
OROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 

HOT Ă RÂREA NR. 29 
Din 012.2017 

Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 
Întreţinere alei acces auto si pietonal OBOR 

Iniţiator: Cătălin Constantin Hurdubae, primarul Municipiului Tecuci, jud. Gala ţi; 
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului: 	 118. 12. 201 7 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, întrunit în şedinţă  de îndată, în data de 

2017; 

Avândînvedere: 	 .» 
- expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrat ă  sub nr. 	118. 12.201 7 
- raportul de specialitate întocmit de Serviciul Investitii, înregistrat sub nr._/18. 12. 201 7 
• raportul/rapoartele de avizare al/ale comisiei /comisiilor de specialitate nr. / 

În baza prevederilor: 
- art. 44 alin 1 din Legea nr.273/2006 privind finan ţele publice locale, cu modific ările ş i 

completările ulterioare; 
- art. 36, alin 2 lit. b) si lit.d),alin 4 lit.d),ali 6 lit a) pct 1 si art.125 din Legea nr.215/2001 

republicată  în 2007 cu modificările si completările ulterioare; 

În baza art.45, alin 2 şi art.1 15 alinl, lit. b) din Legea 215/2001 privind administra ţia publică  
locală, republicată, cu modificările şi cornpletările ulterioare; 

HOT Ă R ĂŞ TE: 

Art. 1.Se aprobă  indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul Întreţinere alei acces auto si 
pietonal OBOR, conform anexei 1 ce face parte integrant ă  din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Prezenta hotărâre va fi dusă  la îndeplinire prin grija primarului Municipiului Tecuci. 

Art. 3. Orice prevedere contrară  prezentei hotărâri se abrogă . 

Art. 4. Prezenta hotărâre va fi comunicat ă  celor interesa ţi prin grija Secretarului UAT Municipiul 
Tecuci. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
	

SECRETAR UAT 

I1)I 
	 jr. Fotache Valerica 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE NR. 
din  

Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 
Întreţinere alei acces auto si pietonal OBOR 

Strategia de dezvoitare a Municipîului Tecuci constituie baza pentru dezvoltarea 

durabilă  a economiei locale si a imbun ă tăţ irii calităţ ii vieţii cetăţenilor. Realizat ă  din 

iniţ iativa UAT Tecuci, strategia a fost elaborat ă  cu sprijinul recomand ă rilor propuse de 

cetăţeni, funcţionari ai prim ă riei,agen ţi economici,instituţ ii si organiza ţ ii locale,pe 

parcursul consultă rilor. 

ln ceea ce privete structura de transport, realizarea proiectului propus va 

aduce beneficii oborului, influen ţând benefic strategia de dezvoltare a re ţelei de 

transport din cadrul Oborului Tecuci prin urm ătoarele aspecte: 

-fluidizarea circula ţ iei rutiere; 

-imbun ă tăţ irea capacit ăţ ii portante a structurii rutiere; 

-eliminarea blocajelor pe tronsoanele de circula ţ ie; 

-imbun ă tăţ irea circula ţ iei pietonale; 

Necesitatea lucr ărilor propuse, este în primul rând argumentat ă  de starea fizică  a 

aleilor existente din cadrul oborului, raportat ă  la condiţiile generale de circula ţie auto si 

pietonale actuale si de perspectiva precum si de diagnoza de viabilitate. 

Proiectul are ca obiect principal imbun ătăţirea infrastructurii de transport din 

cadrul oborului Tecuci , facilitând astfel mobilitatea popula ţiei si a bunurilor. 

Având în vedere aceste aspecte, consider ăm că  este necesară  promovarea unui 
proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul 
de investi ţii: Întreţinere alei acces auto si pietonal OBOR 

PRIMAR 

Cătălin Constanti, i 1-Iurd4bae 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL DE INVESTIŢII 

RAPORT DE SPECIALITATE 
Nr/V3jdin  

Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Întreţinere 
alei acces auto si pietonal OBOR 

Pentru realizarea lucr ărilor Întreţinere alei acces auto si pietonal OBORII a fost 
elaborată  documentaţia de obtinere autorizatie de construire (D.T.A.C.) si 
documentaţia obţinerii avizelor conform certificatului de urbanism elibetat de 
Municipiul Tecuci, de c ătre o firmă  de specialitate in domeniu respectându-se legile 
,normele, normativele si standardele in vigoare, care reglementeaz ă  proiectarea, 
realizarea si exploatarea obiectivului mentionat. 

