ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. 119 /2019
privind aprobarea notei conceptuale şi a temei de proiectare pentru
obiectivul de investiŃii: “Modernizare str. Luncii, str. General Zănescu,
amenajări exterioare bl. 40 str. Gării, alee carosabilă de legătură între str.
Gării şi str.Unirii, amenajări exterioare bloc ANL 81-82 – str. Pricazului,
alee carosabilă în prelungirea str.Vânătorilor, str.LibertăŃii şi strada de
legătură între str. Gheorghe Doja şi str.Tudor Vladimirescu”

Consiliul local al municipiului Orăştie, JudeŃul Hunedoara;
Având în vedere proiectul de hotărâre nr.122/2019, expunerea de motive a
Primarului nr.8098/25.06.2019, raportul Biroului Dezvoltare Locală şi Proiecte
nr.8099/25.06.2019 şi raportul de avizare al comisiei pentru urbanism,
În baza prevederilor art.3, art.4 si art.5, alin.(2) din H.G nr.907/2016
privind etapele de elaborare şi conŃinutul-cadru al documentaŃiilor tehnicoeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investiŃii finanŃate din fonduri
publice, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.V din O.U.G
nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea
disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative;
În temeiul prevederilor art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanŃele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.36, alin.(4), lit.d
şi art.45, alin.(1) din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 : Se aprobă nota conceptuală pentru obiectivul de investiŃii
“Modernizare str.Luncii, str.General Zănescu, amenajări exterioare bl.40
str.Gării, alee carosabilă de legătură între str.Gării şi str.Unirii, amenajări
exterioare bloc ANL 81-82 –
str.Pricazului, alee carosabilă în prelungirea
str.Vânătorilor, str.LibertăŃii şi strada de legătură între str.Gheorghe Doja şi
str.Tudor Vladimirescu”, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2 : Se aprobă tema de proiectare pentru obiectivul de investiŃii
“Modernizare str. Luncii, str. General Zănescu, amenajări exterioare bl. 40 str.
Gării, alee carosabilă de legătură între str. Gării şi str.Unirii, amenajări
exterioare bloc ANL 81-82 – str. Pricazului, alee carosabilă în prelungirea
str.Vânătorilor, str.LibertăŃii şi strada de legătură între str.Gheorghe Doja şi
str.Tudor Vladimirescu”, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art.3 : Se împuterniceşte Primarul Municipiului Orăştie, să semneze toate
documentele necesare realizării obiectivului menŃionat la art.1 şi 2.
Art.4 : Prezenta hotărâre se poate contesta potrivit prevederilor Legii
contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările
ulterioare.
Art.5 : Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinŃează
Primarul şi DirecŃia Tehnică din cadrul Aparatului de specialitate al primarului.
Art.6 : Prezenta hotărâre se comunică :
- InstituŃiei Prefectului - JudeŃul Hunedoara;
- Primarului municipiului Orăştie;
- DirecŃiei tehnice.
Orăştie, 27.06.2019

Preşedinte de şedinŃă,
prof.Stănculesc Valentin Silviu
Contrasemnează,
Secretar,
jr.Teodor Iordan

Cvorum necesar : 10 voturi
Adoptată în şedinŃa ordinară din data de 27 iunie 2019, prin vot deschis,
cu unanimitate de voturi din totalul de 19 consilieri în funcŃie (16 prezenŃi).

ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORAŞTIE
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.1
la HCL nr. 119 /2019

