţăsimilară)

+  pentni  ca  acest  risc  să  poată  fi  preveniteste

)necesar  ca  din  etap?  de  elstorare  a
! documentaţiei de finaqţare graficul Gantt al
(

( proiectului  şi buge"`1 estimat de  costuri  să fie
\

; elaborate  realîst  şi pe baza unor  input-uri  certe
1

: în  acest  sens,  introducerea rezervelor
( financiare  şiţ de  timp  este  o mas`mă preventivă.

; - nereşpectarea clauzelor
i contractuale a unor
• contractanţi/subcontractanţi !

- scăzut -stipuiarea  ge 5garanţii  supiimentare  şi

i penalităţi ^m c`ontraqtele flcheiate cu firmele
i contmctante
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; Şi responsabi]ităţi ^m cadn]]
: echipei de proiect

' de proiect prin  rea]izarea imor  fişe de post clare
' şi complete

-  numirea  ^m  echipa  de  proiect  a  unor

; persoane  cu  experienta  ^in implementanea unor

i proiecte similare
\ -motivarea  personalului  cuprins  în  echipa

) de proiect

- creşterea accelerată a

' preţurilor

managementul

proiectului să nu poată fi
asigmt ^m mod eficient,

ceea ce va conduce la

întârzieri În derularea

proiectului şi la

- planificare judicioasă a lucrărilor cu luarea ^m

considerare a unei marie de timp ^m plus
) - alegerea unor  soLuffi de execuţie  care  să ţină

! cont cu prioritate de conditiile climatice

implemema" proiectului a unor persoane cu

exp\erienta

proiecţelor.

derularea
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nerespectarea temenuluj

de execuţie prevăzut.

Printr-o    pregătire    corespunzătoare    şi    la    timp    a    unor    măsuri    se    pot    diminua  considerabil

efectele negative produse de diferiţi factori de risc.

Proiectul  nu  cunoaşte   riscuri  majore  care  ar putea   întrerupe  realizarea  obiectivului  de   investiţie

Prezent.    Planificarea    corectă    a    proiectului    încă    din    faza    de    elaborare    a  acestuia,    precum    şî

monitorizarea   continuă   pe   parcursul   implementarii   asigura   evitarea  riscurilor care  pot influenţa  major

proiectu'.

5.     Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optimta), recomandat(a)
5.1.  Comparatia scenariîlor/optiuni[or propuse, din punct de vedere\tehnic, economic,

financiar, al susteŢ`abilitatii şl'riscurilor

Scenariu 1 Scenariu 2
Carosabil cu structura elastică Carosabil cu structură rigidă

-       STRUCTURATIPA1 -     STRUCTURATIPA2

-       4,00  cm  str.  de  uzură  din  BA16  rul -      23,O cm str.uzura-betonciment

50/70, conf. SR EN  13108-1; rutier BCR 4.Oconf. SR 183J1:1995;

-       6,00     cm     str.     de     legatura     din -      strât izoiator din hartie kraft;

BAD22.4leg50/70, conf. SR EN 13108-1; r      2,00cmstr.supornisipconf.SREN
-       10,00  cm   str.din   macadam   ordinarconformSR179-1995 13242;

-      20,00 cm str.baza dîn piatră spartă
-       15,00cm  str.  din  piatră  spartă  cf.SR

cf.SR EN 13242 si ŞTAS 6400 -\84;
EN 13242 si STAS ,6400 -84; -     10,00cmstr.fundatie(pietruire existenta,

-      15,00 cm,str.fundatie din balast cf.SR
rezultata in urm? frezarii asfaltului

EN 13242 si STAS 6400 -84; d±gf`?dat) si/sau compjetarea la
-      10,00cm str.fundatie(pietruire

aceasta^valoare conform STAS
existenta, si/sau completare,a la aceasta

12253 si ind. PD 17701.valoare conform STAS 12253 si

ipd. PD 177-Oi.

ZONELE{SH      ED\SPACE ) r şŢRU9ruRA, TIP 82

STRUCTURA TIP 81 •\      5,00'cm-piatra tip granit, conf. SR

•      8,00 cm-p?ve]e autoblocante din 6978/1995 ;
•     3-5,oo cm-mortârde ciment Mioo;

beton , conf. SR 6978/19,95 ;
•      10;00 cm bet.cimentc18/22.5•      3,00cm-stratdenisip conform sR EN

conf.lndicativ NE`012/1-2007 si SR.EN13242;
2,q6/2014(p[asao8,#10,10);

•      10,00'cmstr.din macadam ordinar
•      2,00cm nisip+ forre polietilena;
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conform SR179-1995; •      15,00 cm -stratde balast stabilizat

•       15,00cm str. din piatrăspartă cf.SR EN cu ciment,conform SŢAS 6400 si STAS

13242 si STAS 6400 -84; 10473/1-87.

•      25,00 cm str.fundatie din balast cf.SR

EN 13242 si SŢAS 6400 -84.

STRUCTURATROTUARE
•  STRUCTURATIPC2        -

STRUCTU RA TIP C1 •      4,00cm 5tratde uzura din
•      6,00cm-paveleautoblocante djn BA16rul50/70, conf. SR EN 13108-1;

beton , conf. SR 6978/1995 ; •      membrana antifisura conform sR EN
•      5,00cm-stratde nisipconform sR EN 13249:2001;

13242; •      15,00cm-strat de balast stabilizatcu
•      10,00cm str.dinmacadam ordinar ciment,conform STAS 6400 si STAS

conform SR179~1995; 10473/1-87
•      10,00 cm strat de balast,conform sR •      2Q}00 cm strat de balast, conform sR

EN 13242 si STAS 6400. EN 13242 si STAS 6400.

SŢRUCTURA ACCES PROPRIETATl STRUCTURA TIP D2

STRUCTURA TIP  D1 •     4,00cm stratde uzuradin
•      8,00 cm-pavele autoblocante din BA16rul50/70, conf. SR EN 13108-1;

beton , conf. SR 6978/1995 ; •      membrana antifisura conform sR EN

•      5,00cm~stratdenisip conformsR EN 13249:2001;

13242; •       15,00cm-s{ratde balast stabilizat cu

•    .  10,00 cm str.din macadam ordinar ci me nt,confo[m'`ŞTAS ,6400 si STAS

conform SR179-1995; 1`0473/1-87

•      10,00 cm strat,de balast,conform sR •     20,00cm strat de balast, conform sR

EN 13242 si STAS 6400. EN  13242 Si STAS 6400.

AI\ilENAJAREA INTERSECTIILOR CU STRUCTU RA TIP E2
DRurviuFiii.E LAT.ERALE,

?      23,Ocm str.uzura-betonciment
STRUCTURA TIP E1 rutierBCR 4.Ocortfţ SR 183-1:1995;

•       4,PQ,cm str. de<uzură din  BA16  rul `.      stratiizolator din harti.e kraft;

50/70, conf. SR ^EN 131P8-1;
•        2,Oocm str.supornisipconf.SR EN

•      6,00cmstr. de legaturadin
13242;

BAD22.4leg50/70, conf. SR EN 13108-1;
•       20,00\cm str.baza.din piatră spartă

•       15+Oocm str.baza din piatră spartă
cf.SR EN lş242` si STAS 64QO -84;

cf.SR EN  13242 si ,STAS 6400 -84; •     > ,10,00cm              ` str.fundatie(pîetruire
•      15`,00 cm str.fundatie din balast cf.SR existenta, rezultata in urma frezarii     ,

EN  13242 si STAS 6400 -84; asfaltului       clegradat)       si/sau

•      10,00,cm str.fundatie(pietruire
con`p!etarea  la aceasţa valoare
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existenta, si/sau completarea la aceasta

valoare conform STAS 12253 si
ind. PD 177U1.

conform  STAS  12253  si  ind.  PD

177-01.

Avantaje si dezavantaje
•     posibilităţi de execuţie diverse

•      unul dintre avantajele importante ale

acestora este posibilitatea execuţiei

etapizate a structurilor rutiere, pe masura

necesităţîi de mărire a capacităţii portante,

ca  iirmare a creşterii solicitărilor din trafic.

Principiul  amellorărilor progresive prin

consolidări succesive se poate apllca în acest

caz fără nici o dfficultate. Astfel, întm primă

etapă, când traficul este mai redus, se

proiectează şi se execută o îmbrăcăminte

bituminoasă corespunzătoare intensităţli de

trafic reşpective, iar apoi, pe măsura

creşterii traficului, structura rutieră se

ramforsează prin execuţia de noi straturi

bituminoase

•      sepotrealiza petraşeececonţin şi raze

mici, respectiv supralărgiri, fără a necesita

rosturi între calea curentă şi cale în curbă

•     condiţiilor de întreţinere şi exploatare

uşoare, remedierea mai uşoară a

defecţiunilor care pot să apară

•     nivelul redus a zgomotului produs de către

pneuri la rulare, confort la rulare

•     refacerea sau` rnărirea 'rugozităţii suprafeţei

de ru.lare prin tratamente bituminoase

•     intervenţii la retelele subterane usoare

•        durata deserviciu mai mică (10-15 ani)

decât cea a îmbrăcămlnţilor din beton`de

•      posibilităţi de execuţie diverse

•      sepot reaLiza petraseececonţinşi raze

mici, respectiv supralărgiri, fără a necesita

rosturi între calea curentă şi cale În curbă

•      condiţiilor de întreţinere şi exploatare

uşoare, remedierea mai uşoară a

defecţiunilor care pot să apară

•     executarea lorşi pe perioadelecu

temperaturi sub io ° .

•     intewentil greoaie la retele subterane

•     rezîstenta scazuta la inghet dezghet

•     rosturî d`e'dilatare mari

•      duratadeserviciu mai marea

îmbrăcăminţilor din beton de

ciment {20-30 ani)
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ciment (20-30 ani)

52.  Selectarea şi justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)
Pentru modemizarea străzilor care fac obiectul prezentului proiect, se recomandă Scenariul 1.

Ava ntajele Îmbrăcă m!inţii eLastlce

•      posibHităţi de execuţie diverse

•       unu[ dintre avantajele importante ale acestora este posibilitatea execuţiei etapizate a

structurilor rutiere, pe masura necesităţii de mărire a capacităţii portante, ca urmare a

creştem solicitărilor din trafic. Principiul amelioTărilor progFesive+prin consolidări succesive

se poate aplica în acestcaz fără niti q clificultaţe. Astfel,       ? primă€tapă, câri traflcul este

mai redus, se ţ"oiectează şi se execută oîmbrăcăminte bitumînoasă corespunzătoare

intensităţii de trafic respective, iar apoî, pe măsura creşterii trafic`+l`+,i, structura rutieră se

ramforsează prin execuţia de r`oi straturi bituminoase

•       se pot realiza pe trasee ce conţin şi raze mici, respectiv supralărgi+, fără a necesita rosturi

ţntre calea curentă şi caleln curbă

•      condiţiHor deîntreţinere şi exploatare uşoare, remedierea mai uşoară a defecţiunilor care

pot st apară

•      nivetul redus a zgomotului produs de către pneuri ki rutare, confort k] ruhre

•      refacerea sau mărirea t.ugozităţii suprafeţei de rulare prin trat;mente bituminoase

dezavantaje îm bra căminţii elastice

•      durata de serviciu mai mică (io-i5 anl) decât cea a îmbrăcăminţilor din beton de ciment

(20-30 ani)

•      durata normală de funcţionare a mijloacelor fixe conform H.'G. ZP9/30.11,?004 este

cuprinsa între 20 şL 30 ani şi este mai mică  comparativ cu a, îmbfăcăminţii dş beton de

cimem (2842 ani).

•      la temperaturi ridicate ale mediului ambiant pot să apafă deformaţil ale cargsabiluŢui

•      necesită o tratate coTespunzator la faza de execuţ'ie a zonelor rosturilor longitudinale şi de

lucru  deoarece pot să apară degradări în îmbrăcămintea 3sfaltiqă în aceste zone

•      structurile rutiereasfaltice sunt sensibile la produsele petFoliere dacă se scurg accidental pe
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carosabil

•      există pericolul caîn cazul deversărilor accidentale de uleiurî sau combustibil pe partea

carosabilă, îmbrăcămintea asfaltică să fie distrusă pe zonele respective;

•      cheltuielile de întreţinere sunt maî mari decât cele necesare pentruîntreţinerea

îmbrăcăminţil din beton de ciment.

•      există pericolul ca în cazul deversărilor accidentale de uleiuri sau combustibil pe partea

carosabilă, îmbrăcămintea asfaltică să fie distrusă pe zonele respective;

J-.

Ziii]

avantajele îmbrăcăminţii cu pavele prefabricate din beton

•       nu se deformează la temperaturi ridicate ale mediului ambiant.

•       prezintă rezistenţă mare la uzură, daGă se folosesc agregaţe atent selecţionate.

•      prezinta rugozitate bună şi nu este atacată de produs6le \petroliere (scurse accidental^ pe

suprafaţa carosabila).

•       necesită cheltuieli sens.ibil mai mici deîntreţinere faţă deîmbracăminţi[e asfaltice

•      costuri mici deîntreţinere pe durata deviaţă a investiţiei

•       demontardrapidăîncazdeavarii la reţele

•       execuţieşilatemperaturi sub l0grade

dezavantajele îmbrăcămir`ţii cu pavele pTefa pricate din beton

•      se produce mai multzgomotdecătre pneuri la rulare

•      nu se poate reface sau mări rugozităţii suprafeţei de rulare prin tratamente bituminoase

•      nu poate prelua creşteri de trafic prin creşteri de capacitatepo,rtantă, ramforsarea

ulterioara a străzilor este laborioasă -costisitoare

•     traficul trebuie adaptat la execuţie -nu se poate executa carosabilul doar pe o banda.