S-a constatat ca aleile propuse pentru modernizare sunt din balast si beton de 
ciment, care datorita starii tehnice necorespunzatoare a acestora, circulatia se 
desfasoara cu dificultate in special pe timp nefavorabil. 

Starea actuala a aleilor afecteaza siguranta circulatiei rutiere, mareste durata de 
transport generand disconfort si aspect neingrijit cu cheltuieli de intretinere ridicate 
pentru mentinerea in stare corespunzatoare in toate anotimpurile. 

Datorită  perioadei mari de timp trecute de la ultima interven ţie la aleile care fac 
obiectul prezentei documenta ţii au apărut o serie de degradări şi defecţiuni, 
neasigurându-se astfel starea de viabilitate. 

Defecţiunile apărute sunt: 

-aparitia unor faga şe şi tasări neuniforme datorate neasigur ării capacit ăţii 
portante; 

-gropi în stratul de uzur ă  datorate desfacerii unor por ţiuni din alei; 
Balastarea se va realiza în zonele afectate de apele pluviale. 

Prin realizarea investitiei se doreste: 
- 	Aducerea structurii rutiere la parametrii tehnici corespunzatori clasei tehnice; 
- 	Realizarea unei infrastructuri rutiere care sa fie durabila in timp; 



- 	Corecţia si imbunatatirea elementelor geometrice ale aleilor din cadrul oborului 
Tecuci, atat in profil transversal, cat si in profil longitudinal, plan si curbe; 

- 

	

	Cresterea calitatii vietii si desfasurarea in conditii de siguranta sporita a 
circulatiei autovehiculelor; 

- 	Atragerea potentialilor comercian ţi in interiorul oborului municipiului prin 
modernizarea aleilor si asigurarea accesibilitatii catre zonele de depozitare a 
mărfurilor; 

- 	Aducerea aleilor interiorul oborului municipiului la normele si reglementarile 
aflate in vigoare. 

Principalele lucrari ce fac obiectul acestui proiect sunt: 

• 	rebetonarea aleilor de acces auto si pietonal, prin aplicarea unui strat de beton de 
1 5 cm peste betonul existent; 

• 	balastarea zonelor afectate de apele pluviale prin aplicarea unui strat de balast de 
10 cm înălţime peste balastul existent; 
Având în vedere cele prezentate, consider ăm că  proiectul de hot ărâre privind 

aprobarea indicatorilor tehnico - economici privind obiectivul Întreţinere alei acces auto 

şi pietonal OBOR îndep1inete condi ţiile de legalitate si oportunitate, fapt pentru care îl 

supunem spre dezbatere si aprobare in consiliului local. 

Sef ServiciWlnvestitii 
Ing. Dan »ifan 

Întocmit, 
Serviciu Investitii 

Ing. Victor Sobaru 



Anexa nr. 1 la HCL 	,. 

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL 

Întreţinere alei acces auto si pietonal OBOR 

Indicatori economici: (inclusiv TVA 19%) 
Total lucrări: 

C+M: 	 117.255,46 lei 
Din care: 

• 	reparare prin betonare sistem rutier - 53.454,06 lei 
• 	balastare zone degradate 	- 63 .801 ,40 lei 

Indicatori tehnici: 
S-a constatat ca aleile propuse pentru modernizare sunt din balast 	(5700 

mp) precum si din beton de ciment degradat ( 780 mp) si datorita starii tehnice 
Lungimile drumurilor proiectate: 

Lucrarea Suprafata 

(mp) 

Reparatii prin balastare 5700.00 

Reparatii alei prin batonare 780.00 

Lucrările prevăzute in prezenta documentatie previn aparitia unor degradari sau 
accentuarea defectelor actuale. Astfel se evita ajungerea aleilor la un stadiu in care s-ar 
impune refacerea integrala a sistemului rutier si pietonal, solutie care ar presupune 
costuri mult mai ridicate. 

Constructorul are obligatia de a nu aduce prejudicii cailor de acces existente, ale 
beneficiarului sau administratoului. 