NOTĂ CONCEPTUALĂ

1. InformaŃii generale privind obiectivul de investiŃii propus
1.1. Denumirea obiectivului de investiŃii: “Modernizare str. Luncii, str. General Zănescu,
amenajări exterioare bl. 40 str. Gării, alee carosabilă de legătură între str. Gării şi
str.Unirii, amenajări exterioare bloc ANL 81-82 – str. Pricazului, alee carosabilă în
prelungirea str.Vânătorilor, str.LibertăŃii şi strada de legătură între str. Gheorghe Doja şi
str.Tudor Vladimirescu”
1.2. Ordonator principal de credite/investitor: MUNICIPIUL ORĂŞTIE
1.3. Ordonator de credite (secundar/terŃiar): nu este cazul
1.4. Beneficiarul investiŃiei: MUNICIPIUL ORĂŞTIE
2. Necesitatea şi oportunitatea obiectivului de investiŃii propus
2.1. Scurtă prezentare privind:
a) deficienŃe ale situaŃiei actuale;
• Infrastructură stradală degradată ( trotuare + carosabil );
• CirculaŃie auto dificilă;
• InsuficienŃa locurilor de parcare;
• Degradarea spaŃiului public prin trecerea timpului şi prin utilizare de materiale neadecvate,
înlocuirea/repararea neadecvată a acestora, diferente de nivel la nivelul pavimentului;
• Lipsa amenajărilor pentru persoanele cu dizabilităŃi;
• Îmbătrânirea vegetaŃiei;
• Lipsa unui sistem de preluare a apelor meteorice ( rigole racordate la sistemul de canalizare
pluvială );
b) efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiŃii;
Imbunatatirea fluxului auto şi a impactului vizual al zonei.
c) Impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectivului de investiŃii;
Degradarea tot mai accentuată a acestor zone cât şi un disconfort vizual şi psihologic mărit.
2.2. Prezentarea, după caz, a obiectivelor de investiŃii cu aceleaşi funcŃiuni sau functiuni similare cu
obiectivul de investiŃii propus, existente in zona, in vederea justificarii necesitatii realizarii obiectivului de
investitii propus.
Pentru a oferi un cadru oportun desfăşurării activităŃiilor cotidiene şi a unui nivel de viaŃă ridicat s-au
efectuat permanent reparaŃii/modernizări de străzi si parcaje, în municipiul Orăştie.
2.3 ExistenŃa, după caz, a unei strategii a unui master plan ori a unor planuri similare, aprobate prin
acte normative, în cadrul cărora se poate încadra obiectivul de investiŃii propus.
Obiectivul de investiŃii propus este cuprins în PORTOFOLIU DE PROIECTE PRIORITARE–
DEZVOLTAREA ŞI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII din Strategia de Dezvoltare Locală a
municipiului Orăştie pentru perioada 2014 – 2020, aprobată prin HCL nr. 120/2014 şi modificată prin
HCL nr. 25/2018.
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2.4. ExistenŃa, după caz, a unor acorduri internaŃionale ale statului care obligă partea română la
realizarea obiectivului de investiŃii – nu este cazul
2.5 Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investiŃiei
Scopul lucrărilor propuse este :
• Modernizarea unor străzi şi a unor amenajari exterioare în mun.Orăştie;
3. EstimareasuportabilităŃii investiŃiei publice:
3.1. Estimarea cheltuielilor pentru execuŃia obiectivului de investiŃii, luându-se în considerare, după caz:
- costurile unor investiŃii similare realizate;
- se vor respecta standardele de cost conform legislaŃiei în vigoare;
3.2. Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentaŃiei tehnico-economice aferente
obiectivului de investiŃie, precum şi pentru elaborarea altor studii de specialitate în funcŃie de specificul
obiectivului de investiŃii, inclusiv cheltuielile necesare pentru obŃinerea avizelor, autorizaŃiilor şi
acordurilor prevăzute de lege:
Studiu de fezabilitate: 100.000 lei (fara TVA)
3.3. Surse identificate pentru finanŃarea cheltuielilor estimate (în cazul finanŃării nerambursabile se va
menŃiona programul operaŃional/axa corespunzătoare, identificată)
4. Informatii privind regimul juridic, economic si tehnic al terenului si/sau al constructiei
existente
Zonele care fac obiectivul investiei aparŃin domeniului public al mun. Oraştie conform Anexei nr. 5
privind inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Orastie, publicat in Monitorul
Oficial al României nr. 634 bis. şi conform HCL Nr. 156/2018 privind modicarea şi completarea anexei
la HCL nr. 18/2018 referitoare la atestarea apartenenŃei la domeniul public a municipiului Orăştie a
terenurilor afarente unor străzi dupa cum urmează:
1. str. Luncii - nr. crt. 184 - Anexa 5 ( HCL Nr. 127/1999 )
2. str. General Zănescu - nr. crt. 122 şi 123 - HCL Nr. 156/2018
3. amenajări exterioare bl. 40, str. Gării - nr. crt. 166 - Anexa 5 ( HCL Nr. 127/1999 )
4. alee carosabila de legatura intre str. Garii si str. Unirii - Anexa 5 ( HCL Nr. 127/1999 )
5. amenajări exterioare bloc ANL 81-82 - str. Pricazului - Anexa 5 ( HCL Nr. 127/1999 ), nr. CF
60659
6. alee carosabila in prelungirea strazii Vânătorilor - nr. crt. 139 - Anexa 5 ( HCL Nr. 127/1999 )
7. str. Libertatii - nr.CF 66269 - HCL Nr. 156/2018
8. strada de legatura intre str. Gheorghe Doja si str. Tudor Vladimirescu - Anexa 5 ( HCL Nr.
127/1999 )
5. ParticularităŃi ale amplasamentului propus pentru realizarea obiectivului de investiŃii:
a) descrierea succinta a amplasamentului (localizare, suprafata terenului, dimensiuni in plan)
Din punct de vedere administrativ şi teritorial, municipiul Orăştie este situat în partea dinspre est
a judeŃului Hunedoara, iar din punct de vedere regional, acest judeŃ este parte a Regiunii de dezvoltare
Vest.
b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile
Municipiul Orăştie este situat la 27 km distanŃă de reşedinŃa judeŃului Hunedoara, municipiul
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Deva, în Culoarul Muresului, fiind încadrat de comunele Turdaş (înspre Vest), al cărei centru se află la 7
km, Martineşti (Vest) - 9 km, Geoagiu (Nord) - 13 km, Romos (Est) - 9 km şi Beriu (Sud) - 7 km. Oraşele
cele mai apropiate sunt: Simeria - 18 km şi Cugir -25 km. Coordonatele geografice sunt: 45°47'30" latitudine nordică şi 23°11'30" - longitudine estică.
Căile de comunicaŃie rutieră sunt: DN 7 (E68) (Bucureşti - Râmnicu-Vâlcea - Sibiu - Sebeş Orăştie - Deva - Arad – Nădlac), DJ 705 (Orăştie – Costeşti), DC 40 (Orăştie – Pricaz), DC 42 (Orăştie Gelmar – Geoagiu), iar feroviar se regăseşte pe Linia SNCFR 200 Arad- Teiuş- Sibiu.
Din punct de vedere al comunicaŃiilor şi al sistemului de transport, judeŃul Hunedoara este străbătut de
Culoarul 4 pan-european (drumul european E68 – DN7 şi calea ferată) ce face legătura între vestul
României şi Bucureşti. La Simeria (lângă Deva-reşedinŃa judeŃului) există cel mai important nod de cale
ferată din zonă, iar reŃeaua de drumuri însumează un total de 1.798 km, din care 383 km - drumuri
naŃionale, 1.415 km - drumuri judeŃene (cea mai lungă reŃea de drumuri judeŃene din România), cele
mai apropiate aeroporturi internaŃionale fiind Timişoara (150 km) şi Sibiu (120 km).
c) surse de poluare existente în zonă;
La nivelul localităŃii au fost identificate următoarele riscuri naturale: furtunile, inundaŃiile, seceta şi
îngheŃul, precum şi un risc tehnologic, respectiv transportul şi depozitarea de produse periculoase. Nu
există terenuri afectate de activităŃi antropice sau de fenomene naturale în municipiul Orăştie.
d) particularitati de relief;
Municipiul Orăştie se încadrează în Culoarul Mureşului. Acesta este încadrat de MunŃii
Şureanu, parte a CarpaŃilor Meridionali şi de ramura sudică a MunŃilor Apuseni.
Orăştia este situată în sud-vestul Transilvaniei, la sud de râul Mureş şi la marginea de vest a
Câmpului Pâinii.Situată în stânga Mureşului, la confluenŃa acestuia cu apa Grădiştei, care se uneşte la
marginea Oraşului cu cea a Sibişelului, la o altitudine medie de 220 metri, aşezarea este dominată de
cel mai înalt vârf de deal - Holumb (345 metri)
Este aşezată la 45° 50’3” latitudine nordică şi 23° 11’33” longitudine estică, la o altitudine
medie de 220 metri faŃă de nivelul mării.
Orăştia este aşezată în sudul râului Mureş. În dreptul Orăştiei, Mureşul are lăŃimi între 80 şi 120
metri cu adâncimi medii de 1-2 m. LăŃimea luncii variază între 1 şi 5 km.Prin oraş trec râurile de munte
Sibişel şi Grădişte (râul Orăştiei sau "apa oraşului", cum i se mai spune).
Râul Grădiştei, numit şi Râul Beriului sau Apa Oraşului, izvorăşte din MunŃii Şureanu sub vârful
Godeanu, trece pe lângă aşezările dacice din zonă, traversează opt localităŃi rurale şi un oraş. Are o
lungime de 47 km şi constituie o suprafaŃă de bazin de 399 km pătraŃi. Primeşte ca afluenŃi: Valea Albă,
cu izvoarele în Muncel, Valea Tâmpului, Valea Anineşului, Valea Ursoii, Valea Făeragului, Valea
Stânişorii, Valea Plaiului, Valea VinŃii, Valea Luntrii, Valea Popii, Valea Tulii, în hotar cu Orăştioara de
Sus, Valea Mare, Valea Bradului, Valea Pleşii, iar la Bucium, Valea Casei, la Beriu - Căltăbăul - pâraie
ce-i sporesc apele. Se uneşte în dreptul oraşului cu Sibişelul.
Râul Sibişelului are lungimea cursului de apă de 32 km şi îşi adună apele dintr-un bazin cu
suprafaŃa de 171 km pătraŃi. Din acest râu se realizează alimentarea cu apă a oraşului Orăştie.
Din reŃeaua hidrografică mai fac parte şi lacul Şumuştău, lac alimentat din pânza de apă
freatică.
e) nivel de echipare tehnico-edilitară a zonei şi posibilităŃi de asigurare a utilităŃilor;