•      nu pot fi folosite soluţii pe bază de clorură de sodiu deoarece se degradează foarte uşor

In  concluzie, în  baza analizei  multieriteriele În ceea ce  priveşţe cx3Ie d®uă variante de sistem  rutier se

propune alegerea scenariului i -sistem rutier cu îmbrăcămint€ din beton asfallic.

5.3.  Descrlerea scenariţilui/optiunii optim(e) recomandat(e) privind:
a) obtinerea şi , amenajăr6a terenului;

nu este cazul

b) asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiecţivuliJi;

nu este cazul

c)solutiatehnică,cuprnizqnddescrierea,dinpunctdeved€ţ,etehn?]ggi`ciconştructiv,tehnic,
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functlonal-arhltectural şi economic, a prlncipalelor lucrari pentru lnvestitia de baza, corelata cu

nivelul ca[itati\i, telinic şi de pedorrrianta ce rezuna din indtcatorii tehnico€conomic] propusi;

Prin  proiect s+] propus modemizarea străzilcN Aurel Vlaicu, 8 Martie, Fântâna de Aur, Sticlaribr

lungimea totawi a acestora fiind de circa 1.960 m.

Pentru  o  mai  bună  gestionare  a  proiectului  străzile  care  fac  obiectul  prezentului  proiect  au  fost

împărţite în trei obiecte după cum urmează:

•      Oblectul l: Reabilitare retele de alimentare cu apa

1.1.  Reabilitare retea apa strada Aurel Vlaicu;

1.2.  Extindere retea apa strada Sticl@rilor.

1.3. Extindere retea apa strada s Martie

1.4. Extindere reţea apă strada Fântâna de Aur

•     Objectul 2: Extindere retele de canalizare menajeta

2.1. Extindere retea  canalizare menajera strada Aurel`/laicu;

2.2.  Extlndere retea  canalizare menajera strada Sticlarllor.

23.  Extindete retea  canalizare mepajera strada s Martie

•      Obiectul3: ModemizarestrăzL

3.1.  Modernizare strada Aurel Vlaicu;

3.2.  Modernizare strada s Martie;

3`3.  Modernizare strada Fantana de Aur;

3.4.  Modemizare strada Sticlarilor.

PrlnprdeqseuTmăreştE,reqn=qtea`uŢmdtohlorpartmetrtl:

Obiectul 1: Reabl!.maŢe reţele de\ a!imermre cu apă

1.L Reab"tare petea aoă strada AtJnel `/laicu
•               ai_   '     `

lungimea proiectsta de reabilitare a retelei de apa este de 942 m.             _

-Re@bilitarea   reţelelor   de   apă   cu   conducte   din    PEID   cu   Dn 400{ liingime=160 ml.L  250 mm

(lungime =296m» sl 110 mm Wngime =255 ml);

-Branşamente  de+*

-Căminele  devane

-mdranţii  de incendhi supraterani

Pe aceasta strada se inloculesc retelele din azbociment exlstente si se realizeaza Q retea Fiou

proiectata de apa c3re deserveste consumatorii clin zona.

ln urma vizitti din teren efectuata impreuna cu reprezentanti ai Reşiei de apa -canal dm Sebes, pe

strada Awel Vlaicu exista trei retele distincte.

Toate cele trei retele pleaca dln caminul CWO, camin în caret exista un dj5tribuitc" din 01 Dn 1000
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mm, prevazut cu 3 racorduri, iar fiecare racord este prevazut cu vane de inchidere, dupa cum urmeaza:

-retea de apa din azbociment avand Dn 400 mm, care se afla intrun stadiu avansat de uzura, aceasta

necesitand schimbarea intre caminul CW0 si intersectia cu strada Campului;

Prin proiect se schimba reteaiia din azbociment Dn 400 mm cu o retea noua, care se va realiza din

PEID PE 100   Pn 10, Dn = 400 mm, de la iesirea acesteia din distribuitorul caminului CWO, impreuna cu vana

aferenta -pana la intrarea retelei pe strada Campului, unde se realizeaza cuplarea acesteia 13 reteaua din

PEID PE 100,  Pn 10, D = 400 mm, care face obiectul unui alt proiect. Cuplarea la reteaua de pe strada

Campului se realizeaza cu ajutorul unei mufe de legatura care permite un unghi de inclinare de 5 grade.

Lungimea retelei noi reabilitate este de 160 ml.

• retea de apa din azbociment avand Dn 600 mm, care se afla intr-un stadiu avansat de uzura, aceasta

necesitand schimbarea intre cammul CW0 si intersectia cu strada Alunelului;

Prin proiect se schimba reteaua din azbociment Dn 600 mm cu o retea noua, care se va realiza din

PEID PE 100 SDR 17, Pn 10, Dn = 250 mm,   de la iesirea acesteia din distribuitoril caminului CWO, impreuna

cu vana aferenta -pana la intersectia cu reteaua  reabmtata din PEID Dn = 250 mm, existenta pe strada Aurel

Vlaicu în dreptul strazii Alunelului. Ciiplarea retelei de apa nou reabilitata, la reteaua existenta din PE(D PE

100 Pn  10  Dn = 250 mm de pe strada Aurel Vlaicu se realizeaza cu ajutorul unei miife de legatura

electrosudabila Dn = 250 mm. Lungimea retelei noi r,eabilitate este de 296 ml.

Pe langa reabilitarea celor doiia retele din azbociment, pe strada Aurel Vlaicu se mai realizeaza o

retea de apa tot din PEID PE 100 SDR17, Pn 10 Dn = 110 mm, retea de la care se-branseaza consumatorii de

pe strada mai sus amintita.

Racordarea retelei din PEID PE 100, Pn 10, Dn = 110 mm, la reteaua de apa din PEID PE 100, Pn 10,

SDR 17, Dn = 250 mm care se  reabiliteaza, se realizeaza pe strada Aurel Vlaicu

Rama si capacul vor fi din materiale compozite peritru evitarea furturilor.

Lungimea retelei din caminul CW1 -pana la intersectia cu stra`da A[un`elului este de 255 ml.

Conductele utilizate în distributie se vor aseza pe un pat de nlsip curat cu granulatia de maxim 4 mm,

grosimea de 15 cm, fara piat+a,

Conductele reţelelor de distribuţie se vor amplasa sub adâncimea de înghet -1,20 m de la

generatoarea superiQara. Pe reteaua nou proiectata se monteaza:

-  hidranţi  de  incendiu supraterani.

Hidrantii exteriori pentru stingerea incendiilor sunt supraterani, cu diametrul nominaJ al hidrantului

Dn 80 mm, iar flansa de racordare trebuie sa corespunda. Adancimea \de,+iQgrgb?re a hidrantilor este în

functie de adancimea la care este` montata conducta de la care se face legatura.

•  bransamentele de apă de la   noua retea din PEID PE 100, SDR 17, Pn 10, Dn = 110 mm, pana în

caminul de apometru se realizeaza cu ajutorul conductelor din PEID PE |00, Pn 10, Dn = 25 mm. Cuplarea la

M"CipiuL SEBBŞ pagPROIECŢ NR. 21 og -MODERNlzARE sTRAzl; AUREL vLAlcu. 8 MARŢIE. FNTANA m ^UR, STICLARUOR,



reteaua de distributie din PEID PE 100, Pnl0, Dn = 110 mm a conductelor de bransamente se reallzeaza cu

ajutorul colierelor de bransament din PEID, Dn = 110 x 32 mm si a reductiilcm electrosudabmg din PEID, Dn =

32 x 2S mm.

lungimea totala a conductelor de bransament din PEJO PE 100, Pn 10, `Dn = 25 mm, este de 231 ml.

Caminele de apometru sunt prevazute cu robinetl de inchidere  si  nu sunt dotate cu comoai`e de apa.

Ciminele sunt  prevazute la partea superioara cu capace din materiale compozite.

reteaua dJn OL Dn 600 mm, care pleaca din CWO, traverseaza perpendicular  strada Aurel Vlaicu si se

continua pe strada Macului se Dastreaza.

.1.2. Extindene retea aoă stiada Sticlarilqr

- Lungimea totaki proiectata de  reabilitare a retelei de apa  si bransamente este de 404 m.

-Reabilitarea  reţelelor  de  apă  cu  conducte  din    PEID  cu  Dn 110 mm(lungime=250mL);

-Branşamente  de  apă  realizate

-Căminele  de vane

-Hidranţii   de incendiu supraterani

Pe aceasta stmcla se realizeaza o retea de apa din PEID PE ioo, Pn40, Sm r7, .Dn î 110 mm, prin

racordarea acesteia din doua parti si a!.iume:

-Drlma racordare se rea«zeaza de pe strada Aurel Vlaicu, de k] reteaua deepa din PEID PE 100, Pn

10, SDR 17, Dn = 110 mm, prin cuplarea acesteia în caminul CW2 propus a se monta tpe str. Aurel Vlaicu;

- în caminul CW2, dupa ce s-a realizat cuplarea h reteaua de distributie din PEID PE 100, Pn 10, Dn =

250 mm (tratata La punctul 1.1 strada Aurel Vlaicu)

-. dcii]  qEri a conductd de apa pmpuse e s. mont] pc ftr. StJcbrlLor sJe realbaz] Ls

intersectia str. 8 Martie cu Sticlarilor . Pe strada s Martie, reteaua de apa este reabiHtata pe tronso"l

Cuprins intre str. Fantana de Aur sj Stlclarilcw , motiv pt. care La intersectla,strazilpr  Sticlarilor tr. 1 cu str. 8

Martie  sfl propus a se realiza un camin devane cw5. Din acel c@min se va realizasi           clerea retelor de

apa pe str. Sticlarilor tronson 2 sl pe strada s Martie pe tronsonul care s-a propus a se extinde.

ln camh se monteaza robineti de inchidere cu flanse Dn 100 mm, compensatorul de montai Dn 100

mm, robineti de gplire, capetele de      nse siflanse tibere necesare cuplarilqr.

Caminu] de vane este din beton rnonolft st va avea Di = |,50 m  si irpltimea ţe;,1,50 m.

Rama sl capacuL sunt din ,materiale compozite pentru evitarea' furturilor.

Prin cuplarea la+cele doua retele se rea|izeaza un inel, care se creeazş pe s±razile Sticlarilor -8 Manie

(din dreptul strazii Stichrik" paTia b strada Fantana de Aur) -Fantana de Aiir (clii"]rei)tul Şţrazij s Martie-

cu Ştrada Aurel Vlaicu).

|j. Exhtl.r. reţe. )))Lg.d. e Mirtl.
Lungimea totab.proiectata de  reabilitare a retelei de apa  si bransamente este de 63| m.
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-Reabilitarea  reţelelor  de  apă  cu  conducte  din    PEID  cu  Dn 110 mm (lungime =323 ml);

- Branşamente  de  apă

-Căminele  devane

-Hidranţii  de incendiu supraterani

Pe tronsonul de strada propus a se extinde  de la intersectia cu str. Sticlarilor -pana in capat) se

propune realizarea unei retele de alimentare cu apa cu conducta din PEHD PE 100 Pn 10 Dn = 110 mm ( str.

8  Martie tronson  1,11 si  111)

Cuplarea retelei de apa se va realiza in caminul de vane CW5 , propus a se mont3 la intersectia str,

Sticlarilor cu str. 8 Martie,

Pe reteaua de apa se vor monta 3 ( trei} camine de vane dintre care 1 ( un ) camin de linie si 2 ( doua)

camine de aerisire montate pe capetel€ de retea.

Caminul de vane (CW6) se va monta la intersectia strazii s Martie tronson 1 cu str. 8 Martie tronson 11.

Rama si capacul sunt din materiăle compozite pentru evitarea furturik)r.

camine de aerisire se vor monta' pe capetele de retea , cate unul pt: fiecare tronson de strada ,

respectiv tronson  11  si  111.

Rame`e  si capacele sunt dln materiale compozite pentru evitarea furturilor.

lA Exdttd-n rttll ai)] d F.JJt.rt. de Aiii
-Lungimea totala proiectata de  reabilitare a retelei de apa  si bransamente este de 291 m.

-Reabilitare3  reţelelor  de  apă  cu  conducte  din    PEID  cu  Dn 1|0,mm ( lungime =172 ml);

-Branşamente  de  apă

-Căminele  de varLe;

- Hidranţii  de incendlu Şuprat€rani  .

Pe aceasta strada se propune inlocuirea retelel de apa din otel inţre  str. 8 Martie si ultima casa spre

drumulSibiului,cuoreteanoiiacaresevarealizacuajutorulconductelordinPEHDPE100Pn10SDR17Dn

= 110 mm.

RacordareaacesţeialareteauaexistentapestradasMartieseva.reelizacu`ajutorulunuiteudin

PEHD PE 100 Pn 10 SDR 17 Dn = 110 mm.

Tot  pe strada Fantana de Aur se va realiza cuplarea retelei existeŢŢtejntre str. Aurel Vlaicu cu str. 8

Martie.,

CuplarealareteauadinPEHDPE100Pn10SDR17Dn=110mm,propusaasemontapestradaAurel

Vlaicu se va realiza cu ajutorul unui teu djn PEHD s] cu ajutorul unei coridticte dih' PEHD PE 100 Pn 6 SDR 26

Dn = 110 mm, cu o lungime de 12 m pana in caminul de vane existent CW ex pe\strada Fantana de Aur in

dreptul casei cu nr. 53.

Pe reteaua nou proiectata s-a prevazut a se monta:
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-  hidranţi  de  incendiu cu  Dn. 80 mm , supraterani

-refacerea bransamentelor de apă  şi  Tacordarea  la  noua  reţea  de apă   prevazuta cu camine

de apometru  fara contor

•  camin de aerisire , montat pe capatul de retea.