Trasarea lucrarilor se va face pe baza planurilor de trasare si tabelelor de 
coordonate ale profilelor transversale. Proiectantul va preda constructorului reteaua de 
trasare, bornele principale (baza de trasare, reperi, etc). 

Constructorul are obligatia de a verifica baza de trasare (reperii) si de a se ingriji 
de integritatea acestora pe toata perioada executiei lucrarilor. 

Intocmit: 
Ing. Victor Sobaru 



C1L 	ici 

Nr- 

Ziva 	 Au 

Compania de Utilitati Publice S.R.L.TECUCI 
Str.Elena Doamna , nr.IA 
J1 7/141 9/1 8.1 1 .201 1 ;CUI:29358725 
Tel / Fax 02361820312 
Nr. Lj3  din 13.1.0 

i 
. 	tPrii1ia muniipiu1ui Tecuci, 1.\ 
- ln ateniia Iii Priinar ,Fliirdubaie Catalin 

Spre stiinta; Secretarul UAT Municipiul Tecuci 

Va transmitem alaturat documentatia privind aprobarea parametrilor 
tehnico-economici cuprinsi in Proiectul Intretinere Alei acces auto si 
pietonal OBOR, in vederea introducerii pe ordinea de zi si supunerii spre 
aprobare de catre Consiliul Local Municipiul Tecuci. 

LO 

- 



Compania de Utiiitati Publice S.R.L.TECUCI 
Str.Elena Doamna , nr.IA 
J171141 9/1 8.1 1 .201 1 ;CUI:29358725 
Tel l Fax 02361820312 
Nr. 43 din 	34 

REFERAT, 

Privind: aprobarea parametrilor tehnico-economici cuprinsi in 
documentatia- Proiect Intretinere AIei auto si pietonale OBOR. 

Proiectul de hotarare se incadreaza in prevederile art. 36 alin. 2 lit.a si alin. 3 lit. c 
din Legea nr. 2 1 5/200 1 privind administratia publica locala, cu modificarile si 
completarile ulterioare, precum si in prevederile Legii nr. 3 1/1 990 privind societatile 
comerciale , cu modificarile si completarile ulterioare. 

Conform prevederilor art. 36 alin. 2 lit. a si alin. 3 lit. c din Legea nr. 215/2001 
privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul 
Local exercita atributii privind organizarea si functionarea societatilor comerciale de 
interes local. 

In conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 34 /23.02.2017 , privind aprobarea 
infiintarii Companiei de Utilitati Publice SRL Tecuci, societatea are ca asociat UAT 
Municipiul Tecuci reprezentata de Consiliul Local; 

Conform prevederilor art. 113 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, 
cu modificarile si completarile ulterioare, adunarea generala a actionarilor se intruneste 
ori de cate ori este necesar a se Iua o hotarare pentru care este ceruta aprobare 

Obiectul prezentei documentatii tehnice este situat in str. Cuza Voda ,nr. 104 -OBOR 
din Municipiul Tecuci jud. Galati si vizeaza executari de rebetonare a aleilor pietonale 
si auto prin aplicarea unui strat de beton de 1 5 cm inaltime peste betonul existent 
precum si balastarea unor zone afectate de acumularea apelor meterorice prin aplicarea 
unui strat de balast de 10 cm inaltime peste balastul existent. 

Conform devizului general cheltuielile necesare pentru realizarea lucrarilor(C+M) 
sunt 98534 ,00 Iei fara TVA la care se adauga TVA 19 % in valoare de 18721,46 
lei.Valoare totala 117255,46 lei. 

In acest sens, supunem spre dezbatere si aprobare Consiliului Local Tecuci aceasta 
investitie. 

ADMIT 
IONI FLOI 



PROIECTANT GENERAL: LUNGU ALINA-NICOLETA 1.1. 
BENEFICIAR COMPANIA UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL 
ADRESA: Str. Cuza Voda, nr.104A, Mun. Tecuci, jud Galati 	 LUNiGU 
PROIECT Intretinere alei acces auto si pietonal_Obor/ prolect nr. 47/1O17 

CU3O7$27 
. F7/8/a13 

MEMORIU TEHNIC GENERAL 

pentru specialitatea ARHITECTURA 

faza D.T.A.C. 