AMPLASAMENTUL PROIECTULUI:
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JUDEłUL HUNEDOARA, MUNICIPIUL ORĂŞTIE,
1. str. Luncii
2. str. General Zănescu
3. amenajări exterioare bl. 40, str. Gării
4. alee carosabila de legatura intre str. Garii si str. Unirii
5. amenajări exterioare bloc ANL 81-82 - str. Pricazului
6. alee carosabila in prelungirea strazii Vânătorilor
7. str. Libertatii
8. strada de legatura intre str. Gheorghe Doja si str. Tudor Vladimirescu
f) existenŃa unor eventuale reŃele edilitare în amplasament care ar necesitarelocare/protejare, in masura
in care pot fi identificate;
Lucrări necesare:
- pregătirea amplasamentului: demontări, dezafectari, evacuări materiale rezultate, devieri reŃele de
utilităŃi (dupa caz);
- funcŃionarea tuturor utilităŃilor din zonă (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale,
energie electrică, telefonie, instalaŃii de telecomunicaŃii);
- instalaŃii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiŃiilor de siguranŃă la foc (hidranŃi exteriori),
(trasee de retele pentru sisteme de supraveghere video si altele.)
- lucrări şi acŃiuni pentru protecŃia mediului (zone verzi);
LUCRĂRI DE APĂ-CANAL
• ReŃelele de canalizare sunt funcŃionale pe aceste străzi, la repararea străzilor se vor
reconsidera reŃelele de canalizare pluviale;
• Se vor cuprinde în proiect hidranŃii exteriori de incendiu.
Lucrările de infrastructură lastrada menŃionată mai sus vor cuprinde următoarele:
• Sistematizarea circulaŃiei, pavarea/asfaltarea carosabilului, trotuarelor, parcărilor;
• Regenerarea zonelor verzi;
• Preluarea condiŃiilor/concluziilor din studii topo şi expertize tehnice, necesare documentaŃiilor
pentru obŃinerea avizelor legale;
• Continuarea amenajării unor trasee pietonale;
• Refacerea vegetaŃiei îmbătrânite;
• Creşterea calităŃii spaŃiilor publice;
• Majorarea locurilor de parcare;
h) conditionari constructive determinate de starea tehnica si de sisemul constructiv al unor constructii
existente in amplasament, asupra carora se vor face lucrari de interventii, dupa caz;
i) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentatiilor de urbanism aprobate – plan
urbanistic general/plan urbanistic zonal si regulamentul local de urbanism aferent;
j) existenŃa de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau in zona
imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate – nu este
cazul;
6. Descrierea succintă a obiectivului de investiŃii propus, din punct de vedere tehnic şi funcŃional
Obiectivul de investiŃii se referă la impulsionarea dezvoltării locale.
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Descrierea punctuală a lucrărilor ce urmează a fi proiectate:
Nr.
crt.
1.