Obiectul 2. Extindere reţele de canalizare menajeră

2.1. Extindere retea  canalizane menaieră strada Aurel VlaiciJ

Lungimea  proiectata pentru  e)ftinderea  retelei de canalizare  menajera si  reabilltare racorduri este de

121 m.

- Extinderea  reţelei  de  canalizare  cu  conducte  din  PP Sns  cu Dn = 250 mm (lungime =64 mn;

-Racordurile de  canalizare

-Căminele  de vizitare  sunt din  beton cu  ramă  şi  capace compozite, de tip  carosabile

Pe  aceasta  strada    in  mare  parie  exista  retea  de  canalizare  menajera++functionala  ,  prin  studiul  de

fezabilitate  se  propune  realiz@rea  unei  retele  de  canalizare  menajera  cuprinşa  intre  strazile  Sticlarilor  si

Fantana  de  Aur  r Cuplarea  noii  retele  de  cananzare  menajera  se  va  realiza  in  caminul  de  vlzitare  existent

(Cvex.)  pe strada  Aurel Vlaicu.

Conductele  se  monteaza  subteran,  lar  imbinarea  tuburilor  de  canalizare  se  realizeaza  cu  ajutorul

mufelor  prevazute  cu  garnituri  elastice.  Patul  de  pozare  se  realizeaza  din  nisip,  fara  piatra,  compactat

mecanjc,  avand  grosimea  dî  15  cm,  iar  inaltimea  stratului  de   nisip  trebuie  sa  depaseasca  cu  15  cm

generatoarea superioara a tuburilor de cana«zare. Pe reteaua de canaljzare menajera se monteaza 2 (doua)

camine de vizitare, CV5 si CV6, din beton, mbinate cu garnituri de cauciuc+  pentru canallzare menajera.

Caminele de vizitare se \/or executa din elemente de beton cu imbinare `cu gamturi de cauciuc fiind

compuse din: camere de lucru cu radiere incluse st  canale de drenaL din beton prevazute pentru imbinare

cu garnituri  din  cauciuc si inele  de etansare 9in  cauciuc, inglobate pentru conductele  din PP Sns    Dn 250

mm.  Camerele  de  lucru  au diametrul  interior  de  100  cm  st  inaltimi`rariabile,+  cosuri  de  acces  din  beton,

avand+ diametrul Dn soo st Dn' 1000 mm  cu inaltimi,variabih±,  imbinate cu şaŢnituri  de cauciuc inclusn/ scari

de acces. Piesele tronconice excentTice din beton sunt imbinate cu garnlturi de cauciuc. Aducerile ti] cota se

realizeaza  cu  piese  circulare din  beton  imbinate  cu gamituri  de  cauciuc,  diametrul  Dn  800  mm  cu   grosimi

Variabile, c@pace de acoperire circulare din beton preva2ute cu guri de\mtilare,  diametrul Dn  600 mm cu

grosimi  \/ariabile.  Racordurile    la  reteaua  de  canalizare  din  PP  Snst  Dn  250 mm  se  realizeaza  cu  ajutorul

conductelor din PP Sns  Dn 160+ mm.

Toate bransamentele de la consumatori se + realizeaza în caminele de vizitare din beton. Trecerile prin

peretli caminelor se realizeaza cu ajutorul pieselor de trecere etanse pentru acest tip de conducte.

2.2. Extindere retea canalizare"enaieră strada Stfclari lor

• Lungimea proiectata pentru e>«inderea retelej de canalizare menajera st reabilitare+racorduri este
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de 380.50 m.

- Extinderea   reţelei  de  canalizare  cu  conducte  din  PP Sns  cu Dn =  250 mm

(lungime = 226.5  ml);

-Racordurile  de  canalizare se realizeaza cu  conducte  din  PP Sns  cu  Dn 16 0 mm

-Căminele  de viz].tare  dln  beton cu  ramă  şi  capace compozite, de tip  carosabile.

Reteaua de canalizare menajera de pe aceasta strada, se racordeaza la reteaua de canalizare menajera

proiectata pe strada Aurel Vlaicu în dreptul caminului de canalizare menajera CV9.

Pentru  executia  retelelor  de  canalizare,  se  utilizeaza  tuburi  din  PP  Sns   avand  diametrul  nominal  de

Dn=250 mm.

Conductele  vor  fi  montate  subteran,  iar  imbinarea  tuburilor  de  canallzare  se  va  face  cu  ajutorul

mufelor prevazute cu garnituri elastice.

Patul de pozare se realizeaza din nisip, fara piatra, compactat meca`nic, avand grosimea de 15 cm, iar

inaltimea  stratului  de  nisip  trebuie  sa  depaseasca  cu   15  cm  generatoarea  superioara  a  tuburllor  de

canalizare.

Pe reteaua de canalizare menajera s-au prevazut c@mine de vizitare din beţon imbinate cu garnituri de

cauciuc pentru canalizare menajera,  cu descarcare în caminul CV9 de pe strada Âurel Vlaicu.

Caminele de vizitare se vor executa din elemente de  beton cu  imbinare cu garnlturi de cauciuc fiind

Compuse din: camere de lucru cu  radiere incluse si canale de drenaj, djn beton prevazute pentru imbinare

cu  garnituri  din  c@uciuc si  inele de  etansare  din  cauciuc.  inglobate  pentru  conductele  din  PP  Sn  s   Dn  250

mm.  Camerele  de  lucru  au  diametrul  interior de  100  cm  si  inaltimi  variabile, 'cosuri  de  acces din  beton,

avand  diametrul Dn`800 si Dn  1000 mm  cu inaltimi variabile, imbinate cu gamituri de cauciuc inclusiv scan.

de acces. Piesele tronconice excentrice din beton sunt imbinate cu gamituri de cauciuc. Aducerile la cota se

realizeaza  cu  piese  circulare  din  beton  imbfnate  cu garnituri de  cauciuc,  diameţrul  Dn  800 mm  cu   grosimi

variabile,  capace de acoperire circulare din  beton  prevazute cu  guri  de ventilar,e,  diametriil  Dn 600 mm  Cu

grosimi  variabile.  Racordurile  la    reteaua  de  canalizare  din  PP  Sns    Dn  250  mm  se  realizeaza  cu  ajutorul

conductelor din PP Sns  Dn 160 mm.

23. Extindere retea canalizare menaierii strada s Martie

- Lungimea proiectata. pentni extinderea reteLei de canalizare menajera si reabilitare racorduri este

de circa638.5 m.

-Extinderea  reţeLei  de  canalizare  cu  conducte  din  PP Sns  cu Dn =  2ŞO mm

mgime F303 mu;
- Racoi.durilor de  canalizare realizate cu  conducte  din  PP Sns  cu  Dn 16 0 mm
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• Căminele  de vizitare  din  beton cu  ramă  şi  capace compozite, de tip  carosabile.

Reteaua de canalizare menajera de pe aceasta strada, se racordeaza la reteaua de canalizare menajera

proiectata pe strada Sticlarilor în dreptul caminului de canalizare menajera CV4.

Pentru  executia  retelelor de  canalizare,  se  utilizeaza tuburi  din  PP Sn8   ,  avand diametrul nominal  de

Dn=250 mm.

Conductele  vor  fi  montate  subteran,  iar  imbinarea  tuburilor  de  canalizare  se  va  face  cu  ajutorul

mufelor prevazute cu garnituri elastice.

Patul  de pozare se realizeaza  din nislp, fara  piatra, compactst mecanic,  avand grosimea de 15 cm,  iar

inaltimea  stratului   de   nisip   trebuie  sa   depaseasca   cu   15   cm   generatoarea  superioara   a  tuburilor   de

canalizare.

Pe reteau@ de canalizare menajera s-au prevazut camine de vizitare din beton imbinate cu garnituri de

Cauciuc pentru canalizare menajera,   cu descarcare în  caminul CV4 de la intersectia str. 8 Martie cu   strada

Sticlarilor,

Caminele  de vizitare se vor executa  din  elemente  de  beton  cu  imbinare cu  garn.n:uri  de  cauciuc fiind

compuse din: camere de lucru cu iadiere incluse si  canale de drenaj, din beton prevazut? pentru imblnare

cu garnituri  din  caucjuc  si  inele de etansare  din  cauciuc,  inglobate  pentFu `conductele -din  PP Sn  s   Dn  250

mm.  Camerele  de  lucru  au  diametrul  interlor  de  100  cm  si  inaltimi  variabile,  cosuri  de  acces  din  beton,

avand  diametrul  Dn  800 si Dn  1000 mm  cu inattimi variabile,  imbinate cu gamituri de caucluc inclusiv scari

de acces. Piesele tronconice excentrice din beton sunt imbiriate cu gamiturl de cauciuc. Aducerile la cota se

realizeaza  cu  piese  circulare din  beton  imbinate  cu  garnituri  de  cauciuc,  diameţr,ul Dn  sOO  mm  cu   grosimi

Variabile,  capace de acoperire ciTculare din beton  prevazute cu guri de vehtilare, tdiametrul Dn 600 mm cu

grosimi  variabile.  Racordurile  la    reteaua  de  canalizare  din  PP  Sns    Dn  250  mm  se  realizeaza  Cu  ajutorul

conductelor din PVC-KG Dn 160 mm.

Obiectul 3.. Modemizare străzi

3.1.. M6dernizare strada Aurel Vlaicu

Strada__d_e cat t 111

•     lungirr"străzii    rirca765,00m;

•      Iăţimea părţii carosabile

1= 7,00 m,

•      lăţimetrotuare= 1,00 m;

•      lăţme zone verzi  existente care se pastreaza= variabila, min.1,Om

•      lungirne canal  betonat pentru preluare ape meteorice provenite din viitilri=  circa 615,00 m;

•     îngropare reţeagaz 3 puncte =circa24 m
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•      canalizare pluviala subterrana cu camine Geiger

Carosabil cu structura elastică

-       STRUCTURATIPA1

-      4,00cm str. de uzură din BA16rul50/0, conf. SR EN 13108-1;

-      6,00 cm str. de legatura din BAD22.4leg50no, conf. SR EN 13108-1;

-10,00 cm str.din macadam ordinar conform SR179-1995

-15,00cm str. d!n piatră spartă cf.SR EN  13242 si STAS 6400 -84;

-      15,00 cm str.fundatie din balast cf.SR EN 13242 si sTAS 6400 -84;

-      10,00cm str.fundatie(pietruire existenta, si/sau completarea la aceasta

valoare conform STAS 12253 si ind. PD 177-01

SŢRUCTURATROTUARE

STRUCTU RA TIP C1

•      6,00 cm-pavele autoblocante din beton , conf. SR 6978/1995 ;

•      5,00cm-strat de nisip conform sR EN 13242;

•      1Q,00 cm str.din macadam ordinar conform sR179-1995;

10,00 cm strat de batast,conform SR EN 13242 si STAS 6400

STRUCTURA ACCES PROPRIEŢATI

STRUCTURA TIP D1

•      8,00 cm-pavele autoblocante din beton , conf. SR 6978/1995 ;

•      5,00cm-strat deinlsip confoFm sR EN 13242;

•      10,00 cm str.din macadam ordinar conform sR179-1995;

•      10,00 cm strat de balast,conform sR EN 13242 si sTAS 6400.

AMENUAREA INTERSECTIII.OR\CU t)RUMURILE LA;TERALE,

STRUCTURA TIP  E1

•      4,00cm str. deuzurădjn BA16rul50/70, conf. SR EN 13108-1;

•      6,00 cm str. de legatura din BAD22.4leg50/70, conf. SR EN 13108-1;

•      15,00cm str.baza din piatră spartă cf.SR EN 13242 si sTAS 6400 -84;

•      15,00 cm str.fundatie dln balast cf.SR EN 13242 si sTAS 6400 -84;

•      10,00cm str.fundatie(pietruire existenta, sl/s3u completarea la aceasţa

valoare conform STAS 12253 sl lnd, PD 17701,

3|.ââc,f±cffii±a5r.mda.\.atfi.
Stradad_e_mtJV

•      lungimea străzii  =circa635,QO \m; din care tronson l =41bm, tronson 2± 110 m, tronson 3 = 115 m

•      lăţimea păm shared space carosabfle: 2m+2m st variabn pavele scm

•      canalizare pluviala subterrana cu camine Geiger
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Carosabil cu structura elastică

•       STRUCTURATIPA1

-      4,00 cmstr. deuzură dln BA16 rul50#0,conf. SR EN 13108-1;

-      6,00 cm str. de legatura din BAD22.4leg50/70, conf. SR EN 13108-1;

-10,00 cm str.din macadam ordinar conform SR179-1995

-15,00cm str. din piatră spartă cf.SR EN 13242 si STAS 6400 -84;

•      15,00 cm str.fundatie din balast cf.SR EN 13242 si sTAS 6400 -84;

-      10,00cm str.fundatie(pietrulre exlstenta, si/sau completarea la aceasta

valoare conform STAS 12253 sj ind. PD 177-01

ZONELE (SHARED SPACE )

STRUCTURA ŢIP B1

•      8,00 cm-pavele autoblocante din beton , conf. SR 6978/1995 ;

•      3,00cm-stratde nisipconform sR EN 13242;

•      10,00 cm str.din macadam ordinar conform sR179-1995;

•      15,00cm str. din piatră spartă cf.SR EN 13242 si sŢAŞ 6400 -84;

•      25,00 cm str.fundatie din balast cf.SR EN 13242 si sTAS 6400 -84.

STRUCTU RA ACCES PROPRI ETATI

STRUCTURA TIP D1

•      8,00 cm~ pavele autobLocante din beton , conf. SR 6978/1995 ;

•      5,00cm-strat de nisip conform sR EN 13242;

•      10,00 cm strJ]in macadam ordinar conform sR179-1995;

•      10,00 cm strat de balast,conform sR EN 13242 si sTAS 6400.

