
~ PROIECT

HOTĂRÂRE _______

din data de______________

privind aprobarea modificării şi completării art. 1 din H.C.L nr. 124 din data de 
26.04.2018 în conformitate cu recomandările formulate urmare etapelor de verificare a 

conformităţii administrative şi eligibilităţii şi de evaluare tehnică şi financiară solicitate de 
finanţator în cadrul etapei de precontractare pentru obiectivul de investiţii “Modernizare şi 

extindere Şcoala Gimnazială nr. 7 -  Municipiul Făgăraş"

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, 
întrunit în şedinţă ordinară

Analizând raportul de specialitate nr. 1922 din 21.01.2019 al Compartimentului Implementare 
Proiecte de Finanţare, prin care se propune aprobarea documentaţiei tehnico -  economice faza 
DALI “Reabilitare reţea de străzi urbane în Municipiul Făgăraş" - rev. 2 - Decembrie 2018 
şi indicatorii tehnico-economici prezentaţi în anexa 1 parte integrantă din proiectul hotărâre 
pentru proiectul cu titlul “Modernizarea Şcolii Gimnaziale nr. 7 şi a reţelei de străzi urbane, în 
vederea creşterii calităţii vieţii în Municipiul Făgăraş"

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Făgăraş cu nr. 1922/1 din 
21.01.2019 şi prevederile Scrisorii de clarificare nr. 1855 din data de 17.01.2019 primită de la 
Agenţia de Dezvoltare Regională Centru înregistrată la Municipiul Făgăraş sub nr. 
1615/17.01.2019 pentru proiectul cu titlul "Modernizarea Şcolii Gimnaziale nr.7 şi a reţelei de 
străzi urbane în vederea creşterii calităţii vieţii în Municipiul Făgăraş”- cod SMIS 123133 
selectat pentru finanţare, prin care se solicită actualizarea Hotărârii de aprobare documentaţiei 
tehnico -  economice a proiectului şi a indicatorilor tehnico-economici în conformitate cu 
recomandările formulate urmare etapelor de verificare a conformităţii administrative şi 
eligibilităţii şi de evaluare tehnică şi financiară;

Analizând documentaţia tehnico-economică faza DALI “Reabilitare reţea de străzi urbane 
în Municipiul Făgăraş" - rev. 2 - Decembrie 2018 şi indicatorii tehnico-economici prezentaţi 
în anexa 1 parte integrantă din proiectul hotărâre,

Luând în considerare prevederile Hotărârii nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi 
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiţii finanţate din fonduri publice,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările si completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată în 2010,

Analizând prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
Având în vedere prevederile art. 36 alin. (1) , alin. (2) lit. b) şi ale alin. (4) lit. d), din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările si completările ulterioare,
în temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, cu modificările şi completările ulterioare,



HOTĂRĂŞTE
ART. I. Se aprobă modificarea ART. 1 al H.C.L. nr. 124/2018 urmând ca acesta să aibă 
următorul conţinut:

«Art. 1 - Se aprobă documentaţia tehnico -economică faza DALI “Reabilitare reţea de 
străzi urbane în Municipiul Făgăraş" - rev. 2 - Decembrie 2018, şi indicatorii tehnico- 
economici aferenţi, conform anexei 1 parte integrantă din prezenta hotărâre».

ART. II. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 123/2018 rămân în vigoare

Art. III. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului 
Făgăraş, SUCACIU GHEORGHE , prin Compartimentului de implementare proiecte de 
finanţare .