In conformitate cu Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor 
de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a intocmit 
documentatia pentru autorizarea Iucrarilor de amenajare intretinere alei acces 
auto si pietonal in Obor - Municipiul Tecuci, Judetul Galati. 

Capitolul I - DATE GENERALE 

1.01. - Obiectul proiectului 

.Denumire investitie 	- INTRETINERE ALEI ACCES AUTO SI PIETONAL 
OBOR 

.Beneficiar 	 - COMPANIA UTILITATI PUBLICE TECUCI S.R.L. 

.Amplasament 	- Str. Cuza Voda, nr.104A, Mun. Tecuci, jud. Galati 

.Proiectant general 	- LUNGU ALINA-NICOLETA 1.1. 

.Proiect nr. 	 - 47/2017 

1.02. - Caracteristicile amplasamentului 
Amplasamentul pentru care se solicita Autorizatia de Construire este 

compus din teren amplasat in intravilanul Municipiului Tecuci, judetul Galati in 
suprafata de 44640mp. 

Vecinatatile amplasamentului sunt urmatoarele: 
- NORD - strada Cuza Voda 
- SUD - drum 
- EST - proprietati particulare 

VEST - strada 

Parcela are o forma neregulata in plan. In plan 
denivelari accentuate, panta naturala a terenului put 

Indicatori urbanisticiexistenti si propusi prin 
- Functiune - obor 
- Steren=44640mp 

Sconstruita existenta=724.00mp 

- 	suE Ţ ;L GAÂ Ţ ; 

rtic 	 inta 
did 0 

aorzat 	c 
--- - 	 esTn ţ are 

- Sdesfasurata existenta=724.00mp 	 .af , 
- Suprafata (alei) propusa pentru intretinere - betonare =780mp 

Memoriu de arhitectura 	 . Page 1 



PROIECTANT GENERAL: LUNGU ALINA-NICOLETA 1.1. 
BENEFICIAR: COMPANIA UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL 
ADRESA: Str. Cuza Voda, nr.104A, Mun. Tecuci, jud. Galati 
PROIECT Intretinere alei acces auto si pietonal Obor/ proiect nr. 47/1Oi .................................................................................................... .=.= 	.... 

F7/8/213 

- Suprafata propusa pentru intretinere - ba1astare=5p 
- P.O.T.existent=P.O.T. Propus=1.62% 
- C.U.T. existent=C.U.T. propus=O.O 16 

Accesele pietonale si auto se realizeaza din aleea adiacenta laturii de nord a 
terenului cu acces in strada Cuza Voda. 

1.03. - Caracteristicile generale ale constructiei 
Nu este cazul. 

1.04. - Elemente de trasare ale constructiei 
Nu este cazul. 

Capitolul 11 - DESCRIERE FUNCTIONALA 

Beneficiarul investitiei doreste realizarea unor Iucrari de intretinere a 
aleilor pietonale si auto si a unor zone afectate de acumularea apelor meteorice. 

Capitolul 111 - SOLUTII CONSTRUCTIVE SI DE FINISAJ 

IIL01. - Sistemul constructiv 
Lucrarile de intretinere propuse sunt urmatoarele: 
rebetonarea aleilor de acces auto si pietonal conform planului ,,A 0 , 1  - Plan 
de situatie - prin aplicarea unui strat de beton de 15cm inaltime peste 
betonul existent; 
balastarea zonelor afectate de apele pluviale conform planului ,,A 0 , 1  - Plan 
de situatie - prin aplicarea unui strat de balast de lOcm inaltime peste 
balastul existent. 

111.02. - Inchideri exterioare si compartimentari interioare 
Nu este cazul. 

111.03. - Finisaje exterioare 
Nu este cazul. 

111.04. - Finisaje interioare 
Nu este cazul. 

111.05. - Invelitoarea 
Nu este cazul. 

î E C. O 

so 
onsruire 

ao 

ţ r 

- 
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PROIECTANT GENERAL: LUNGU ALINA-NICOLETA I.I. 
BENEFICIAR: COMPANIA UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL 
ADRESA: Str. Cuza Voda, nr.104A, Mun. Tecuci, jud. Galati 
PROIECT:Intretinere alei accesautosipietonalobor/proiect nr.47J2OGU 4  - ....-.--.. -------....-.--..... 	--. ............-......_• 

	 iI 	M. el 

111.06. Imprejmuirea 	 270 

Terenul este lmprejmuit pe toate Iaturile 

111.07. - Asigurarea utilitatilor 
Constructiile existente sunt racordate la utilitatile existente in zona. 