AMENAJAREA INTERSECTllLOR CU DRUIVIURILE LkTERALE,

STRUCTURA TIP E1

•      4,00 cmstr. deuzură din BA16 rumno, conf. SR EN 13108-1;

•      6,00 cm str. de\legatura din BAD22.4leg50/0, conf. SR EN 13108-1;

•      15,00cm str.baza din piatră spartă cf.SR EN 13242 si sTAS 6400 -84;

•      15,00 cm str.fundatie din balast cf.SR EN 13242 si sŢAS 6400 -84;

•      10,00cm str.fundatie(pietruire existenta, si/sau completarea h aceasta

valoare conform SŢAS 12253`st jnd. PD 177-01

3.3 . Nloderrizare strada Fdntana de Aur

S_trada de cat IV

•      lunglmea străzii  =circa313,00 m;
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•      lăţimea părţii carosabîle   =  6.00 m;

latimetrotuare   = 1,00 m

•      canalizare pluviala subterrana cu camlne Geiger

Carosabil cu striictura elastică

-       STRUCTURATIPA1

-      4,00cm str.de uzură din BA16 rul 50/70, conf. SREN 13108-1;

-      6,00 cm str. de legatura din BAD22.4leg5070, conf. SR EN 13108-1;

-10,00 cm str.din macadam ordinar conform SR179-1995

-15,00cm str. din p.Latră spartă cf.SR EN 13242 si STAS 6400 -84;

-      15,00 cm str.fundatie din balast cf.SR EN 13242 si sTAS 6400 -84;

-      10,00cm str.fmdatie(pietruire existenta, si/sau completarea la aceasta

valoare conform STAS 12253 si ind. PD 177-01

STRUCTURA TROTUARE

STRUCTURA TIP C1

•      6,00 cm-pavele autoblocante din beton , conf. SR 6978/1995 ;

•      5,Oocm-strat denisipconform sREN 13242;

•      10,00 cm str.din macadam ordinar confcm sR179-1995;

10,00 Cm strat de balast,canform SR EN 13242 si STAS 6400

ZONELE (SHARED SPACE )

STRUCTURA TIP 81

•      8,00 cm-pavele autoblocante din beton , conf. SR 6978/1995 ;

•      3,00cm-strat de nisip conform sR EN 13242;

•      10,00 cm str.din macadam ordinar conform sR179-1995;

•      15,00cm str. dln piatră spartă cf.SR EN 13242 si sTAS 6400 -84;

•      25,00 cm str.fundatie din balast cf.SR EN 13242 si sTAS 6400 -84.

STRUCTURA ACCES PROPRIEŢATI

STRUCTURA TIP  D1

•      8,00 cm-pavele autoblocante din beton , conf. SR 6978/1995 ;

•      5,00cm-stratde nisipconformsREN 13242;

•      10,00 cm str.din "cadam ordinar conform sR179-1995;

•      10,00 cm strat de balast,conform sR EN 13242 si\STAS 6400.

AMENAJAREA INTERSECTII LOR CU DR UMURILE LATERALE,

STRUCTURA TIP E1

•      4,00 cm str. de uzură dir BA16 rul 50/70, conf. SR EN 13108-1;

•      6,00 cm str. de legatura din BAD22.4leg50/70, conf. SR EN 13108-1;
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•      15,00cm str.baza din piatră spartă cf.SR EN 13242 si sTAS 6400 -84;

•      15,00 cm str.fundatie din balast cf.SR EN 13242 si sTAS 6400 -84;

•      10,00cm str.fundatie(pietruire existenta, si/sau completarea la aceasta

valoare conform SŢAS 12253 si ind. PD 177-01

3A. Modern]zare strada Sticlarilor

Strada de cat W

•      lungimea străzii     =circa265m; din caretronson l-146m şitronson 2-119m

•      lăţimea părţii carosabile tronson l =  6,00 m;latlme trotuare l,00hi

•      lăţimea părţii shared space carosabik: tronson 2: 2m+2m si variabH pavele scm

•      canalizare plu\tiala subterana cu camine Geiger

Carosabil cu structura elastică

-       STRUCTURATIPA1

-      4,00 cmstr.de uzură din BA16 rul 5070, conf. SR EN 13108-1;

-      6,00 cm str. de legatura din BAD22.4leg50no, conf. SR EN 13108-1;

-10,00 cm str.din macadam c)rdinar confom SR179-1995

-15,00cm str. din piatră spartă cf.SR EN 13242 si STAS 6400 -84;

-      15,00cm str.fundatie din balast cf.SR EN 13242 si sTAS 6400 -84;

-      10,00cm str.fundatle(pietruire existenta, sr/sau completarea la aceasta

valoare conform STAS 12253 si ind. PD 177i)1

ZONELE (SI+ARED SPACE )

STRUCTURA TIP 81

•      8,00 cm-pavele autoblocante din beton , conf. SR 6978/1995 ;

•      3,00cm-strat denisip conform sR EN 13242;

•      10,00 cm str.din macadam ordlnar conform sR179-1995;

•      15,00cm str. din piatră spariă cf.SR EN 13242 si sTAS 6400 -84;

•      25,00 cm str.fundatie din balast cf.SR EN 13242 si sTAS 6400 -84.

STRUCTURATROTUARE

STRUCTU RA TIP C1

•      6,00 cm-pavele autoblocante din beton , conf. SR 6978/1995 ;

•      5,00cm-strat de nisip conform sR EN 13242;

•      10,00 cm str.din macadam ordinar conform sR179-1995;

10,00 cm strat de balast,conform SR EN  13242 si STAS 6400
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STRUCTU RA ACCES PROPRIETATI

STRUCTURA TIP  D1

•      8,00 cm-pavele autoblocante din beton , conf. SR 6978/1995 ;

•      5,00cm-stratde nisip conform sR EN 13242;

•      10,00 cm str.din macadam ordînarconform sR179-1995;

•      10,00 cm strat de balast,conform sR EN 13242 si sTAS 6400.

AMENAIAREA INŢERSECTI ILcm CU DRUNI URILE IATERALE,

STRUCTURA Ttp E1

•      4,Oocm str. de uzură din BA16 rul 50/70,conf. SR EN 13108-1;

•      6,00 cm str. de legatura din BAD22.4leg50/70, conf. SR EN 13108-1;

•      15,00cm str.baza din piatră spartă cf.SR EN 13242 si sTAS 6400 -84;

•      15,00 cm str.fundatie din balast cf.SR EN 13242 si sTAS 6400 -84;

•      10,00cm str.fundatie(pietruire existenta, si/5au completarea la aceasta

valoare conform STAS 12253 si ind. PD 177-01

Trebuie ţinut cont de faptul  că  proiectul  se  aplică  peste  un traseu exjstent restricţionat în  cea  mai

mare  parte  de  constructiile S  proprletăţile  adiacente,  precum  şi  de  poduri  sau  podeţe  existente.  Acestea

devin  puncte  de  cotă  obligate,  iar în  acest  caz se  poate vorbi  doar de  geometrlzarea  raţională  a străzilor

funcţ.ie  de  condiţiile  din teren şi în  limita  spaţiulu.i  disponibil.  Nu  se  pot face  modificări  majore  a traseum

deoarece ar duce la lucrări de terasamente mari, mutări de garduri, deci automat necesită exproprieri.

Traseul în plan

La  proiectarea  elementelor  geometrice  ale  traseului  în  plan  s-a  urmărit  ca  axul  proiectat  să  se

suprapună pe cât posibil pe axul stăzii existente.

Ţînând  seama  de  condiţlile  existente  dîn  teren,  existenţa  fronturilor  construite,  au  fost  făcute

corecţn în  plan şi  prin  urmare axul străzilor a fost deplasat spre stânga sau~spre dreapta, asfel încât să se

folosească cât mai raţional domeniul public.

ln  concluzie,  traseul  străzilor  este  alcătuit  din  aliniamente,  racordate  prin  curbe  arc  de  cerc  Cu

valori cuprinse între 70,00 m Şi 5000,00 m.

Profilul longitudina l

Laproiectarealinieiroşiiînprofillongitudinals-aţinutseamapecâ`tposibildelungimeapasuluide

proiectare  de  50  m.  S-a  încercat  pe  cât  posîbH  optimizarea  liniei  roşii  în  profil  longitudinal  pe  principiul

cotelorminimeînprofiltransversalpentruaobţinecantităţiminimedelucrări,Şipentruaseasiguraaccesul

la proprietăţi.

Elementele  linieie  roşii în  profn  longitudinal  respetia  pe  tot traseul  pentru viteza  de   40  Km/h,
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conform STAS.

Stăzile au sectoare cu declivităţi normale conform SŢAS < 9%.

Proflle transversale tip

Deoarece  lăţimea frontului constriiit " este mare, excepţle face strada Aurel Vlaicu, sa încercat

folosirea  cât  mai  raţională  a  spaţiului  existent.  S-a  propus  următoarea  configuraţie în  profil  transversal  (se

regăsesc în planşa D03):

•       Profiltipl

•       Profiltipll

•       Profiltip'll

Colectarea  şi  scurgerea  apelor  pluviale  se  realizează  prin  rigolele  proiectate,  sistem  Geiger  si  canalizare

pluviala subterana respectiv şant.

Apele  pluviale  şi  de suprafaţă  sunt colectate în  pârâul  Răstoaca.Acesta va fi  reprofilat pe  un  strat de  betcm

monotit C25/30 având secţiunea  de scurgere dreptunghiulara  cu  lăţimea  la  partea superioara  de 2,00 m,  şi

înălţimea  de  60  cmv  avand  grosimea  peretilor de  15  cm.   Lungimea  Şanţului  este  de 615,00  m. În  dreptri

acceselor  vor  fi  executate  podete  dalate  3,00  x  4,00  m  cu  suprastructura  dln  beton  armat  C25/30  iar

infrastructura din beton simplu mcmolit C25/30 .

ApeledesuprafaţăcolectatederigolădinparteastangaastraziivorfideversateînparaulRastoaca

prinintermediuluneicarneredecăderedinbetonarmatC25mde1,5xl,5xl,5mşiaunuipodeţdalatde

2mmlăţimeşide12,00mlungimerealizatcusuprastructumdinbetonarmatC25/30iarlnfrasti.uctundin

beton simplu monolit C25/30.

Acest  pârâu  va  fi  amenajat  pe  toată  lungimea  proiectată  a  străzii  dQoarece  colectează  apele  de

suprafaţă  de  pe  o  suprafaţă  mare  afetenta  ma|orităţh  străzilor  din  zona  de. sud-est  a  Municipiului  Sebes.

lnainte de strada  Răstoacă va fi  prevazut un  grătar metalk perpendicular pe axul  pârâuhri  pentru a reţine

parţlal gunoaiele care sunt antrenate de apă.

La  intersecţia   cu  străzih  de  pe  partea  dreaptă,   au  fost  proiectate  podeţe  dalate  peste  pârâu

Răstoaca.

Refacerea  podeţelor  peste  paraul  Răstoaca  la  intersectiile  cu  strazile  din  partea  dreapta  consta  în

demolarea podetelor existente şi  realizarea unor podete dalete, astfel:

-  la  intersectia  cu  strazile  Alunelului,    Campului,  Lungă,  Pădureni,  Răchitei  siau  prevazut  podete

dalate avand lungimea de 10,00 m şi lăţimea de 2,50 m.

-laintemectiacustradalzvorului,8Aprilie,s-auprevazutpodeţedalateÎvandlungimeade12,00m

şi latimea de 2,50 m.

Podeţele  dalate  sunt  compiise  din  infrastructura,  respecw fundatia  executati  din  beton  ""m
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C25/30,   avand   lungimea  egala   cu  lungimea  podeţului  Şi  culeele  executate  din   beton   monolit  C25/30.

Suprastructura  podeţului  este  realizata  din  dale  prefabricate  din  beton  armat  C  25/30  cu  dimensiunile  de

2,50  m  x  98  m,  grosimea  dahst  fiind  de  22  cm.  Sectiunea  de  scurgere  rezultata  are  latimea  de  2,00  m  şi

inaltimea minimă de 60 cm.

Zonele verzl, au o lăţime variabi!ă, şi se amenajeaza între partea carosabilă Şi şanţ pe partea dreaptă,

functie de  lăţimea existentă  a frontului  construit.  Numai  pe strada Aurel Vlaicu se pot realiza zone verzi, pe

celelalte străzi spaţiul nu permite amenajarea acestora.

Aducerea/coborarea      la   cota   a   caminelor  de   viz.Hare,   a   caminelor   de   vane   şi   a   capacelor

rasuflatorilor  montate  pe  reţeaua  de  gaze  naturale  se  va  face  conform  prevederilor  tehnice  în  vigoare.

Acestea vor fi reamplasate la cotele finale ale străzii.

Pe  Strada  Aurel  Vlaicu,  pe  partea  dreaptă  a  strazii,  în  dreptul  şantului,  accesele  sunt  realizare  cu

podeţe

AitienajareainteBecţiilorintrestradaAurelVlaicuşistrazileDrumulSibiiilui,Alunelului,Campului,

Răchitei,  lzvorului, 8APTil}e,  Lunga, Padurenilor, Fantana de Aur şi Sticlarilor

Deoarece în intersecţiile cu străzile adiacente siint deja cădiri construite în imediata apropiere,

amenajareaintersecţiilorconfomreglementarilortehnicedin"Normativpemamenajareaintersectiilorla

nivelpedrumuripublice''nr.600/2010,nuesteposibilă.Realizarearazelorder?cordare'labordurăconform

normativuluj ar conduce la exproprieri poate chiar şi demolări. lntersectiile se mer`ţin nesemaforizate,

prioritatead`ecirculatiesestabilesteprinindicatoareledecirculatieproiectateCaresevormonta.

d) probe tehnologice şi teste.