2.

3.

Denumire/
descriere

ObservaŃii

Str. Luncii
- partea carosabilă şi trotuarele prevazute cu îmbrăcăminte asfaltică;
- lungme aproximativa tronson: 705 m; (conform anexei 1)
Str. General Zănescu
- partea carosabilă şi trotuarele prevazute cu îmbrăcăminte asfaltică;
- lungme aproximativa tronson: 615 m; (conform anexei 2)
Amenajări exterioare bl. 40, str. Gării
- pavaj dale beton;
- alee cu o lungime aproximativa de 155m si parcaj ; (conform anexei 3)

4.

alee carosabila de legatura intre str. Garii si str. Unirii
- partea carosabilă prevazuta cu îmbrăcăminte asfaltică;
- lungme aproximativa tronson: 170m; (conform anexei 4)

5.

amenajăriexterioare bloc ANL 81- 82 - str. Pricazului
- pavaj dale beton;(conform anexei 5)
alee carosabila in prelungireastrazii Vânătorilor
- partea carosabilă prevazuta cu îmbrăcăminte asfaltică;
- lungme aproximativa tronson: 245m; (conform anexei 6)
str. Libertatii
- partea carosabilă prevazuta cu îmbrăcăminte asfaltică;
- lungme aproximativa tronson: 550m; (conform anexei 7)
strada de legatura intre str. Gheorghe Doja si str. Tudor Vladimirescu
- partea carosabilă prevazuta cu îmbrăcăminte asfaltică;
- lungme tronson: 110 m; (conform anexei 8)

6.

7.

8.

7. Justificarea necesităŃii elaborării, după caz a:
a) Studiu de prefezabilitate, in cazul obiectivelor/proiectelor majore de investiŃii – nu estecazul
b) Expertize tehnice şi, dupa caz, a auditului energetic ori a altor studii de specialitate, audituri sau
analize relevante, inclusiv analiza disgnostic, în cazul intervenŃiilor la construcŃii existente
Expertiza tehnică, studiu topografic si studiu geotehnic verificat Af, daca este cazul, sunt studiile
de fundamentare necesare pe care se bazează elaborarea documentaŃiei de avizare a acestei lucrări de
intervenŃii/SF.
c) Unui studiu de fundamentare a valorii resursei culturale referitoare la restricŃiile şi permisivităŃile
asociate cu obiectivul de investiŃii, în cazul intervenŃiilor pe monumente istorice sau in zone protejate –
nu este cazul
Documentaþia va respecta cerinþele HG 907/2016 privind
etapele de elaborare şi
CONÞINUTUL-CADRU al documentaþiilor tehnico-economice ale obiectivelor/proiectelor de investiþii
finanŃate din fonduri publice
• elaborarea devizului general pentru obiective de investiþii ºi lucrãri de intervenþii se va face
conform metodologiei anexã la HGR nr 907/2016.
• se solicitã predarea lucrãrii pe hârtie ºi în format electronic - un exemplar CD.
• prestatorul va asigura prestarea serviciilor şi întocmirea documentaŃiilor cu specialişti în
domeniu conform specificului proiectului
Preşedinte de şedinŃă,
prof.Stănculesc Valentin Silviu

Contrasemnează,
Secretar,
jr.Teodor Iordan
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Anexa nr.2
la HCL nr. 119 /2019

TEMĂ DE PROIECTARE
Întocmire Studiu de Fezabilitate pentru:
“Modernizare str. Luncii, str. General Zănescu, amenajări exterioare bl. 40 str. Gării, alee carosabilă
de legătură între str. Gării și str.Unirii, amenajări exterioare bloc ANL 81-82 – str. Pricazului, alee carosabilă
în prelungirea str.Vânătorilor, str.Libertății și strada de legătură între str. Gheorghe Doja și str.Tudor
Vladimirescu”
Autoritatea Contractantă – Primăria Municipiului Orăştie are ca scop buna coordonare şi executare a
activităŃilor edilitar-gospodăreşti specifice în vederea bunei administrări a domeniului public şi privat.
Autoritatea Contractantă îşi propune prin această achiziŃie publică întocmirea Studiului de fezabilitate
(inclusiv studiile de teren necesare: studiu topografic, studiu geotehnic verificat Af si expertiza tehnica) in
vederea executarii lucrării de “Modernizare str. Luncii, str. General Zănescu, amenajări exterioare bl. 40 str.
Garii, alee carosabila de legatura intre str. Garii si str. Unirii, amenajări exterioare bloc ANL 81-82 – str.
Pricazului, alee carosabila in prelungirea str. Vânătorilor, str. Libertatii si strada de legatura intre str.
Gheorghe Doja si str. Tudor Vladimirescu ” in Municipiul Orastie, jud. Hunedoara
Prezenta Temă de proiectare constituie ansamblul cerinŃelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare
ofertant propunerea tehnică, în vederea atribuirii contractului de prestări servicii având ca obiect intocmire studiu
de fezabilitate pentru obiectivul“Modernizare str. Luncii, str. General Zănescu, amenajări exterioare bl. 40 str.
Garii, alee carosabila de legatura intre str. Garii si str. Unirii, amenajări exterioare bloc ANL 81-82 – str.
Pricazului, alee carosabila in prelungirea str. Vânătorilor, str. Libertatii si strada de legatura intre str.
Gheorghe Doja si str. Tudor Vladimirescu ”
Pentru realizarea acestui obiectiv este necesara:
1. Elaborarea studiilor de teren necesare: studiu topografic in sistem stereo 70, studiu geotehnic
verificat Af;
2. Expertiza tehnica;
3. Elaborarea documentatiei SF in baza certificatului de urbanism obtinut ;
4. Elaborare documentatii pentru obtinerea avizelor cerute prin certificatul de urbanism ;

Obiectul contractului de servicii constă în elaborare Studiu de fezabilitate, elaborarea documentatiei
tehnice pentru obtinerea avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism in conformitate cu prevederile legale in
domeniu pentru modernizare strazi in Municipiul Orastie, conform H.G. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele
de elaborare şi conŃinutul-cadru al documentaŃiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiŃii
finanŃate din fonduri publice.