Capitolul IV - INDEPLINIREA CER]NTELOR DE CALITATE 

Iv.01. - Siguranta la foc 
Nu este cazul. 

IV.02. - Igiena aerului, igiena apei, iluminatul natural si artificial 
Nu este cazul. 

Constructorul va respecta prevederile normelor de protec ţia muncii si PsI. 
La execuţia lucrărilor se vor respecta instruc ţiunile Normativului C56/1985. 
În baza prezentei documenta ţii ş i a avizelor solicitate prin C.U. se poate ob ţine 

autorizaţia de construc ţie. 

IV.03. - Organizare de executie 
Nu sunt necesare lucrari de organizare de execut 
Se vor lua masuri preventive cu scopul de a evita 

de lucru sau a incendiilor. 
Prezentul proiect este întocmitîn conformîtate cu: 

1. Prevederile P.U.G. 
2. Prevederile R.G.U. ş i R.L.U. 
3. Prevederile C.U. 

ÂFh UiPW 

jry;r 

Anexà ik, uoriz•ti de
conSrUif  

i!r 	dI 2 

VM17  
4. Prevederile Legii 50/1991, republicată  şi Normele metodologice de 

aplicare. 
Pentru orice modificare a prezentului proiect se va respecta legisla ţia în 

vigoare, se va solicita acordul proiectantului (arhitectului cu drept de 
semnătură) ş i se va obţine avizul Primăriei prin Serviciul de sistematizare ş i 

)rizaţie de construire 

Întocmit, 
Arh eb C 

Memoriu de arhitectura 
	 Page 3 



PROIECTANT GENERAL: LUNGU ALINA-NICOLETA 1.1. 	 jr 

BENEFICIAR: COMPANIA UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL 
ADRESA: Str. Cuza Voda, nr.104A, Mun. Tecuci, jud. Gaiati 

	 c 
PROIECT: Intretinere aiei acces auto si pietonal Obor/ proiectnr. 47/10 

	OE 

MEMORIU TEHNIC GENERAL 

pentru specialitatea REZISTENTA 

faza D.T.AC. 

In conformitate Cu Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor 
de constructîi, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a intocmit 
documentatia pentru autorizarea lucrarilor de amenajare intretinere alei acces 
auto si pietonal in Obor - Municipiul Tecuci, Judetul Galati. 

Capitolul I - DATE GENERALE 

.Denumire investitie 	- INTRETINERE ALEI ACCES AUTO SI PIETONAL 
OBOR 

•Beneficiar 	 - COMPANIA UTILITATI PUBLICE TECUCI S.R.L. 
•Amplasament 	- Str. Cuza Voda, nr.104A, Mun. Tecuci, jud. Galati 
•Proiectant general 	- LUNGU ALINA-NICOLETA LI. 
•Proiect nr. 	 - 47/2017 

Capitolul 11 - SOLUTIA CONSTRUCTIVA ADOPTATA 

Beneficiarul investitiei doreste realizarea unor lucrari de intretinere a 
aleilor pietonale si auto si a unor zone afectate de acumularea apelor meteorice. 

Lucrarile de intretinere propuse sunt urmatoarele: 
• rebetonarea aleilor de acces auto si pietonal conform planului ,,A 0 , 1  - Plan 

de situatie - prin aplicarea unui strat de beton de lScm inaltime peste 
betonul existent; 

• balastarea zonelor afectate de apele pluviale conform planului ,,A 0 , 1  - Plan 
de situatie - prin aplicarea unui strat de balast de lOcm inaltime peste 
balastul existent. 

Pe timpul exploat ării construcţiei, obligaţia urmăririi comportării în timp, a 
exploatării ş i întreţinerii ş i amenaj ărilor conform normelor în vigoare, revine 
beneficiarului. 

Accesul in Obor se realizeaza prin latura d norc ţ 	Cuz. 
Voda (alee de acces).  il 

Constructorul va respecta prevederile normer 	 ucI ş 	i 
Aî nexà 

Mernoriu tehnic de rezistenta 

,. 