Dupărealizarealucrărilordeapaşicanalizaresevorefectuaprobedeetanşeitate.

5.4.  Princ!palii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivulri de investiţii:
a)indicatorimaximali,respectivvalqareatotalaaobiecq+\lŢide!pvestitii,expri,mataÎnlei,
CuTVAsi,resppctiv,famTVA,dincareconstructii-montgj,(C+M`);ÎnconformitateCu

devizul general;
Evaluareainvestiţieipropuses-arealizatînLei(1Euro4,9498Leiîndatadenoiembrie2021).

Valoarea ţotală fără "A (19%ţ a investitiej:

11.804.038,42 Lei, din care:

J;lăărea lucrărilor de co-nstrucţii-montaj (C+M):         9.;990'.689,?4 Lei

Detalierea pe cele 6 capitole ale Devizului General evldenţiază u,rmătoarele va`ori:

Valoarea totală a investiţ!ei:

Capitole de cheltuieli
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Cheltuieli pentru obţinerea Şi amenajarea terenului

Cheltuieli pentru asigurare utilitati

Cheltuleli pentru proiectare şi aslstenta tehnica

Cheltuieli pentru invest.nia de baza

Alte cheltuieli cu organizarea de santier, comisioane şi

costiiri neprevazute

TOŢAL GENERAL

20.664,00

4.000,00

568.103,06

9.946.092,43

1.265.178,93

11.804.038,42

b).  Indicatori  minimall,  respectiv  indicatori  de  pedormanţă-elemente  fizicR/CapacTăţi
fizice  care  să  indice  atingerea  ţintei  obiecti`iului  de  investitii şi, după  caz,  calitativi, în
conformitasecustandardele,normativeleşireglementărlletehnlceÎnvigoare

Indicaţo`rfizîct`investiţiadebază uw-
l,VairitştL,riftă.ţi•fii,ce)`

Număr de străzi/reţele modemizaţi/reabilitaţi, din care: buc 41

•     Obiectul l: Reabllitare reţele dealimentare cu apă ml 2082\

1.1.  Reabilitare retea apa strada Aurel Vlaicu; ml 9421

|                 11,BranşamentereteaapastradaAurelvlaicu;
buc. 65\

|                 1,2.Extinderereteaapastradasticlarilor.
ml 4o4l

|                  1.2.BranşamenteretâaapastradastLclarilor.
buc' 22

|                 1.3ExtinderereţeadeapăstradasMartie
m' 617

|                1.3BranşamentereţeadeapăstradasMartie
buc. 441

1.4 Extindere reţea de apă strada Fântâna de Aur ml 119

1.4 Branşamente reţea de apă strada Fântâna de Aur buc. 8

•     Obiectul 2: Extindere\retele de canalizare menajera ml 1163,5

2.1 Extindere rete3  canalizare menajera stracla A"rel Vlaicu; ml 121

\                 21 Branşamente retea  canalţzare menajerastradaAurelvlaicu; l     buc. \8

|                 2.2Extindereretea  canaljzaremenajerastradastlclarilor.                   |      mi      |                               4U
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2.2 Branşamente canalizare menajera strada Sticlarilor. buc. 22

2.3 Extindere retea  canalizare menajera strada s Martie ml 638,5

2.3 Branşamente retea  canalizare menajera strada s Martie buc. 44

•      Obiectul 3: Modernizare străzi. ml 1.978,00

3.1.   Modernizare strada Aurel Vlaicu; ml 765,00

3.2.  Modernizare strada s Martie; ml 635,00

3.3.  Modernizare strada Fantana de Aur; ml 313,00

3.4.  Modemizare strada Sticlarilor. ml 265,00

c) indicatoTi financlari, socio®conomici, de ]mpact, de rezultat/operare, stabiliti în func.ie

despeciflculşltlntafiecar;iobiectivdeinvestitii;

indicatori fina ncia rl

-Va\oareato`a\âa.investiiţlel`.preţultotalalinvestiţieUărăTVA}eştelL804.038,42dlncareC+M

9.990.689,94 /ej (fără TVA) respect.iv,,14.026.905,17lei (cu TVA).

indicatori socio-economici

Princ®alii  indicatorii  socio-conomici  care  pot înregistra  creşteri în  urma  implementării  investiţiei

sunt:

o      crearea unei premfze,  privind dezoltarea economică şi comercială în zonă;

o      creşterea numărului de autorizatii de construireîn zona localităţii;

o      creşterea numărului de unltati turistîce şi de producţieîn zonă;

•      creşterea  numărum  de  locuri  de  muncă  ca  urmare  a  implementării  investiţiei   şi  apariţia  de

unităţi turistice noi;

indicatori de impact

lndicatorii  de lmpact cuantifică în  principal  consecinţele directe ale implementăm investiţiei  asupra

zonel.  în  ceea  ce  prŢveste  jnvestiţia  propusă,  principala  consecinţă  directă  este  diminuarea  polării  a  apei,

aerului şî solului, Şi mărirea siguranţei în exp]oatare.

indicatori de rezultat/opera re

lndicatorii  de  rezultat/operare se  referă  la  avantajele  imedlate  ale  lnvestwiei  asupra destinatarilor

direcţi. În  ceea  ce  priveste  investiţia  propusă,  principalu  avantaj  asupm  destinatarilor  direcţi,  se  referă  la
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gradul  de  satisfacţie  al  locuitorilor  prin  accesul  muft  mai  facH  în  tot timpw  anului  şi     slguranţă  mărită în

exploatare,

Un   aw   avantaj   important  al   investitiei   propuse  îl   reprezintă   creşterea   nivelului   de  trai   pentru

populaţia din zonă ca urmare a implementării investiţiei propuse.

d)durataestimatadeexecutieaobiectivuluideinvestitii,exprimataînluni.

lnvestiţiaesteeşalonatăpeoperioadădei4lunlpeparcursula2anîcalendaristiciastfel:

ANUL I

Etapa pregătitoare:                         4 luni

Etapa execuţiei:             7 luni

-

ANul 11

Etapa execuţiei:                 2 lunî

Etapa recepţiei:                  1 lună

5.5.PrezentareamoduluiÎncai.eseasiguraconformai.eacureglementarilespecificefunctiunH

preconizatedlnpunctuldevederealasigurariituturorcerintelorfundamentaleaplicabile
constructieî,c6nformgradumdedetalierealpropunerilortehrice
Ordinul MT 49/1998

ConfarmHGR766/1997-pentruaprobareaur`orregulamenteprMndcalitateaînconstrucţH(Anexa

3  -  Regulament  privind  stabilirea  categoriei  de  impoTtanţă  a  construcţiiloT):  categoria  de  importanţă  a

lucrărilor este C-importaţă nomală.

Conform  STAS  4273-83   (Construcţii  mdrotehnice.  încadrarea  în  clase  de  impgrtanţă)  străzik  se

încadreazăînclasatehnicălv(construcţiedeimportanţăredusă).Conformtabe"11dinSTAS4273-83

construcţiihhidrotehniceaferentecăilordecirculaţiepub"(străzicolectoareşistrăzilocale)seîncadrează

în categoria 4 de construcţii mdrotehnice.

Obiectivuldeinvestiţiiseîncadreazăîncategoriadeimportanţă`'C"conform"RegulamentuluiprMnd

stab{lireacategorieideimportanţăaconstrucţiilor".Verificareatehnicăaproiectululsevafacelacerinţele

A4,82,D,decătrespeciamverificat"ideproiecteatestaţi,înconformitatecuprevederileLegn10/1995

prMnd calitatea în construcţii.

5.6.  Nominalizarea sur\selor de finar`tare a iwestitiei pu
economice:fonduriproprii,creditebahcare,alocatil
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crediteextemegarantatesaucontractatedestat,fonduriextemeneraimbursabile,alte
surse legal constituite.

Finanţarea investiţiei se va realiza din bugetul local sau alte siirse de finaţare.

AprobareainclicatorilortehnicişieconomiciaiinvestiţieisevafaceprinHotărâredeConsiliulocal.

6.     Urbanism, acorduri şi avize conforme
6.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obtinerii autorizatiei de constriiire

Per`tru  stabilirea  condiţiilor  de  avizare,  aprobare  şi  autorizare  a  irwestiţiei,Municipiuţ Sebeş  a  emis

certificatul  de  urbanism  nr. 421 din  26.07.2019 cu  prelungire  până  la  data  de  27.07.2022  şi  anexa  la  acest

certificat de urbanism nr. 485din 19.10.2021  emis de Municipiul Sebeş,

-

6.2.  Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, eipres p[evazute de lege
Terenurile   afectate   de   lucrări   fac   parte   din   domeniul   public   al   miinicipiului   Sebeş   conform

inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Sebeş nr. crt. 354, cod 1.3.7.1.

Aceste străzi surft întabulate şi notificate în cartea funciară:

-CF nr. 84447 -strada Auret Vlaîcu

-CF nr. 84367 , CF nr. 85206 , CF nr. 85157 -strada s Martie

-CF nr. 84423, 84391 -strada Fantana de Aur

-CF nr. 84393, CF nr. 85245  -strada Sticlarilor

6.3.  Actul administrativ al autot.itatii competente pentru protectia mediului, masuri de
diminuareaimpadului,masuridecompensare,mQdalititeadeiiritegrareaprevederilor
acordului de mediu În documentatia tehnico-economica

Punctul de vedere  de la Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba.

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilitatilor
-            a»mentare cu apă
-             ca nalizare
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ChidulSoliciai`tului-Conditiispeciricedea.cesai..arondui.norÎncadrulapelurilordepi.oie.tePom019/9/9.1/lHREGIUNlşi
poR/2oigmo.i/iml                                                                                                                                                                               Model J

Tabel centratizator numere cadastrale şi obiective de investiţie

Nr.crt_ NT. carte tunciati Număr sup#ţîh     ;L,tmb,L-' obiest.U#reSffi#,qeft``.~,'

`şialipiriiî,cetc

tadastml

9.

CF nr. 84447
84447 13.320

STRADA AURfl VIAIcll•Reabiritarereteaapa
Act normativ nr 974, din

strada Aurel Vlalcu - 25/09/2002  emis de

942m Gwemul României, act

•        Extindere retea admlnistrattv nr. 248,
Sebes canallzare menajera din 31/10/2016 ernis de

Strada Aurel Vbicu strada Aurel Vlaicu - consllîul  k)cal al

121m municipiulul Sebes

•        ModemizarestradeAurelVlaicu-765m Domeniul Public

10.
CF  nr.  84367

84367 3.369

STRADA s lvIAmlE

Act nomativ nr 974, din25/09/2002emisde

Sebes G uvernul României,
Strada s MaTtie Domeniul Public

Act r)ormativ nr 974, d i n25/09/2002'emisde

11.
CF nr.  8S206

85206 861

•        Reabilitâre retea a pa Guvernul României, act

strada s Martie -617m administrativ nr. 232,
Sebes •       Exthder6retea dln 28/09/2017 emis de

Strada s MaTtle ca nali;are menajera consiliul local al

strada s Martie - munlc.ipiulJî Sebes

638'5m Domeniul  Publtc

Act nomatlv nr 974, dln25/09/2002.emîsdeGwerr`ulRomâniei,actadmlnistratlvnr.322,

12.
CF nr. 851S7

85157 1177

•       Mode"zarestrada8Martie€3Şm

Sebes d]n 28/11/2017 emis de
Strada s Martle consilîul  local almunicipiuwSebesDomeniulPub[ic74dl

13
CF rir. 84423

84423 2.020

sŢRADAEÂmÂNAoEAUR

Actnormativnr9     ,     n25/09`/2002emisdeGwemulRomânte.i,actadmlnistretivnr.273,

Sebes din 17/11/2016 emis de
Strada Fântâna de consillul local al

Aur
•        Reab«fta+6retea,apa municiplului Sebes

strada Fântâna deAiir-119m•Modernbrestrada Domeniul Pubtk

Act normaţlv nr-'`974, dţn25/09/20Q2emisde

CF nr. 84391

84391 1.326

Fântâiiid`eÂur-3Bm Guvernul Româ r`iel, act`administratihr.273,

4.                  Sebes dln 17/1U2016 emis de
Strada Fântâna de cons"u'r local al

Aur municrpluluLsebe5Domen.\ulPubllc
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15.
CF nr. 84393

Sebes
Strada Sticlarilor

84393

16.
CF  nr. 85245

Sebes
Strada Sticlarilor

85245

SŢRADA STICURlloR
•        Reabilitare retee a pa

s`rada Sticlarllor -
404m
Extlndere retea
cana lizare menajera
strada Stlclarilor -
404m
Modernlza re strada
Stic]arilor -265m

Act normath/ nr 974, din
25/09/20Q2  emis de

Guvernul Româniel, act
admlnistrativ nr. 248,

din 31/10/2016 emis de
consll\u]  local  al

municipiulul Sebes

Domeniul Pubt.ic

Act normativ nr 974, din
25/09/2002  eniis de

Guvernul  României, act
adminlstrativ nr. 232,

din 28/09/2017 emis de
ccmsiliul  local al

munlcîpiului Sebes

Domeniul Public
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6.5. Studiu topograflc, vizat de catre oficlul de Cadastru şi Publicitate lmobiliara
Studiul topograf`c are scopul de a  prezenta situaţia existentă în cadrul amplasamentelor în care se

propune realizarea investiţiei.