Dreptul de autor sau de proprietate intelectuala asupra solutiilor va fi cedat autoritatii contractante dupa
predarea serviciului si semnarea procesului-verbal de receptie; prestatorul are dreptul sa precizeze care sunt
paginile din oferta sa care sunt protejate de secretul comercial.
Proiectantul va fi direct raspunzator pentru prestarea serviciilor, in conformitate cu prevederile Legii nr.
10/1995 privind calitatea in constructii – Republicata.

POTRIVIT PREVEDERILOR ART. 22^1 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu
completarile si modificarile

ulterioare “CHELTUIELILE GENERATE DE EFECTUAREA UNOR LUCRĂRI

SUPLIMENTARE FAłĂ DE DOCUMENTAłIA TEHNICO-ECONOMICĂ APROBATĂ, CA URMARE A UNOR
ERORI DE PROIECTARE, SUNT SUPORTATE DE PROIECTANT/PROIECTANTUL COORDONATOR DE
PROIECT ŞI PROIECTANłII PE SPECIALITĂłI, PERSOANE FIZICE SAU JURIDICE, ÎN SOLIDAR CU
VERIFICATORII PROIECTULUI, LA SESIZAREA JUSTIFICATĂ A INVESTITORULUI ŞI/SAU A BENEFICIARULUI
ÎN BAZA UNUI RAPORT DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ ELABORAT DE UN EXPERT TEHNIC ATESTAT.”
Prin intocmirea studiului de fezabilitate pentru obiectivul mentionat anterior, Autoritatea Contractanta
doreste stabilirea principalilor indicatori tehnico-economici aferenŃi obiectivului de investiŃii, pe baza necesităŃii şi
oportunităŃii realizării acestuia; documentatia tehnico-economica ce va fi intocmita va cuprinde soluŃiile funcŃionale,
tehnologice, constructive şi economice ce urmează a fi supuse aprobării Consiliului Local Orastie, in vederea
demararii, ulterioare, a fazelor de proiectare si executie a lucrarii.
Documentatia va fi intocmita in conformitate cu prevederile Anexei nr. 4 din H.G.907 din 29 noiembrie
2016 privind etapele de elaborare şi conŃinutul-cadru al documentaŃiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investiŃii finanŃate din fonduri publice.
1. Informatiigenerale
1.1 Denumirea obiectivului de investitii: “Modernizare str. Luncii, str. General Zănescu, amenajări exterioare
bl. 40 str. Garii, alee carosabila de legatura intre str. Garii si str. Unirii, amenajări exterioare bloc ANL 81-82
– str. Pricazului, alee carosabila in prelungirea str. Vânătorilor, str. Libertatii si strada de legatura intre str.
Gheorghe Doja si str. Tudor Vladimirescu ”
1.2 Ordonator principal de credite/investior
Primăria Municipiului Orăştie, judeŃul Hunedoara
1.3 Ordonator de credite:
1.4 Beneficiarul investiŃiei: Primăria Municipiului Orăştie, judeŃul Hunedoara
Cod CPV: 79314000-8 Studii de fezabilitate
Valoarea estimată a achizitiei este de 100.000 Lei, fara T.V.A.
Pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, Autoritatea
Contractanta va aplica criteriul de atribuire pretul cel mai scazut.
1.5 Elaboratorul temei de proiectare: Primăria Municipiului Orăştie, judeŃul Hunedoara
2. Date de identificare a obiectivului de investiŃii

2.1 InformaŃii privind regimul juridic, economic şitehnic al terenuluişi/sau al construcŃiei existente
Lucrările urmează a fi realizate pe teren apartinând domeniului public al Muncipiului Orăştie.
2.2 ParticularităŃi ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentru realizarea obiectivului
de investiŃii, după caz:
a) Descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor
suprafaŃa terenului, dimensiuni în plan);