PROIECTANT GENERAL: LUNGU ALINA-NICOLETA LI. 
BENEFICIAR: COMPANIA UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL . 
ADRESA: Str. Cuza Voda, nr.104A, Mun. Tecuci, jud. Ga1, i 
PROIECT: Intretinere alei acces auto si pietonal Oborj/oiect. 49[0.2017 

z 
C77Q 

La organizarea executiei se va tine cont de r 	rile in vigoare privind 
SSM: 

• Legea nr. 319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca 
• Ordinul nr.9/N/15.03.1993 aI M.L.P.A.T. - Regulament privind protectia si 

igiena muncii in constructii 
• Norme generale de protectie a muncii, elaborate de Ministerul Muncii si 

Protectie Sociala in colaborare cu Ministerul Sanatatii - 1996 
• O.G. nr. 60/1997 - privind apararea impotriva incendiilor, aprobat prin 

legea nr. 212/1997 
• Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate cu ordinul 

MI nr.775/1998 
. Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii 

lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, indicativ C300 
aprobat cu Ordinul 20/N al MLPAT 

• Dispozitii generale de ordine interioara pentru prevenirea si stingerea 
incendiilor DGPSI -001, aprobat cu ordinul MI nr. 1023/1999 

• Dispozitii generale privind instruirea in domeniul prevenirii si stingerii 
incendiilor DGPSI - 002, aprobat cu ordinul MI nr. 1080/2000 

In baza prezentei documentatii si a avizelor solicitate prin C.U. se poate obtine 
autorizatia de constructie. 

Pentru orice neconcordanta intre teren si proiect sau in orice situatie 
neprevazuta ce poate sa apara pe parcursul executiei va fi chemat proiectantul pe 
santier pentru solutionare. 

In executie se vor respecta normele de N.T.S.M. si P.S.I. aferente lucrarilor de 
constructii montaj. 

Întocmit, 
Ing. Lungu Alina 

-4 
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Anexa Nr. 7 

Devzul general 
al obiectivului de investi ţ ii 

AMENAJARE TEREN Sl PLATFORMA OBOR MUN. TECUCI JUD. GALATI 

Nr. crt. 	
Denumirea capitolelor 	i subcapitolelor de 	(exclusiv TVA) 	

TVA 	(inclusiv TV, 
cheltuieli 	 - 

. 	. 	. 	 Valoarea 	 Valoarea 

Lei 	 Lei 	 Lei 
1 	1 	 2 	 3 	 4 	 5 

CAPITOLUL 1 
Cheltuieli pentru ob ţinerea si amenajarea terenului  
1.1 	Obţ inereaterenului 	 O 	 O  
1.2 	Amenajareaterenului 	 O 	 O 
1.3 	Amenajă ri pentru protec ţ ia mediului si aducerea 	 O 	 O 

terenului la starea ini ţ ială  
1.4 	jCheltuieli pentru relocarea/protec ţia utilităţ ilor 	 01 	 O  
TOTALCAPITOLULI 	 01 	 O  

APITOLUL 2 
Cheltuieli pentru asigurarea utilit ăţ ilor necesare obiectivului de investi ţ ii  
2 	Cheltuieli pentru asigurarea utilit ăţ ilor necesare 	 O 	 O 

lobiectivului de investi ţ ii  

TOTAL CAPITOLUL 2 	 O 	 O  
CAPITOLUL 3 
Cheltuieii pentru proiectare si asisten ţă  tehnică  
3.1 	Studii 	 O 	 O  

3.1.1 	Studii de teren 	 O 	 O  
3.1.2 	Raport privind impactul asupra mediului 	 O 	 O  
3.1.3 	Alte studii specifice 	 O 	 O  
3.2 	Documenta ţii-suport ş i cheltuieli pentru obţ inerea de 	 O 	 O 