Măsurătorile  dln teren  au  dus la  identificarea  următoarelor elemente topografice:  margini   şi  axuri

de  drum,  rigole,  Iimite  de  proprietate,  clădiri,  stâlpi  pentru  iluminat  şi  de  distribuţie  a  energiei  electrice,

stâlpi L.E.A., reprezentarea acestora făcându-se în cadrul planurilor de situaţie.

Studiul  topografic  a  fost  vizat  de   către  oficiul   de  Cadastru  şi   Publicitate   lmobilitara  şi  anexat

prezentei documentaţii.

6.6.Avize,acorduriŞistudţispecffice,dupacaz,înfunctiedespecffîculobiectivuLuideiwestit"

şi care pot cond.n:iona solutiile tehnice
Prevenirea si stingerea incendiilor

AfostsolicitatpunctdeyederedecatreABAMureşprivinddebitelePârâululRăstoacapentru

proiectareaCanalizariiacestiiia.Înrăspunssespecificacaacesteanupotfifumizatedeoarece

acesta nu este cadastrat si nu figureaza in evidenţa acestora.

7.     lmplementarea investitiei
7.1.  mformatu despre entltatea tesponsabila cu implementar?3 irvestitiei

EntitatearesponsabilădeimplementareaproiectuluiesteMUNICIPIULSEBEŞ,`straţlaPiaţaPrimărieinr.1,

tel/fax: 0258/731004, e-mail: sebespri@yahoo.com

7.2. Sti.ategia de implementare, cuprlnzan.d: durata

(inlunicalendaristice),duratadeexecutie,graficulde'irnplemîn'tarea
esalonai.ea investitiei pe ani, resurse necesare
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a). Durata de realizare a investiţiei

liivestiţia este eşalonată pe o perioadă  de 14 Iuni. în această periadă se vor organiza procedurile de

achiziţii  piiblice  de  servicii  de  proiectare  Şi  achiziţii  de  lucrărî,  se  vor  elabora  toate  fazele  de  proiectare

necesare implementării proiectulul (proiect tehnic şi detalii de execuţie, documentaţii de obţinere a avizelor

şi   acordurilor  şi   depunerea   la  jnstituţiile  avizatoare  şi   realizarea  tuturor  clemersurilor  neces@re   Pentru

obţinerea   acestora,   elaborarea    documentaţiei   tehnice   pentru   obţinerea   autorizaţiei   de   construire),

efectuarea lucrăr«or de construcţii, preciim şi reallzarea activităţilor necesare recepţiei lucrărilor.

1iliB

Eşalonarea investiţiei are la bază următoarele considerente:

•      priorităţile stabilite de consiliul Local cu pr!vire la lnvestiţii în infrastructură;

•      condiţionarea   tehnologică   a    operaţiilor   permite   organizarea    muncii    prin    metoda

drumului critic, metodă consacrată În construcţii.

Lucrările  de  construcţii  propriu-zlse  se  vor  derula  într-o  perioadă  de  9  luni.  Perioada  exactă  de

derulare  a  investiţiei,  respectlv  data  de  începere  a  lucrărilor,  se  va  stabili în  funcţie  de  fondurile  alocate

pentru  realizarea  acesteia,  de  data  semnării  Contractului  de  execuţie  lucrărl  şi  de  graficul  prezentat  de

Antreprenor.

Durata maximă de realizare a investiţiei s-a determinat în funcţie de următoarele etemente:

*   numărul maxim de ore medii convenţionale estimate pentru realizarea investiţiei;

t   productivitatea medie în construcţii pentru categoriile de lucrări similare;

+   numărul mediu estimat de personal angajat pentru realizarea lucrărilor.

b}. Etapele principale de realizare a investiţiei

Principalele etape de realizare a investiţiei pot fi considerate după ciim urmează:

Etapa pregătitoare :

În stabilirea fazelor componente ale acestei etape s-a considerat că au fost deja parcurse fazele de

stabilire  a  echipei  de  implemerttare  a  proiectului  şi  de  selectare  (conform  legislaţiei  achlziţîilor  publîce)  a

prestatorului  serviciilor  de proiectare  necesare  promovării  investiţiei,  precum  şi pbţinerea  Certificatum  de

Ui.b@nism  pentru  investiţîa  proiectată.  Astfel,  se  consideră  că  mai  sunt  de, parciirs  următoarele  faze  ale

etapel pregătitoare, eşalonate pe o perioadă de 3 luni.

Faza 1 -Întocmţrea documentaţiilor tehnice

•      Proiect Tehnic conform ordinulul 863/2008 şi Detalii de execuţie

•      Documentaţie   tehnică   pentru   obţinerea   Autorizaţiei   de   Construire   confcm    Legii
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•      Documentaţie de atribuire conform ordinului 2266/2012

•      Realizarea  acestei  faze  presupiine  o  perioadă  de  timp  de  aproximativ  3  luni  (120  zile

calendaristice);

-

Faza 2 -Organizarea procedurii de achiziţie publică

Această fază se va desfăşura în vederea selectării Antreprenorului Şi va cuprinde:

•      derularea  procedurii de  publicitate prevăzute de Legea  nr.98/2016 Şi înscrierea  corespunzătoare

pe Sistemul  Electronic de Achiziţii  Publice;

•      stabilirea comislei de adjudecare a contractului;

•      asigurarea infrastructurii necesare desfăşurării procesuhii de atribuire a contractuhi de execuţie;

•      derularea  corespur`zătoare a corespondenţei legale cu ofertanţii, asigurarea cad" îti vederea

soluţionăriiunoreventualecontestaţii,semnareacontractuluideexecuţie.

CONTRACTUL  DE  EXECUŢm  +  rezultatul  activităţii  desfăşurate  în  această  etapă  va  contine  toate

clauzele necesare, astfel încât lucrarea  să  se execute la termen şi  de cantate. Contractul va  avea ca  anexă

importantă GRAF`CUL DE EXECUŢIE a lucrărilor.

ReallzareaacesteifazepTesupiineoperioadădetimpdeaproxin.ativ2lunl(60zilecalendaristice);

Etapaexecuţieişidecontăriilucrărilordeconstrucţii:

Etapaexecuţieiproprlu-zisesevadesfăşurapeoperioadăde9luni,Şiconstădîndouăfaze:

l:aza1-Orgarizareaexecuţieilucrăiilordeconstrucţiişiorganiza"deŞ@ntier

Lucrările  legate de organizarea  de  şantier, ce vor cădea în  sarcina  Constructorului  selectat  se vor

desfăşumPeoperioadădecelmuft1lună(30zihcalendaristice)şivoravealabazăunproiedelaboratşi

autorizat conform legislaţiei în vigQare, aprobat de Beneficiar.

Faza 2 -Executia lucrăriLor dş construcţii

Execuţia   lucrărilor  se  va  derula   după   emtterea  odmriu   de  începere  a  execuţieî   elîberst  de

BENEFtcIAR şi având la bază următoarele:

o      autorizaţia de constru.ire;

o      contractul de execuţie (cu toate anexele);

o      proiectul tehnic şi detaliile de execuţie.

Din  partea  BENEFICIARULul,  lucrările  vor  f`  urmărite  de  Dirigintele  de  Şantieb  autorizat  conform
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legislaţiei    în    vigoare,    angajat    special    pentru    aceasta    conform    procedurilor    de    achîziţii    publice;

ANTREPRENORUL  va   asigura   responsabm  tehnici  cu   execuţia   lucrărilor  atestaţi  în   condiţiile  legislaţiei  în

vi8Oare.

lucrările se vor derula în  conformitate cu graficul  de execuţie şi cu documentaţia tehnică aprobată,

vizată  spre  neschimbare  de  către  emltentul  autorizaţiel;  controlul  calităţii  lucrărilor  se va  derula  conform

PROGRAMULUI  DE  CONŢROL AL  CALITĂŢH  LUCRĂRILOR -piesă  din  proiectul  tehnic  semnată  de  beneficiar,

proiectant, executant şi lnspectoratul de Stat în Construcţii -pe faze.

Se precizează  că  lucrările  pot fi  abordate simultan,  respectiv se pot realiza în acelaşi timp două sau

mai multe categorii de lucrări.

Durata de execuţîe a lucrărilor propriu-zise s-a determinat având în vedere productivitatea  medie a

muncn  pentru  lucrările  de  construcţii  necesare  pentru  realizarea  investlţiei,  ţinând  corit  (aşa  cum  s-a  mai

precizat)   de   posibilitatea   execuţiei  în   paralel   a   diferitelor  categorn   de ,lucrări.   Execuţia   lucrărilor  se  va

desfăşura pe o durată deg luni.

Etapa recepţiei lucrărilor:

Etaparecepţieisevadesfăşurapeoperioadădemaxim1lunădinmomentulsolicităr.i'[acesteiade

către Antreprenor şi până la începerea Perioadei de notificare a defectelor.

Recepţia  la  terminarea  lucrărilor  şi  recepţia  finală  se  vor  desfăşura  conform  ,,Regulamentului  de

recepţiealucrărilordeconstrucţiişiinstalaţiiaferenteacestora"aprobatprinHG273/1994.

Recepţiafinalăvaavealocdupăexpirare,aperio6deidenotiflcareadefectekm

GRAF;lcuLGENERALDEREALIZAREAINVESTIŢIEIPUBLICE-14LUNl
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Fonstnlctiişiinstalaţii
1-`

Pltecheltuien

Prgani2aredeşantier

Fomisioane'cote,taxe

Resu rse necesare

Locuri de muncă ci.eate în faza de execuţie
În  cadrul  fazei  de  execuţie  a  lucrărilor  proiectate  pot  fi  create  locuri  de  muncă  specifice  lucrărilor  de

construcţie   (lucrări   de   clrumuri,   lucrări   de   reţele   edmtare),   fiind   implitaţi   muncitori   din   urmăţoarele

specîalizări:

o       dulgherconstrucţii

o      fierarbetonist

0      betonist

o      |ăcătuş construcţii metalice

o      maşinist utilaje construcţii

o      muncitordeservire

o      muncitornecalificat

0      săpător

o      finisor terasamente

0      pietrar

o      pavator

6      asfaltator

Pentrurealizareaîntermenalucrărilordeconstrucţiistabiliteseestimeazăunnecesartotaldeforţă

de muncă de cca 95 de persoane direct implicate în execuţla lucrărilor.

Pentruunelecategoriidelu€rărLforţademuncăurmeazăafirecrutatădepepiaţalocală,doarîn

cazul,încareconstructorulnudispunedeunnumărsuficîentdepersonal.

Totodată,  din   raţlonamente  de  eficientlzare  a  propriei  actMtăţi,  constructom  optează,   uneorL

pentru  angajarea  pe  perioadă  determinată  a  unei  importante  părţi  a  forţel  de  muncă,  de  reguffi  din

loca+itatea în care se execută lucrările.

Gestionarea investiţieî  după finalizarea  lucrărilor revine Consll.iului Local.

Locuri de muncă create în faza de operare -1 loc.

7,3.Strateg.Ladeexploa.tare/operareşiintretinere:etape,metodeşiresursenecesare
SerealizeazăpebazaregulamentuluideexploatareŞiîntreţinerespecifrc.

Lucrările Şţ serviclile planîficate pot fi  :

a)lucrărişis?rvicnprivindîntreţinereacurentaastrăz"podurilorşianexeloracestora

pROIECT NR. 2109 - MODERNIZA.RE SŢBAzl: AUREl,VLAICU,8 MARTIE, FA]mNA



b)lucrăriŞiserviciipTMndîntreţinereaperiodicaastrăzilor,podurilorşianexeloracestora

c) lucrări aferente reparaţiilor curente la drumurile publice

d) lucrări aferente reparaţiilor capitale la drumurile publice

lucrărihşiserviciihprivindîntreţinereastrăzilor,podurilorşianexeloracestomconstauîntotalitatea

actîvităţilordeintervenţieceseexecutăîntottimpulanului.

Lucrările de întreţinere pot fi:

a)  lucrări  de întreţinere curentă,  care se execută  permanent pentru menţinerea curăţeniei,  esteticb

asigurarea  scurgern  apelor  sau  pentru  eliminarea  imor  degradări  punctuale  de  mică  amploare  la  străzi,

lucrări de artă, de siguranţă rutieră şi clădirilor anexe aferente străzilor;

b)  lucrări  de  întreţinere  periodică  sunt  acele  lucrări  care  se  execută  periodic  şi  planificat în  scopul

Compensăr#parţialesautotaleauzuriiprodiisestructumrutiere,lucrărilordeartă,desiguranţărutietişi

clădirilor anexe aferente străzilor.

c) lucrari de comptetare a cart`i tehnice

Ca strategie de execuţie a lucrărilor de întreţinere, acestea pot fi:

a) strategie de tip curativ

b) strategie de tip preventiv

Lucrăriledereparaţ"adrumurilorpubticeconstauîntotalitatealucrărilorfizicedeintewenţiecareau

cascopcompensareaparţialăsautotalăauzuriifiziceşimoraleprodusăcaurmareaexploatăriinormale

sauaacţiunnagenţilordemediuîmbunătăţireacaracteristicilortehnicelanivelulirnpusdetraficwmaxim

pent"  numărul   de   benzi   de  circulaţie  existente,  refacerea   sau  înlocuirea   de  elementi   sau  păm  de

construftnieşitedinuzcareafecteaărezistenţa,stabilitatea,siguranţaînexploatamşiprotecţiamediului.

Înfuncţiedemodalîtateadeintervenţielucrăriledereparaţiipotfi:

a) reparaţii curente;

b) reparaţii capitale`

lucrărilederepar#nciirentesimtacelelucrăricamseexecutaperiodicînscopulcompensăr"paniale

sautotaleacapacităţ"portanteşiuzuriiprodusestrăzilor,podurilorşianexeloracestara.