propus/propuse

(localizare,

Amplasamentul
Lucrarile propuse sunt amplasate pe teritoriul administrativ al Municipiului Orastie, strazile:
1. str. Luncii
2. str. General Zănescu
3. amenajări exterioare bl. 40, str. Gării
4. alee carosabila de legatura intre str. Garii si str. Unirii
5. amenajări exterioare bloc ANL 81-82 - str. Pricazului
6. alee carosabila in prelungirea strazii Vânătorilor
7. str. Libertatii
8. strada de legatura intre str. Gheorghe Doja si str. Tudor Vladimirescu
Orăştia este situată în sud-vestul Transilvaniei, în centrul culoarului Orăştiei, la sud de râul Mureş şi la
marginea de vest a Câmpului Pâinii.
Situată în stânga Mureşului, la confluenŃa acestuia cu apa Grădiştei, care se uneşte la marginea Oraşului
cu cea a Sibişelului, la o altitudine medie de 220 metri, aşezarea este dominată de cel mai înalt vârf de deal Holumb (345 metri). Este aşezată la 45° 50’ 3” latitudine nordică şi 23° 11’ 33”
Căi de acces:
Pentru lucrările prevazute în zona, accesul la lucrări se va face de pe strazile si drumurile din cadrul
Muncipiului Orastie.
Zona seismicǎ
În conformitate cu „Legea 575/22–10–2001 – privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naŃional
– Sectiunea a V-a – Zone de risc natural”, zona din arealul pe care se vor executa lucrările care fac obiectul
prezentului proiect fac parte dintr-o zonă de risc natural cauzat de cutremure, cu intensitatea seismică, exprimată în
grade MSK=6.
Din punct de vedere seismic, zona studiată se caracterizează prin valoare de vârf a acceleraŃiei terenului
pentru proiectare ag=0,08 având intervalul mediu de recurenŃă IMR=100ani, conform Reglementării tehnice Cod de
proiectare seismică – Partea I – P100-1/2006. CondiŃiile locale de teren sunt descrise de o valoare a perioadei de
colŃ Tc= 0,7 sec.
Zona climatica
Clima Orăştiei - determinată de aşezarea sa din depresiunea montană, în culoarul Mureşului - este de tipul
continental-temperată, destul de blândă, cu ierni nu prea aspre şi veri călduroase.
Media anuală a temperaturii este de 9,8°C. Media lunii ianuarie este -3°C (în februarie +1°C) iar media
lunii iulie este de +20°C (cam aceleaşi valori înregistrându-se şi în luna august).
Temperatura medie zilnică depăşeşte 0°C între 21 februarie şi 1 martie şi +10°C după 21 aprilie. Sub 0°C
temperatura coboară numai după 11 decembrie. Temperaturile maxime înregistrate au fost de 43°C (vara lui 1999),
iar minima de -30°C (în 1948).
Conform STAS 6054/77 -perimetrul cercetat se incadreaza la adincimea de inghet este de 0,80-0,90 m.
Date geologice si geotehnice
Zona orasului Orastie se incadreaza in culoarul Muresului, fiind delimitata in nord de formatiunea
epimetamorfica de Rapolt, in sud de formatiunile cristaline ale Muntilor Meridionali-Muntii Sebesului.
Zona depresionara, formata intre cele doua formatiuni este alcatuita din depozite sedimentare de
virsta tortoniene (gresii,marne,tufuri, gipsuri,nisipuri,pietrisuri) bessarabian volhinian(pietrisuri,gresii,marne,argile).
Prezenta stratelor de pietrisuri prinse sub forma lenticulara intre stratele de argile si marne,
favorizeaza acumularea de ape in stratele de pietrisuri, favorizind fenomenul de alunecare. Fenomenele

de instabilitate ale versantilor se manifesta pe toata zona colinara, incepind de la valea Cernei, Strei si
pina la valea Cugirului.
Fenomenele de instabilitate sunt cunoscute in zona localitatii Jeledinti, Magura ,Dealul MicOrastie,Homorod.
Se propune elaborarea documentatiei tehnico-economice în faza studiu de fezabilitate, pentru care se vor
obtine avizele si acordurile corespunzatoare in vederea obtinerii autorizatiei de construire.

b) relaŃiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;
Pentru lucrările prevazute în zona, accesul la lucrări se va face de pe strazile si drumurile din cadrul
Muncipiului Orastie.
c) surse de poluare existente în zonă;
Nu este cazul
d) particularităŃi de relief;
e) nivel de echipare tehnico-edilitară al zonei şi posibilităŃi de asigurare a utilităŃilor; Nu este cazul
f)
existenŃaunoreventualereŃeleedilitareînamplasament
înmăsuraîn care pot fi identificate;

care

arnecesitarelocare/protejare,

Pe amplasament exista reŃele care vor fi identificate de catre avizatori prin intermediul avizelor de
amplasament
g) posibile obligaŃii de servitute;
Nu este cazul
h) condiŃionări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul constructiv al unor
construcŃii existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenŃii, după caz; - pe
baza avizului de principiu al operatorului
i) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaŃiilor de urbanism aprobate - plan
urbanistic general/plan urbanistic zonal şi regulamentul local de urbanism aferent; - se vor stabili
prin Certificatul de urbanism
j) existenŃa de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în
zona imediat învecinată; existenŃa condiŃionărilor specifice în cazul existenŃei unor zone protejate.
– Nu este cazul
2.3 Descrierea succintă a obiectivului de investiŃii propus, din punct de vedere tehnic şi funcŃional:
a) destinaŃie şi funcŃiuni;
- Se propune elaborarea documentatiei tehnico-economice în faza studiu de fezabilitate, pentru care se
vorobtineavizelesiacordurilecorespunzatoare in vedereaobŃineriiautorizaŃiei de construire.

b) caracteristici, parametrişi date tehnicespecifice, preconizate;
Proiectantul va utiliza toate normele si normativele tehnice specifice lucrarii proiectate, in vigoare la data
elaborarii documentatiilor de proiectare.
Proiectantul se va conforma legislaŃiei si standardelor in vigoare, având in vedere referirile la:
- Reglementarile tehnice definite in legislaŃia internă, compatibile cu Reglementarie ComunitaŃii Europene;
- Daca nu există reglementari tehnice in sensul celor prevazute mai sus, la reglementarile nationale se vor
adopta urmatoarele (in ordinea expusa):
-reglementari nationale care adopta standarde europene;
-reglementari nationale care adopta standarde internaŃionale;
-alte reglementari;
Proiectantul este obligat sa verifice toate informatiile oferite de Autoritatea Contractanta si sa-si
culeaga din teren sau surse proprii, toate celelalte informatii necesare elaborarii documentatiilor. In cazul
existentei unor deficiente/neconcordante cu normele si normativele tehnice in vigoare va instiinta de
urgenta beneficiarul, si impreuna cu acesta, se vor adopta solutiile corespunzatoare.

c) nivelul de echipare, de finisare şi de dotare, exigenŃe tehnice ale construcŃiei în conformitate cu
cerinŃele funcŃionale stabilite prin reglementări tehnice, de patrimoniu şi de mediu în vigoare;
– Nu este cazul
d) număr estimat de utilizatori : acesta variazain functie de tronson;
e) durata minimă de funcŃionare, apreciată corespunzător destinaŃiei/funcŃiunilor propuse;

f) nevoi/solicitări funcŃionale specifice;
g) corelarea soluŃiilor tehnice cu condiŃionările urbanistice, de protecŃie a mediului şi a
patrimoniului;
- se vor stabili prin Certificatul de urbanism
h) stabilireaunorcriteriiclareînvedereasoluŃionăriinevoiibeneficiarului.

