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HOTĂRÂREA nr.133 
din data de 28 mai 2020

- privind aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investiţii

“SENS GIRATORIU STRADA GHIOCEILOR, FAGARAS ”

Consiliul Local al Municipiului Făgăraş, întrunit în şedinţă ordinară,

Analizând:
- Raportul compartimentului de specialitate 34.253 din 26.05.2020 al Biroului Achiziţii 

publice prin care se propune spre analiza si aprobare varianta optima de realizare a investiţiei 
“SENS GIRATORIU STRADA GHIOCEILOR, FAGARAS”,

- Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraş cu nr. 34.253/1/26.05.2020, 
prin care se propune aprobarea proiectului tehnic şi indicatorii tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii “SENS GIRATORIU STRADA GHIOCEILOR, FAGARAS”,

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei de 
organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, 
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru 
comerţ şi agricultură, al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, 
protecţie socială, sportive şi de agrement, al Comisiei pentru administraţia publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele 
minorităţilor, precum şi al Comisiei de turism, relaţii externe şi integrare europeană,

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 
privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, precum si a structurii si 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii si lucrări de 
intervenţii,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările si completările ulterioare,
Analizând proiectul tehnic elaborat de SC BETA -  COPS SRL in baza contractului 
8.610/09.03.2020 şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “SENS 
GIRATORIU STRADA GHIOCEILOR, FAGARAS”,

în temeiul prevederilor art. 129 alin 2 lit. b, lit d, art. 139 alin 1 lit a), art. 197, art 198 alin 
1, 2, art 243 alin. 1 lit b) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art.l. Se aprobă proiectul tehnic şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţii “SENS GIRATORIU STRADA GHIOCEILOR, FAGARAS” respectiv:
Principalii indicatori tehnico-economici
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a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei, cu 
TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul 
general
Valoare totala, inclusiv TVA: 532.120,60 lei
Valoare totala, exclusiv TVA: 447.160,17 lei
Din care (C+M), exclusiv TVA: 407.160,17 lei

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice care 
să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu 
standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare

Elemente fizice:
Inel giratoriu Raza exterioara minima 

Raza interioara 
Raza insula centrala 

Benzi circulaţie lx 7,00 m
Lăţime inel de siguranţa 2,00 m 
Lăţime banda intrare braţ 14,00 m 
Lăţime banda intrare braţ 24,50 m 
Lăţime banda intrare braţ 34,00 m

14 m
6.5 m
4,5 m

Banda de incadrare ext. 0,50 m
Panta transversala inel sig. 4,0%

Lăţime banda ieşire braţ 15,00 m
Lăţime banda ieşire braţ 24,50 m
Lăţime banda ieşire braţ 35,00 m

Brat 1 (D-na Stanca -  Centru)
Cale intrare 1 x 3,50...4,00 m 
Pante transversale 2,5%...0,0%
Insula de separare, lăţime 1,50...5,85 m

Cale ieşire 1 x 5,00...2 x 3,00 m 
Insula de separare, lungime 26,00 m 

Benzi de încadrare insula 0,50 m

Braţ 2 (D-na Stanca -  Sibiu)
Cale intrare 1 x 4,50 m + 0...3,00 m spaţiu interzis Cale ieşire 1 x4,50 m
Pante transversale 2,5%...0,0%
Insula de separare, lăţime 1,00...8,60 m 
Braţ 3 (Ghioceilor)
Cale intrare 1 x 4,00 m 
Pante transversale 2,0%.. .0,0%
Insula de separare, lăţime 1,50...7,00 m 
Parcare laterala 12 locuri 5,00 x 2,50 m

Insula de separare, lungime 26,60 m 
Benzi de incadrare insula 0,50 m

Cale ieşire 1 x 5,00 m + 0.. .7,5 m spaţiu interzis 
Insula de separare, lungime 26,20 m 

Benzi de incadrare insula 0,50 m

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează 
Primarul Municipiului Făgăraş, prin Biroul Investiţii, Birou Achiziţii Publice si Direcţia Buget 
Finanţe.
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Hotărârea s-a adoptat cu 18 voturi pentru.
Consilieri in funcţie - 18
Consilieri prezenţi-18

Prezenta hotărâre se comunică:

lex. Dosar şedinţă
lex. Colecţie
lex. Prefectură
lex. Primar
1 ex. Secretar general
lex. Biroul Achiziţii Publice
lex. Direcţia Buget Finanţe
lex.Compartiment Relaţii cu Publicul, Arhivă
lex. Afişare

Cod: F-50
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