Lucrănledereparaţbcapitalesuntcelecareseexecutaperiodicînscopulcompensăritotaleauzum

fiziceşimoralesauaridicărncaracteristicilortehnicealedrumurilor,podurilorşianexeloracestoralaniwM

impwdecreştereatraficuluirutmŞiînrapoftcucerinţelecategorieidincamfacepar%drumriţinând

seamaatâtdecondiţiileprezentecâtşiceledeperspectivă.

7.4.  Recomandari privind asisurarea capacitatii mainageriale şi institutionale
Capacitateamanagerk"depindeînmmmăsurădecapacitateaorganizaţionalăexistentilanMW

fiecărei organizaţii.

Capacitateamanagerlaffiestecondiţionatădepoliticîpublice,re5ursestprograme
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Managementul  resurselor  umane  reprezintă  partea  de  planificare  a  personalului,    planificarea  şi

evaluarea posturilor, recrutarea şi selecţia personalului, cât şi planificarea Şi organizarea acesţuia.

Primăria este organizată şi funcţionează potrMt prevederilor legii administraţiei publice locale, fiind

o  instituţie  compusă  din  Primar,  Viceprimar,  Secretar,  şi  un  aparat  propriu  de  specialitate  constituft  din

funcţionari   publici.   Aceştia   constituie   o   structură   funcţională   cu   activitate   permanentă   care   duce   la

îndeplinire  hotărârile  Consiliului   Local  şi  dispoziţiile  Primarului,  soluţionând  problemele  la   nivel  local  ale

cetăţenilor. Adrninistraţia publică se organlzează şi funcţionează în temeiul principiilor autonomieî locale.

Zii=

Prin   autonomie   locală   se   intelege   dreptul   şi   capacitatea   efectiva   a   autorităţilor   administraţiei

publice   locale  de  a  soluţiona  şi  de  a  gestiona,  în  numele  şi  în  interesul  cc)lectivităţii   locale  pe  care  le

reprezintă, treburile publice, în condiţiile legii. Autonomia locală  conferă autorităţilor administraţiei  publice

locale  dreptul  ca, în  limitele  legii,  să  aibă  iniţiative în  toate  domeniile,  cu  excepţia  celor  care  sunt date în

mod expres în competenta altor autor.Ltăţi publice.

lntrucât principalele probleme frecvent întâlnite în administraţia publică se refera la:

•       [ipsa  unor sisteme unitare de comunicare şi transmitere de informaţii, care face imposibilă

accesarea  informaţiilor  în  timp  util  şi  utilizarea  acestora  de  către  mai   mulţi `utilizatori

(datorftă înexistenţei interoperabilităţii);

colaborare  insuficientă între  departamentele  şi  servic.[ile din  cadrul  instituţiei,  dublată  de

un circuit intern greoi al documentelor;

lipsa unor programe lT specializate, pe diverse domerii;

lipsaimorproceduridelucruŞîprogramedelucruadaptateînfuncţiedenoilecondiţiide

funcţionare Şi nu de necesităţile existente;

•       nivelul  redus  al  informării  cetăţenilor  cu  prMre  la  serviciile  publice  furnizate,  precum  şi

alte înformaţii de interes public,

Pentru eliminarea acestor probleme sunt necesare:

o      implementarea unui program de management electronic al documenteloMslgurând atât o

creştereacalităţiiserviciilorcâtşiextindereaoportunităţilordeinformareşilivrarea

serviciilor publice;

®      creşterea  nivelulri  de  pregătire  şi  al  abilităţilor  personaluLui  Primăriei  de  a  utî}iza  sistemele

informatice,     fiind     prevăzute     sesiuni     de     lnstruire     în     domeniul     managementului

documentelor,   publicărn   şi   actualizării   datelor   de   interes  public   şi   utilizării   aplicatiilor

specifice care rulează în cadrul instituţiei.

Recomandari:
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•      Contractare  de  personal  pentru  consultanţă,  studil  şi  instruire  pentru  elaborarea,  dezvoltare3  şi

implementarea  unui set de instrumente,  metode,  standarde,  proceduri şi a  unui cadru  instituţional

specific unei abordări orientate către politici publice, care să ducă la o mai mare eficienţă;

•      Contractare personal pentru dezvoltarea şi fumizare3 unor programe de instruire  pentru specialiştii

implicaţi în  procesul  de formulare  a  strategiilor  de dezvoltare  locală, îndeosebi  pentru a înţelege  şi

dezvolta  proiecte  cu finanţare  din  Fonduri  Structurale şi  de  a  asigiira  capabilitatea  de  a  rezolva  cel

puţin acele obiective esenţiale pentru menţinerea unei vieţi economico-sociale decente în comiină;

•      Consultanţă  şi  instruire  pentru  actualizarea,  revizuirea,  testarea,  implementarea   de  mecanisme

pentru a promova Şi implementa iniţiative de parteneriat public -privat în sensul acoperim lipsurilor

de venituri  bugetare, fie ele din surse guvemamentale sau locale/private;

#    Dezvoltarea de personal propriu capabil de atragere a fondurilor Europene prin programele de

asistenta acordate de UE ;

ti  Personal calificat pentru gestiunea proiectelor aflate în curs de implementare, în sensul creşterii

eficienţei şi eficacităţii lor;

8,    Conctuzii şî recomandari
Concluzii:

Având în vedere analiza efectuată ţn prezentul studiu de fezabilitate asupra situaţiei exjstente, este

evidentă necesitatea modemizăm străziior: Aurei Viaicu, 8 Martie, Fântâna de Aur, Sticlarilor.

Realizarea lnvestiţiei fundamentată în prezenta documentaţle conduce la crearea unei infrastructuri

adecvate ce va deservi populaţia , crează premza dezvoltăm turistice a zonei şi automat creşterea nivelului

de trai a populaţiei, reducându-se riscul depopuTării.

Recomandări:

Se  recomandă   realizarea  modernizării  străzilor  folosind  soluţia  tehnică  din   prezentul  studiu  de

fezabilitate. Aceasta este soluţia cea mai potrivită pentru obţinerea celui mai bun raport preţ/calitate.

8. PIESE DESENAŢE

Nr.crt.             Denumire planşă

Plan de amplasare În zonă

Plan general de situaţie

Plan de sjtuaţle str. Aurel Vlaicu, 8 Martie, Fântâna de Aur, Sticlarilor vizat
OCP'

Plan de situaţie str. Aurel Vlaicu

Plan de situaţie str. Aurel Vlaicu

Plan de situaţie str. Aurel Vlaicu

Plan de situaţie str. 8 Martie
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Nr. Planşă

D00A

D00B

D1

D01Aa

DOIAb

D01Ac

D01Ba
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10

11

12

Plan  de sltuaţie str. 8 Martie

Plan  de sltuLaţie str Fântâna de Aur

Plan de sltuaţle  str Stlclarnor

Profil  longltudlnal str. Aurel Vla!cu

Profll  longitudinal str. Aurel Vlaicu

13.            Profll longitudinal str. AureMalcu

14.            Profll longitudinar str, 8 Martie

15.            Profil longitudinal str. 8 Martle

16.            ProfiHonsltudinal str. Fantâna de Aur

17.            Profll longitudlnal str. Sticlarilor

18.           Profile transversale tjp

19.            Plandesţtuaţlestr.Aurelvlaicu-Apasl canallzare

20.           Plan de sltuaţiestr.Aurelvlaicu-Apa si canalizare

21.           Pţan de situaţiestr.Autelvlalcu-Apa si canallzare

22,           Plan de s]tuaţle str. 8 Martie-Apa si canallzare

23.            Plande situaţiestr. 8`MartleiApa si canalizare

24.           Plan de situaţiestrFântâna deAur-Apa si canalizare

25.           Plande s!tuatie  strstlclarilor-Apaslcanallzare

Data:  Ddmbrie 2#Z1

L.

D01Bb

D01Ca

DOIDa

D02AA

D02Ab

D02Ac

D02Ba

D02Bb

D02Ca

D02Da

Do3

AC01Aa

AC 01Ab

AC 01Ac

AC 01Ba

AC OIBb.

AC 01Ca

AC01Da

PREŞEDINTE I)E şEI)INŢĂ
Consilier local, POPIUC nmcEA GHEORGHE
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#NEXA   2  Z4    #CL  N2  .r377/?07l

Proiectant,  SC TERMO&GAZ CONSULTI
CUI  RO 25721592,  J20/696/2009
Strada Slătinioara,  bl.  1.  ap. 22

Nr.  2109

DEVIZ GENERAL
al  obiectivului  de  investitii

MODERNIZARE STRĂZI AUREL VLAICU,  8 MARTIE,  FANTANA DE AUR,
STICLARILOR

MUNl CIPIUL SEBES,  JUD. ALBA -SCENARIU  1

nr. crt.

Denumirea cap[tolelor sl
Valoare , TVA Valoaresu bcapitoleloi. do choltuiell
faraTVA 19,00% cll TVA

l®i ]e' lel
1 2 3 4 5

CAPITOLUL I  Cheltulell pentm obtiner®a S i amenaJarea teren lltu'
1.1. Obtinerea terenul ui 0,00 0,00 0,00
1.2. Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00

1.3 Amenajări pentnJ protesta mediului
12.264,00 2.330,16 14.594,16Şi aducerea la starea inltială

1.4

Che tuieli pentru relocarea / protecţia
8.400,00 1.596,00 9.996,00utilită tilor

RELOCARE RETEA GAZ 8.400,00 1.596,00 9.996,00
RELOCARE REŢEA CANALIZARE

0,00 0,00 0,00MENAJERA

RELOCARE RETEA DE APA 0,00 0,00 0,00
ŢOTAL CAPlTOL 1 20.664,00 3.926,16 24.590,16
CAPITOLIJL 2 -Cheltulell pentru aSlgurarea utilitătilor nocesare obiectivulul
2.1 alimentare cii energie electrica. 0,00 0,00 0,00
2,2 alimentare cu gaz 0,00 0,00 0,00
2.3 alimentare cu apa 4.000,00 760,00 4.760.00
2.41 Cana izare menaiera 0,00 0,00 0,00
TOTAL CA TOL2 4.000,00 760,00 4.760,00
CAPITOLUL 3 -Cheltuieli pentni i)rol®ctare şi aslstentă tehnlcă
3,1 Studii 17.166,00 3.344,84 20.510,84

3.1.1  Studii de teren 17.166.00 3.944,84 20.510,84
stud i tol)o 9.000,00 1.710,00 10.710,00
stud i topo anterioare neeligibile TVA

980,00 235,20 1.215,2024%
stl'd geo 6.000,00 1.140,00 7.140,00
stud i aeo   anterioare neeliQibile 500,00 95,00 595,00
stud i geo anterioare neeligibile l\/A

686,00 164,64 850,6424%

3.1.2  Raportul  Drivind imDactul asuD 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00

3.2.
Documentaţll -eupoTt sl cheltulell

6.652,00 1.363,88 8.015,88

pentrii obtinerea d® avfze, acorduri
si autorizatii
uocumenta{ii -suport si cnei"ieii

6.152,00 1.268,88 7.420,88
pentru obţinerea de avize,  acorduri si
auto rizatii neeliglbil efectuate anterior

Documentaţii - supoTt si cheltuieli

500,00 95,00 595,00
pentru obţinerea de avize,  acorduri si
autorizatii2021

3.3. Expertlza tehnlca 3.000,00 570,00 3.570.00

3.4.
Certificarea pertomantel

0'00 0,00 0,00
energotice sl auditulul energetlc al
clăd lrilor



3.5. Proiectaro 264.416,00 51.035,74 315.451,74

3.5.1  Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilftate 0,00 0,00 0,00
3`5`3. Studiu de

70.004,00 14.047,46 84.051,46

fezabilitate/documentatie de avizare
a lucrărilor de intervenfii si deviz
general 2011  noeligibil
3`5.3.  Studiu de

14.934,00 3.584,16 18.518,16

fezabilftate/documentatie de avizare
a lucrarilor de intervenţil si deviz
general 201 1
3.5.3.  Studiu de

8.070,00 1.533,30 9.603,30

fezabilitate/documentatie de avizare
a lucrărilcw de intervenţii si deviz

general 2016
3.5.3. Studiu de

47.000,00 8.930,00 55.930,00

fezabllitate/documentatie de avizare
a lucrărilor de intervenţii si deviz

general 2021
3` 5,4 DCK;umentaţii tehnice necesare

6.412,00 1.268,28 7.680,28

in vederea obţinerii
avizolor/acorduri/autorizatiilor
3. 5,4 Documentaţii tehnice necesare

1.000,00 240,00 1.240,00

in vederea ob{inerii `
avizelor/acorduri/autorizstiilor201 1
tva 24%o

3. 5,4 Documentaţii tehnice necesare

3.912,00 743,28 4.655,28

in vederea obtinerii
avizelorlacordurilautorizatiilor 2016

3. 5,4 Documentafii tehnicH9 necessre

1.500,00 285,00 1.785,00

in vederea obţinerii
avizelor/acorduri/autonzatiilor 2021

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate

20.000,00 3.800,00 23.800,00

a proiectului tehnic si a detaliilor de
executie
3.5.6    Proiect    tehnic    si    d6talii    de

168.000,00 31.920,00 199,920,00execuţie

3.6.
Organlzar®a       procedurllor       de

28.216,76 5.361,18 33.577,94aeh'zfti®
3.7 Ck)nsultantai 99.460,92 18.897,57 1 18.358,49

3.7.1  Managementul de proiect

74.595,69 14.173,18 88.768,87pentru obiectivul de investitii
3.7.2. Auditul Financiar 24.865,23 4.724,39 29.589,62

3.8 Aslst®nta ttiin[ca 149.191,,38 28.346,36 177.537,74
3.8.1. Asistenta tehnica din partea

49.730,46 9.448,79 59.179,25proiectantului
3.8.1.1.  De perioada de executie a lu 49.730.46 9.448,79 59.179,25

3`8.1.2.  pentru participarea

0,00 0,00 0,00

projectantului  la fazele incluse in
programiil de control al lucrărilor de
execuţie, avlzat de către
lnspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de Şantier 99.460,92 18.897,57 118.358,49

TOTAL CAPITOL 3 668.103,06 108.919,57 677.022,63
CAPITOLUL 4 - Clieltuleli peritru jnvestftja de bază
4.1. C®nstucţll Şi instalatil 9.946.092,43 1.889.757,56 11.835.849,99

4.1.1  0biectul 1 : Reab[]!tare reţele

929.129,70 176.534,64 1.105.664,34de allm®ntare cu apa



4.1.1.1.  Reabilitare re|ea apa suada
422.032,48 80.186,17 502.218,65Aurel Vlaicu;

4.1.1.2.  Extindere,reţea apa strada
150.183,40 28.534,85 178.718,25Sticlarilor.

4.1.1.3.  Extindere reţea apa strada 8
251.357,29 47.757,89 299.115,18Martie.

4.1.1.4  Extindere reţea de apă
105.556,53 20.055,74 125.612,27strada Fântâna de Aur

4.1.2 0biectul2 Extlnd®ro retele de
549.275,53 104.362,35 653.637,88cainallzar.