Iniţiator,
Prim ar,

Gheorghe Sucaciu

Cod: F-17



ROM/ANIA
JUDEŢUL BRAŞOV

M UNICIPIUL
r? Tvm Z'i'i,,

£>tracia Fcepublicii, Nr. 3, 505200, Tel: 004-0 268  211 313, Fax: 0040 268 213 020 
Wt-sh: w w w .prim aria-fagaras.ro. Email: secretariat@ prim oria-fagaras.ro

Nr. 1922 din 21.01.2019 AVIZAT,
Primar

SUCACIU GHEORGHE

Raport de specialitate la Proiectul de Hotărâre \  (
privind aprobarea modificarea şi completarea art. 1 din H.C.L nr. 124 din data de 26.04.2018 

în conformitate cu recomandările formulate urmare etapelor de verificare a conformităţii administrative 
şi eligibilităţii şi de evaluare tehnică şi financiară solicitate de finanţator în cadrul etapei de 

precontractare pentru obiectivul de investiţii “Modernizare şi extindere Şcoala Gimnazială nr. 7 -
Municipiul Făgăraş11

Având în vedere prevederile Scrisorii de clarificare nr. 1855 din data de 17.01.2019 primită 
de la Agenţia de Dezvoltare Regională Centru înregistrată la Municipiul Făgăraş sub nr. 
1615/17.01.2019 pentru proiectul cu titlul "Modernizarea Şcolii Gimnaziale nr.7 şi a reţelei de 
străzi urbane în vederea creşterii calităţii vieţii în Municipiul Făgăraş”- cod SMIS 123133
selectat pentru finanţare, prin care se solicită actualizarea Hotărârii de aprobare documentaţiei 
tehnico -  economice a proiectului ş ia indicatorilor tehnico-economic în conformitate cu recomandările 
formulate urmare etapelor de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii şi de evaluare 
tehnică şi financiar

în conformitate cu prevederile art.36 alin.(4) lit. d) din Legea nr.215/2001, în exercitarea 
atribuţiilor sale, Consiliul Local aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice 
pentru lucrările de investiţii de interes local.

Analizând documentaţia tehnico-economică faza DALI “Reabilitare reţea de străzi urbane în 
Municipiul Făgăraş" - rev. 2 - Decembrie 2018 şi indicatorii tehnico-economici prezentaţi în anexa 
1 parte integrantă din proiectul hotărâre propunem spre aprobare:

Documentaţia tehnico-economică faza DALI “Reabilitare reţea de străzi urbane în 
Municipiul Făgăraş" - rev. 2 - Decembrie 2018 şi indicatorii tehnico-economici prezentaţi în anexa 1 
parte integrantă din proiectul hotărâre necesare proiectului cu titlul "Modernizarea Şcolii 
Gimnaziale nr.7 şi a reţelei de străzi urbane în vederea creşterii calităţii vieţii în Municipiul 
Făgăraş”.

Faţă de cele prezentate mai sus vă rugăm să analizaţi şi să hotărâţi în consecinţă. 
Cu consideraţie,

Nr. Funcţia şi atribuţia Numele şi prenumele Data Semnătura
n

1 întocmit - consilier Mihaiu Laura 21.01.2019

http://www.primaria-fagaras.ro
mailto:secretariat@primoria-fagaras.ro


ROMÂNIA
JUDEŢUL BRAŞOV (jEJSBÎÎEei

MUNICIPIUL FĂGARAŞ
3 traci . Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 312., Fax: 0040 268 213 020 

Web: www.primaria-ftigaras.ro, Email: secretariat''iiprimaria-fagar ic.ro

Nr. 1922/1 din 21.01.2019

Expunere de Motive la Proiectul de Hotărâre
privind aprobarea modificarea şi completară art. 1 din H.C.L nr. 124 din data de 

26.04.2018 în conformitate cu recomandările formulate urmare etapelor de verificare a 
conformităţii administrative şi eligibilităţii şi de evaluare tehnică şi financiară solicitate de 

finanţator în cadrul etapei de precontractare pentru obiectivul de investiţii “Modernizare şi 
extindere Şcoala Gimnazială nr. 7 -  Municipiul Făgăraş"

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, stabileşte în sarcina 
autorităţilor administraţiei publice locale competenţe legale privind dezvoltarea economico- 
socială şi de mediu a localităţilor, realizarea lucrărilor şi luarea măsurilor necesare conformării 
cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul 
protecţiei mediului, a gospodăririi apelor, a serviciilor furnizate cetăţenilor.