ANEXA nr. 4:
PROIECTANT
………………………………………..
(denumirea persoanei juridice şi datele de identificare)
Nr. …………/…………
STUDIU DE FEZABILITATE
- conŃinut-cadru1) (A)PIESE SCRISE
1. InformaŃii generale privind obiectivul de investiŃii
1.1. Denumirea obiectivului de investiŃii
1.2. Ordonator principal de credite/investitor
1.3. Ordonator de credite (secundar/terŃiar)
1.4. BeneficiarulinvestiŃiei
1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate
2. SituaŃia existentă şi necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiŃii
2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) privind situaŃia actuală,
necesitatea şi oportunitatea promovării obiectivului de investiŃii şi scenariile/opŃiunile tehnico-economice identificate
şi propuse spre analiză
2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaŃie, acorduri relevante, structuri instituŃionale şi financiare
2.3. Analiza situaŃiei existente şi identificarea deficienŃelor
2.4. Analiza cererii de bunuri şi servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung privind evoluŃia cererii, în scopul
justificării necesităŃii obiectivului de investiŃii
2.5. Obiectivepreconizate a fi atinseprinrealizareainvestiŃieipublice
3.
Identificarea,
propunereaşiprezentarea
a
minimum
douăscenarii/opŃiunitehnicoeconomicepentrurealizareaobiectivului de investiŃii2)
Pentrufiecarescenariu/opŃiunetehnico-economic(ă) se vorprezenta:
3.1. ParticularităŃi ale amplasamentului:
a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafaŃa terenului, dimensiuni în plan, regim
juridic - natura proprietăŃii sau titlul de proprietate, servituŃi, drept de preempŃiune, zonă de utilitate publică,
informaŃii/obligaŃii/constrângeri extrase din documentaŃiile de urbanism, după caz);
b) relaŃii cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;
c) orientări propuse faŃă de punctele cardinale şi faŃă de punctele de interes naturale sau construite;
d) surse de poluare existente în zonă;
e) date climatice şi particularităŃi de relief;
f) existenŃaunor:
- reŃeleedilitareînamplasament care arnecesitarelocare/protejare, înmăsuraîn care pot fi identificate;
- posibileinterferenŃe cu monumenteistorice/de arhitecturăsausituriarheologice pe amplasamentsauîn zona
imediatînvecinată; existenŃacondiŃionărilorspecificeîncazulexistenŃeiunor zone protejatesau de protecŃie;
- terenuri care aparŃinunorinstituŃii care fac parte din sistemul de apărare, ordinepublicăşisiguranŃănaŃională;
g) caracteristicigeofizice ale terenului din amplasament - extras din studiulgeotehnicelaborat conform
normativelorînvigoare, cuprinzând:
(i) date privindzonareaseismică;
(ii) date preliminareasupranaturiiterenului de fundare, inclusivpresiuneaconvenŃionalăşinivelul maxim al
apelorfreatice;
(iii) date geologicegenerale;
(iv) date geotehniceobŃinute din: planuri cu amplasamentulforajelor, fişecomplexe cu rezultateledeterminărilor de
laborator, analizaapeisubterane, raportulgeotehnic cu recomandărilepentrufundareşiconsolidări, hărŃi de
zonaregeotehnică, arhiveaccesibile, dupăcaz;
(v) încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundaŃii) în conformitate cu reglementările tehnice în
vigoare;
(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a documentărilor, cu indicarea
surselor de informare enunŃate bibliografic.
3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcŃional-arhitectural şi tehnologic:

- caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiŃii;
- varianta constructivă de realizare a investiŃiei, cu justificarea alegerii acesteia;
- echipareaşidotareaspecificăfuncŃiuniipropuse.
3.3. Costurile estimative ale investiŃiei:
costurile
estimate
pentrurealizareaobiectivului
de
investiŃii,
cu
luareaînconsiderare
a
costurilorunorinvestiŃiisimilare, ori a unorstandarde de cost pentruinvestiŃiisimilarecorelativ cu
caracteristiciletehniceşiparametriispecificiobiectivului de investiŃii;
- costurile estimative de operare pe durata normată de viaŃă/de amortizare a investiŃiei publice.
3.4. Studii de specialitate, în funcŃie de categoria şi clasa de importanŃă a construcŃiilor, după caz:
- studiu topografic;
- studiu geotehnic şi/sau studii de analiză şi de stabilitatea terenului;
- studiu hidrologic, hidrogeologic;
- studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienŃă ridicată pentru creşterea performanŃei
energetice;
- studiu de trafic şi studiu de circulaŃie;
- raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de investiŃii ale căror
amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică;
- studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiŃii care se referă la amenajări spaŃii verzi şi peisajere;
- studiu privind valoarea resursei culturale;
- studii de specialitate necesare în funcŃie de specificul investiŃiei.
3.5.Grafice orientative de realizare a investiŃiei
4. Analiza fiecărui/fiecărei scenariu/opŃiuni tehnico - economic(e) propus(e)
4.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinŃă şi prezentarea scenariului de
referinŃă
4.2. Analiza vulnerabilităŃilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot
afecta investiŃia
4.3. SituaŃia utilităŃilor şi analiza de consum:
- necesarul de utilităŃi şi de relocare/protejare, după caz;
- soluŃiipentruasigurareautilităŃilornecesare.
4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiŃii:
a) impactul social şi cultural, egalitatea de şanse;
b) estimări privind forŃa de muncă ocupată prin realizarea investiŃiei: în faza de realizare, în faza de operare;
c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităŃii şi a siturilor protejate, după caz;
d) impactul obiectivului de investiŃie raportat la contextul natural şi antropic în care acesta se integrează, după caz.
4.5. Analiza cererii de bunuri şi servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiŃii
4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanŃă financiară: fluxul cumulat, valoarea
actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară
4.7. Analiza economică3), inclusiv calcularea indicatorilor de performanŃă economică: valoarea actualizată netă,
rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate
4.8. Analiza de senzitivitate3)
4.9.Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor
5. Scenariul/OpŃiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)
5.1. ComparaŃia scenariilor/opŃiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilităŃii şi
riscurilor
5.2. Selectareaşijustificareascenariului/opŃiuniioptim(e) recomand at(e)
5.3. Descriereascenariului/opŃiuniioptim(e) recomandat(e) privind:
a) obŃinereasiamenajareaterenului;
b) asigurareautilităŃilornecesarefuncŃionăriiobiectivului;
c) soluŃiatehnică, cuprinzânddescrierea, din punct de vederetehnologic, constructiv, tehnic, funcŃional-arhitecturalşi
economic, a principalelorlucrăripentruinvestiŃia de bază, corelată cu nivelulcalitativ, tehnicşi de
performanŃăcerezultă din indicatoriitehnico-economicipropuşi;
d) probe tehnologice şi teste.
5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenŃi obiectivului de investiŃii:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiŃii, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără
TVA, din care construcŃii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;
b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanŃă - elemente fizice/capacităŃi fizice care să indice atingerea
Ńintei obiectivului de investiŃii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările
tehnice în vigoare;
c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliŃi în funcŃie de specificul şi Ńinta fiecărui
obiectiv de investiŃii;
d) durata estimată de execuŃie a obiectivului de investiŃii, exprimată în luni.
5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcŃiunii preconizate din
punctul de vedere al asigurării tuturor cerinŃelor fundamentale aplicabile construcŃiei, conform gradului de detaliere
al propunerilor tehnice
5.6. Nominalizarea surselor de finanŃare a investiŃiei publice, ca urmare a analizei financiare şi economice: fonduri
proprii, credite bancare, alocaŃii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de
stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.
6. Urbanism, acorduri şi avize conforme
6.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obŃinerii autorizaŃiei de construire
6.2. Extras de carte funciară, cu excepŃia cazurilor speciale, expres prevăzute de lege
6.3. Actul administrativ al autorităŃii competente pentru protecŃia mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri
de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentaŃia tehnico-economică
6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităŃilor
6.5. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
6.6. Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, în funcŃie de specificul obiectivului de investiŃii şi care pot
condiŃiona soluŃiile tehnice
7. Implementarea investiŃiei
7.1. InformaŃii despre entitatea responsabilă cu implementarea investiŃiei
7.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiŃii (în luni
calendaristice), durata de execuŃie, graficul de implementare a investiŃiei, eşalonarea investiŃiei pe ani, resurse
necesare
7.3. Strategia de exploatare/operareşiîntreŃinere: etape, metodeşiresursenecesare
7.4. RecomandăriprivindasigurareacapacităŃiimanagerialeşiinstituŃionale
8. Concluziişirecomandări
(B)PIESE DESENATE
ÎnfuncŃie de categoriaşiclasa de importanŃăaobiectivului de investiŃii, pieseledesenate se vorprezenta la
scărirelevanteînraport cu caracteristicileacestuia, cuprinzând:
1. plan de amplasare în zonă;
2. plan de situaŃie;
3. planuri generale, faŃade şi secŃiuni caracteristice de arhitectură cotate, scheme de principiu pentru rezistenŃă şi
instalaŃii, volumetrii, scheme funcŃionale, izometrice sau planuri specifice, după caz;
4. planuri generale, profile longitudinale şi transversale caracteristice, cotate, planuri specifice, după caz.
Data:
………………………………….
Proiectant4)
………………………………..
(numele, funcŃia şi semnătura persoanei autorizate)
L.S.
1)

ConŃinutul-cadru al studiului de fezabilitate poate fi adaptat, în funcŃie de specificul şi complexitatea obiectivului
de investiŃii propus.
2) În cazul în care anterior prezentului studiu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate, se vor prezenta minimum
două scenarii/opŃiuni tehnico-economice dintre cele selectate ca fezabile la faza studiu de prefezabilitate.
3) Prin excepŃia de la prevederile pct. 4.7 şi 4.8, în cazul obiectivelor de investiŃii a căror valoare totală estimată nu
depăşeşte pragul pentru care documentaŃia tehnico-economică se aprobă prin hotărâre a Guvernului, potrivit
prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanŃele publice, cu modificările şi completările ulterioara, se elaborează
analiza cost-eficacitate.

4)

Studiul de fezabilitate va avea prevăzută, ca pagină de capăt, pagina de semnături, prin care elaboratorul
acestuia îşi însuşeşte şi asumă datele şi soluŃiile propuse, şi care va conŃine cel puŃin următoarele date: nr. ../dată
contract, numele şi prenumele îh clar ale proiectanŃilor pe specialităŃi, ale persoanei responsabile de proiect - şef de
proiect/director de proiect, inclusiv semnăturile acestora şi ştampila.

Președinte de ședință,
prof.Stănculesc Valentin Silviu

Contrasemnează,
Secretar,
jr.Teodor Iordan