4.1.2.1  E)tindere reţea canalizare

55.378,29 10.521,88 65.900, 17
menaiera strada Aurel Maic";

4.1.2.2,  Extindere re{ea canalizare

197.668,44 37.557,00 235.225,44
m enajera stiada Sticlarilor.

4.1.2.3.  Extindere reţea canalizare

296.228,80 56.283,47 352.512,27
menajera strada s Martie

4.1.3   0blectul    3    MODERNIZARE

8.467.687,20 1.608.860,57 10.076.547,77STRAzl
4.1.3.1.     Modemizare    strada    Aurel

3.923.878,00 745.536,82 4.669.414,82Majcu

4.1.3.2.  Modemizare strada s Mar(ie 2,082.690,40 395.71 1,18 2.478.401,58
4.1.3.3.  ModemizaTe strada Fantana

1.439.291,00 273.465,29 1.712.756,29de Aur

4.1.3.4.  Modemizare strada Sticlarilor 1.021.827,80 194.147,28 1.215.975,08

4.2.
Montaj utlla|e, echlpament®

0,00 0,00 0,00tehno[oglce sl functionale

a.3. Utilaje, echlpam®nte tehnologlce

0,00 0.00 0,00şl functionale care neceslta montaJ

'.

Utllaje, echipamente tehnolog lce

0,00 0,00 0,00

şi funcţionale care nu iieceslta
montaj sl echipamente de
transDoil

4.5. Dotărl 0,00 0,00 0,00
4.6. Actlve necorporale 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 4 9.946.092,43 1.889.757,56 11.835.849,99
CAPITOLUL 5-Alte cheltui®ll
5.1. Organizare de şantier 131.212,35 24.930,35 156.142,70

5.1.1.  Lucrări de construqi sj

19.933,51 .3Jun,Sfl 23.720,88

instalatii aferente organizării de
şant,er
5.1.2.  Cheltuieli conexe organizăn.i

111.278,84 21.142,98 132.421.82Şantierului
5.2. Comlsioane, cote, taxe, costul

109.897,59 0,00 109.897,59creditulul
5.2.1.Comisioanele si dobânz«eaferentecredituluibănciifinanţatoare

0,00 0,00 0,00
5.2.2. Cota aferenta lsc pentru

49.953,45 0,00 49.953,45

controlul calitatii lucrărilor de
construqi
controlul statului in amenajarea

9.990,69 0,00 9.990,69

teritoriului,  iirbanism  si

pentruautorizarea lucrărilor de
constriicţi.i

5.2.4 Cota aferenta Casei Spedale a
49.953,45 0,00 49.953,45Constructorilor -CSC



5.2.5 Taxa pe" acordurl, avizeconfomesiautorizaţlade

0,00 0,00 0,00
constriiire/desfintare

5.3. Cheltulell dlv®rBo şl neprevăzute 999.068,99 189.823,11 1.188.892,10

5.4.
Cheltulell pentm lnfoiiriare 3i

25.000,00 4.750,00 29.750,00Dubllcitat®

TOTAL CAPIŢOL 5 1.265.178,93 219.503,46 1.4«,682,39
CAP]TOLUL 6 -Cheltulell pentru probe t®rinolofllce Sl te®te 0,00

6.1.

Pregătirea personalului de

0,00 0,00 0,00expioatare
6.2. Probe tehnoloaice Si teste 0,00 0,00 0,00
ŢOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
TOTALDINCAGENEIUL 11.804.038,42 2.222.866,75 14.026.905,17

RE:  C+M

9.990.689,94 1,898.231,09 11.888.921,03
(1.2+1.3+1.4+2H.1+4.2+5.1.1)
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flNE:t\H-714  ffcz   NR    957/2c>Z(

Descrierea sumară a investiţieî:
„Modemizare străzi: Aure] V]aicu, 8 Martie, Fântâna de Aur, Sticlarilor,

Municiplu] Sebeş"

J-,

Străzile care fac obiectul prezentului proiect au o lungime totală de aprox.  1978 ml şi sunt
situate pe teritoriul intravilan al Municipium  Sebeş.

Situ aţia existen tă:

Zona pe care se intervine prin proiect este compusă din patru străzi cu  125 gospodării şi  5
sedii de societăţi comerciale. Populaţia rezidentă este de circa 350 cetăţeni.

Condiţiile  de  locuit  în  zona  sunt  precare  din  cauza  lipsei  utilităţilor  apă  Şi  canalizare,

precum şi căile de acces nemodemizate.
Se  observă  o   inechitffe  a  locuitorilor  de  pe  aceste  străzi  faţă  de  ceilalţi   locuitori  ai

munîcîpîînu'buiparîcveî[nodr:::sst:#eu::;îîtăsţis(aspea;:Ş::'ăcoăîi:3cahci:ftse).abcuitomordepeacestestrăi

faţă de ceilalţi locuitori ai municipium privind accesul la utilităţi (apa, canal, căi de acces).

Situaţia propusă:

Atingerea indicatorilor ţintă 24630 mp suprafaţa reabilitată, precum şi sistemele de apă şi
canal  pe cîrca  ]978 ml.

•  ci€area un  sistem de alimentare cu  apă,  prin care asigura riveranilor un  grad ridicat de
civilizaţie şi sănătate în conformitate cu standardele în vigoare;

• `reducea gradului  de  poluare  a  apelor  subterane  freatice  prin  colectarea  centralizată  a
apelor uzate menajere;

I asigurarea desfăşurări fluente a traficului rutier în condiţii de siguranţă şi confort;
• asigumrea citţulaţîei pietonilor în condiţii de siguranţă;
• asigurare@ colectării şi scurgerii apelor pluviale;
Impactul proiectului asupra grupului ţintă:
Prin   realizarea  şj   implementarea   proiectului,   se  va  îmbunătăţii   starea  de   sănătate  a

po]ulâţiei  prin  crearea  unor condiţii  conforme  cu  nomele  de  calitate  a  mediului  şi  normele de
igier]ă a habitatului.

Prin modemizarea acest.or străzi  se vor asigura condiţii optime şi confon în trafic pe toată
durata anului şi pentru toate categoriile de participanţi la trafic.

Proiectul  are  impac{ pozitiv asupra  imaginii  acestui  grup  ţintă prin punerea  la dîspoziţia
cetăţenilor  şi  a  angajaţilor  instituţiilor publice,  a tuturor  facilităţilor posibile  din  zonă,  se  aduc
îmbunătăţiridinpunctdevedereaprotejăriîmediului,seasiguăoinftstructurămodernăcreându-
se  premiza  dezvo]tării  activităţilor  de  producţie  şi  automat  a  îmbunătăţirii  nivelului  de  trai  a

populaţiei din zcmă.
Pentru o mai bună gestionare a proiectului străzile care fac obiectul prezentului proiect au

fost împărţite în trei obiecte după cum urmează:

Obiectul 1. Reabilitare reţele de a]imentare cu apă

1. I . Reabiliiare reţea de apă sirada Aurel Vlaicu



-.

-Lungime totală proiectată de reabilitare a reţelei Şi branşamente 942 m].
-Reabilitarea  reţelelor de  apă  cu  conducte  din  PEID  cu  Dn  400  (lungime =]60  ml),  250  mm

(lungime 296 ml) şi  110 mm (1ungime = 255 ml).
- Branşamente de apă
- Căminele de vane
- Hidranţiî de incendiu supraterani conform NP 133/2013

] .2.Extindere reţea de apa sirada Siiclarilor
-Lungimea totală proiectată de reabilitare a reţelei de apă şi branşamente este de 404 m.
• Reabilitarea reţelelor de apă cu conducte din PEID cu Dn  110 mm (lungime = 250 ml.)
- Branşamente de apă
-Căminele de vane
• Hidranţii de incendiu supraterani propuşi conform NP 133/2013.

1.3.Extindere reţea de apă s[rada s Marţie
-Lungimeatotalăproiectatădereabilitareareţeleideapăşibranşamenteestede617m.
-Reabilitarea reţelelor de apă cu conducte din PEID cu Dn  I 10 mm (lungime = 323 ml)
- Branşamente de apă.
-Căminele de vane.
-HidranţiideincendiusuprateranipropuşiconformNP]33/2013.

1.4.Extiridere reţea de apă strdda Fântâna de A.ur
-Lungimea totală proiectată de reabilitare a reţelei de apă şi branşamente este de  119 m.
-ReabilitareareţelelordeapăcuconducteclinPEIDcuDn110mm(lungime=]72ml)
- Branşamente de apă
- Căminele de vane
- Hidranţii de incendiu supraterani propuşi conform NP ] 33/20 ] 3 .

Obiectul 2. Extindere reţele de caiializare menajeră

2.1. Exţiydere reţea canalizare rnenajeră sirada Aurel Vlaicu
-Lungimeaproiectatăpentruexfindereareţeleidecana]Îzaremenajerăşireabilitareracordurieste
de  ,21  m.
-Extindei.eareţeleidecanalizarecuconductedinPVC-KGcuDn=250mm(lungime=64ml);
• Racordurilor de canalizare
- Căm inele de vizitare

2.2. Extirdere reţea canalizare menajeră strada SticlarilcM
•Lungimeaproiectatăpentruextindei.eareţeleidecanalizaremenajerăşireabilitareracordurieste
de 404 m.
- Extinderea reţelei de canalizare cu conducte din  PVC- KG cu  Dn = 250 mm  (lungime = 226.5
ml).
-Racordurilor de canalizare
- Căminele de vizitare

2.3. Ex[iydere reţea de canalizare meriajeră sirada s Mar[ie
-Lungimeaproiectatăpenti.uextindereareţeleidecanalizaremenajeraşireabmtareracordurieste
de 638.5 m.
-ExtindereareţeleidecanalizarecuconductedinPVC-KGcuDn=250mm(lungime=303ml).



• Racordurilor de canalizare
- Căminele de vizitare

Obiectul 3. Modernizare străzl
3.1. Modernizare strada Aurel Vlaicu

[  lungimea §trăzii =765,00 m;
]  lăţîmea părţii carosabi]e
1= 7,00 m, intre km 0" 10-km 0+500;
H  lăţime tŢotuare = aprox.  ] ,00 m
]  lăţime zone verzi existente care se pastrează = variabilă, min.1,00 m
]  lungime canal beton = 615,00 m;
H ingropare reţea gaz 3 puncte = cca.24 m
D  camalizare plivjală cămine Geiger
C] structum confom scenarii

3.2. Modernizare strada s Martie
['  lungimea străzii = 635,00 m; din care tronson  1  = 410 m, tronson 2 =  110 m, tronson 3 =  115 m
U  lăţimea părţii  Shared space carosabile: 2m + 2m si variabil pavete s cm.
[ camlizare plivială şi cămine Geiger
[ structura conform scenarii

3 .3. Moderrizare sţrada Fântâna de Aur.
Strada de cat IV
]  Iungimea străzii = 3 ] 3,00 m;
q  Hţimea părfii  carosabile = 6,00 m;
I  lăţime trotuare = aprox.1,00 m
H  canalizare pliviB}ă Şi cămine Geiger
E  structura conform scenarii

lucrărilor 9 luni.

3.4. Modemizare strada Sticlcrrilor
Strada de cat IV
]  lungimea străzii = 265 m; din care tronson  1  -146 m şi tronson 2 -119 m
]  lăţimea părţii carosabile tronson  1  = 6,00 m;
]  lăţjme tmtuare = 1,00 m
]  lăţimea părţii Shared space carosabile tronson 2: 2m+2m Şi variabil pavele s cm
d accese şi zone staţionare
i]  canalizare plwială şi cămine Geiger
•]  structura conform §cenarii

Principa]ii indicatorl tehnico - economici ai investlţie sunt :

•      Valoarea  totală  a  obiectivului  de  investiţie:   11.804.038,42  lei  fără  TVA,  respectiv

14.026.905,17   lei   cu   TVA,   din   care   C+M   9.990.689,94   lei   fără  TVA,   respectiv
11.888.921,03  lei cu TVA.

-      Durată reSlizare  proiect  tehnic  şi  detalii  de  execuţîe  3  luni  şi  durată pent"  execuţia

:â:ĂgYsîf#AÎÎ:#M;#EÎ,E;Re
PETER            u,.t`        09:3o:4o+02'oO'

ORGHE
SE CRETAR GENERAL MUNI

VLAD CRISTINA ELEŞFLIE#EŞ