în conformitate cu prevederile art.36 alin.(4) lit. d) din Legea nr.215/2001, în exercitarea 
atribuţiilor sale, Consiliul Local aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico- 
economice pentru lucrările de investiţii de interes local.

Având în vedere prevederile Scrisorii de clarificare nr. 1855 din data de 17.01.2019 
primită de la Agenţia de Dezvoltare Regională Centru înregistrată la Municipiul Făgăraş sub nr. 
1615/17.01.2019 pentru proiectul cu titlul "Modernizarea Şcolii Gimnaziale nr.7 şi a reţelei de 
străzi urbane în vederea creşterii calităţii vieţii în Municipiul Făgăraş”- cod SMIS 123133 
selectat pentru finanţare, prin care se solicită actualizarea Hotărârii de aprobare documentaţiei 
tehnico -  economice a proiectului şi a indicatorilor tehnico-economici în conformitate cu 
recomandările formulate urmare etapelor de verificare a conformităţii administrative şi 
eligibilităţii şi de evaluare tehnică şi financiarăţ

Analizând documentaţia tehnico-economică faza DALI- “Reabilitare reţea de străzi 
urbane în Municipiul Făgăraş “ - rev. 2 - Decembrie 2018 şi indicatorii tehnico-economici 
prezentaţi în anexa 1 parte integrantă din proiectul hotărâre propunem spre aprobare:

Documentaţia tehnico-economică faza DALI - “ Reabilitare reţea de străzi urbane în 
Municipiul Făgăraş “ - rev. 2 - Decembrie 2018 şi indicatorii tehnico-economici prezentaţi în 
anexa 1 parte integrantă din proiectul hotărâre necesare proiectului cu titlul "Modernizarea 
Şcolii Gimnaziale nr.7 şi a reţelei de străzi urbane în vederea creşterii calităţii vieţii în 
Municipiul Făgăraş”.

Faţă de cele prezentate mai sus vă rugăm să analizaţi şi să hotărâţi în consecinţă.
Cu consideraţie,

PRIMAR,
GHEORGHE SUCACIU

r
C

http://www.primaria-ftigaras.ro
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MEMORIU JUSTIFICATIV

1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIŢII

1.1 Denumirea obiectivului de investiţii»

„Reabilitare reţea de străzi urbane în municipiul Făgăraş”

1.2 Ordonator principal de credite / investitor

Municipiul Fagaras, Judeţul Braşov

1.3 Ordonator de credite (secundar / tertiar)

Nu este cazul

1.4 Beneficiarul investiţiei

Municipiul Fagaras, Judeţul Braşov

1.5 Elaboratorul documentaţiei tehnice de avizare a lucrărilor de investiţii

S.C. Road Construct S.R.L.

2. SITUAŢIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE 
INTERVENŢII

2.1 Analiza situaţiei existente si identificarea necesităţilor si a deficientelor

Reţeaua de străzi centrală nu a beneficiat în ultima perioadă de investiţii majore pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii rutiere. Aceste străzi se află în general la nivel de îmbrăcăminte din 
asfalt sau beton de ciment realizate în anii precedenţi, degradate şi care nu mai asigură niciun 
confort şi siguranţă participanţilor la trafic.

Totodată străzile studiate asigura accesul către principalele instituţii ale municipiului: şcoli, 
grădiniţe, spitalul municipal, primăria. Nu în ultimul rând se asigură accesul către cetatea 
Făgăraşului, un obiectiv turistic de importanţă deosebită pentru ţară.