avize, acorduri ş i autorizaţ ii  

3.3 	Expertiză  tehnică 	 O 	 O  

3.4 	Certificarea performan ţei energetice ş i auditul 	 O 	 O 
energetic al clădirilor  

3.5 	Proiectare 	 O 	 O  

3.5.1 	ITemâ de proiectare 	 O 	 O  

—3.5.2 	Studiu de prefezabilitate 	 O 	 O  

3.5.3 	Studiu de fezabilitate/documenta ţ ie de avizare a 	 O 	 O 
lucrărilor de interven ţ ii 	i deviz general  

3.5.4 	Documenta ţiile tehnice necesare în vederea ob ţinerii 	 O 	 O 
avizelor/acorduri lor/autoriza ţ iilor  

3.5.5 	Verificarea tehnică  de calitate a proiectului tehnic ş i a 	 O 	 O 
detaliilor de execu ţ ie  

3.5.6 	Proiect tehnic ş i detalii de execu ţ ie 	 O 	 O  

3.6 	Organizarea procedurilor de achizi ţie 	 O 	 O  

3.7 	Consultanţă 	 O 	 O  

3.7.1 	Managementul de proiect pentru obiectivul de 	 O 	 O 

.7.2 	Auditul finaciar 	 O 	 (J 	 U 

.8 	Asistenţă  tehnică 	 O 	 O 	 O 

.8.1 	Asistentă  tehnică  din partea proiectantului 	 O 	 O 

.8.1.1 	pe perioada de execu ţ ie a lucră rilor 	 O   

.8.1.2 	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 	 O 	 ( 	 O 
programul de control al lucr ă rilor de execu ţie, avizat 	 . 
de către lnspectoratul de Statîn Const  

8 2 	IlDiriaentie de santier 	 0 



TOTAL CAPITOLUL 3 	 01 	 01 	 0 
CAPITOLUL 4 
Cheltuieli pentru investi ţia de bază  
4.1 Construcţ ii si instala ţ ii 98534 1872146 117255,46 
4.1.1 BALASTARE SI COMPACTARE ZONE 

DEGRADATE 
53614,62 10186,78 63801,4 

4.1.1.1 BALASTARE Sl COMPACTARE ZONE 
DEGRADATE 

53614,62 10186,78 63801,4 

4.1.2 REPARARE PRIN BETONARE PARTIALAA 
ALEILOR PIETONALE 

4491938 8534,68 53454,06 

4.1.2.1 REPARARE PRIN BETONARE PARTIALAA 
ALEELOR DE BETON 

44919,38 8534,68 53454,06 

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 
funcţ ionale  

0 0 0 

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si funcţ ionale care 
necesită  montaj  

0 0 0 

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si funcţ ionale care 
nu necesită  montaj 	i echipamente de transport  

0 0 0 

4.5 Dotari 0 0 0 
4.6 Active necorporale 0 0 0 

OTAL CAPITOLUL 4 985341 18721,461 117255,46 
CAPITOLUL 5 
Alte che tuieli  
5.1 - Organizare de santier 0 0 0 
5.1.1 Lucră ri de construcţii pentru organizarea santierului 0 0 0 
5.1.2 Cheltuieli conexe organiză rii santierului 0 0 0 
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0 0 0 
5.2.1 Comisioanele ş i dobânzile aferente creditului b ăncii 

finanţatoare  
0 0 0 

5.2.2 Cota aferentă  ISC pentru controlul calit ăţ ii lucră rilor 
de construcţ ii  

0 0 0 

5.2.3 Cota aferentă  ISC pentru controlul statului în 
amenajarea teritoriului, urbanism ş i pentru 
autorizarea lucră rilor de construc ţ ii  

0 0 0 

5.2.4 Cota aferentă  Casei Sociale a Constructorilor - CsC 0 0 0 

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme ş i autorizaţ ia 
de construire/desfiin ţare  

0 0 0 

5.3 jCheltuieli diverse si neprevăzute 0 0 0 
5.4 jCheltuieli pentru informare si publicitate 0 0 0 
TOTAL CAPITOLUL 5 01 01 O 

CAPITOLUL 6 
Cheltuieli pentru probe tehnologice 	i teste  
6.1 iPregâtirea personalului de exploatare 0 0 0 
6.2 IProbe tehnologice si teste 0 0 0 
TOTAL CAPITOLUL 6 0 0 0 

TOTAL GENERAL: 98534 18721,46 117255,46 

din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 41, 4.2, 5.1.1) 1 	985341 18721,46 117255,46 

Întocmit, Data 
16.11.17 
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