In urma investigaţiilor in teren pentru obiectivele studiate capacitatea portantă este 
MEDIOCRĂ. Datorită defecţiunilor identificate gropi, tasări etc), se poate însă estima faptul că 
datorită stratificaţiei existente pierderea capacităţii portante se va face destul de rapid dacă traficul 
va creşte, astfel încât capacitatea portantă actuală nu este relevantă.în consecinţa starea de 
viabilitate a sistemului rutier existent nu asigura condiţii de siguranţa si securitate a circulaţiei 
rutiere si nu mai poate asigura capacitatea portanta necesara traficului existent.

Creşterea atat a intensităţii traficului rutier si a greutăţii pe osii precum si a agresivităţii 
autovehiculelor datorata stării proaste a suprafeţei de rulare (dese franari -  accetefţ^jp^Qostituie 
factori agravanţi in procesul de degradare a sistemului rutier care cumulaţi cu /^ tiunea  facerilor 
climatici vor conduce in mod accelerat la cedarea sistemelor rutiere.
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2.2 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice

Prin modernizarea reţelei stradale, traficul care va fi preluat (traficul normal) va beneficia de 
condiţii superioare de circulaţie, condiţii care se vor concretiza intr-o serie de avantaje sociale si 
economice, precum:

- imbunatatirea accesului localnicilor la proprietăţi;

- ameliorarea in conformitate cu standardele in vigoare a condiţiilor de viata ale locuitorilor si 
ale activitatilor productive desfăşurate in zona localităţilor si eliminarea stării de stres;

- Imbunatatirea accesibilităţii si mobilităţii populaţiei, bunurilor si serviciilor, care va stimula o 
dezvoltare economica durabila;

- crearea de noi locuri de munca pe perioada execuţiei lucrărilor;

- scurtarea timpilor de parcurs

Reabilitarea străzilor studiate, va avea impact deosebit de favorabil intrucat se vor realiza 
următoarele deziderate:

- realizarea unui confort sporit pentru participanţii la trafic ;

- sporirea siguranţei circulaţiei;

- reducerea semnificativa a poluării mediului prin reducerea noxelor si a zgomotului;

- condiţiile de rulare corespunzătoare reduc uzura mijloacelor de transport si degradarea 
acestora.

Nu în ultimul rând o însemnătate deosebită reprezintă uzura mijloacelor de transport şi a 
poluării suplimentare ce se generează odată cu circulaţia cu viteză redusă, aspecte care se reflectă 
în costuri mai mari pentru populaţie şi pentru administraţia publică.

După modernizarea străzilor se vor putea delimita sensurile de mers si in acest fel se va 
asigura circulaţia in condiţii de siguranţa. Scurgerea apelor meteorice va fi dirijata corespunzător si 
nu va mai stagna pe partea carosabila asigurând in acest fel o circulaţie sigura si in condiţii meteo 
nefavorabile.

Lucrările minime necesare, au fost menţionate si in cadrul expertizelor tehnice, ţinând cont de 
starea tehnică a străzilor, în ceea ce priveşte circulaţia, siguranţa in exploatare, structura rutieră 
(implicit suprafaţa de rulare)

Se considera ca prin realizarea lucrărilor prezentate mai sus, străzile vor fi aduse intr-o stare 
care sa corespunda cerinţelor de calitate prevăzute de Legea 10/1995 si anume rezistenta si 
stabilitatea la acţiuni statice dinamice si seismice, siguranţa si exploatarea, sanatatea oamenilor, 
protecţia si refacerea mediului.

Obiectivul mai sus menţionat al investiei este compus din:
• Modernizarea a 11 de străzi ce totalizează 6600 metri.

NR. Denumire strada Lungime proiect (m)
1 Azotului 426
2 Câmpului Nou 818
3 Vasile Alecsandri 302
4 Constantin Brancoveanu 455
5 Nicolae Balcescu 4 1 ^ 5 - ^ .
6 Mihai Eminescu ________________ _____o M O r / l ___

\\* ''ISSg.R.l?

&
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7 1 Decembrie 1028

8 Dr. Titu Pertea 573

9 I.M. Klein 389

10 Salcâmului 1, 2 901+305

11 Uniunii 737

o Sistemul rutier al străzilor este:
o Sectoare din împietruire pline cu pământ

* 4 cm strat de uzură BA16 conform AND 605 (EB16 rul conform SR EN 
13108)

■ 6 cm strat de binder BAD20 conform AND 605 (EB20 leg conform SR 
EN 13108)

■ 20cm fundaţie de piatră spartă 0-63 conform SR EN 13242+A1
■ 20cm fundaţie din balast conform SR EN 13242+A1
■ Săpătură 30-50cm sau scarificare* 

o Sectoare cu îmbrăcăminte asfaltică
■ 6 cm strat de uzură BA16 conform AND 605 (EB16 rul conform SR EN 

13108)
■ Geocompozit antifisura
■ 3 cm frezare asfalt existent

• Reabilitarea trotuarelor existente si acolo unde nu exista se vor realiza trotuare noi 
conform proiect.

Lucrările propuse a se executa pe aceste străzi, vor conduce la imbunatatirea condiţiilor de 
circulaţie si a fluentei traficului si vor influenta benefic zona atat din punct de vedere ambient cat si 
din punct de vedere socio-economic, astfel următoarele deziderate fiind atinse:

- intervenţii rapide ale echipelor speciale (salvare, pompieri, autoritatile locale)
- accesul facil (scurtarea timpului de parcurs) al copiilor la instituţiile de invatamant
- accesul facil al locuitorilor la instituţiile statului (primărie, biserica, cabinetele medicale)
- diminuarea noxelor rezultate din duratele de transport lucru benefic pentru mediul inconjurator.
- diminuarea uzuri la vehiculele de transport ceia ce duce la o durata mai mare de exploatare.

3. DESCRIEREA CONSTRUCŢIEI EXISTENTE

3.1 Particularitati ale amplasamentului

3.1.1 Descrierea amplasamentului

3.1.1.1 Localizare, suprafaţa terenului, dimensiuni in plan
Municipiul Fagaras, veche aşezare urbana si puternic centru comercial, este situat in partea 

central nordica a depresiunii cu aceleaşi nume, delimitată natural de Munţii Fagarasului si de cei ai 
Persanilor, precum si de râul Olt.

Localitatea este aşezata pe terasa, relativ joasa, de pe malul stâng al Oltului, taiata de vechea 
albie a paraului Berivoi care curge acum pe la vestul localităţii 
marilor amenajari prevăzute de programul de aparare a oraşului 
satului Galaţi la Fagaraş, teritoriul municipiului cuprinde acum si

(devierea fiind ejşetuatş in cadrul 
de inundaţii) J ^u rm a  ifiw pora rii 

zona de pe n fâ jId raoLa l oltului.
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Poziţionarea străzilor care se vor moderniza:

3.2 Carecteristici tehnice si parametri specifici

3.2.1 Categoria si clasa de importanta
Lucrarea ce face obiectul prezentului proiect se incadreaza in categoria „C”- Construcţii de

importanta redusa -  in conformitate cu Hotararea Guvernului României nr.766/1997 „Regulament

privind stabilirea categoriei de importanta a construcţiilor” si cu „Metodologie de stabilire a categoriei

de importanta a construcţiilor”, elaborate de ÎNCERC laborator SCB-BAP in aprilie 1996.

Conform OMT nr. 1296/2017 - Ordin pentru aprobarea Normelor privind incadrarea in 
categorii a drumurilor, sectoarele studiate se încadrează ca drum de clasa tehnica III. în 
conformitate STAS 10144 -  Străzi. Profiluri Transversale, străzile se încadrează în străzi de 
categoria II, III şi IV.

4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE

4.1 Prezentarea soluţie de intervenţie

Concluziile expertizei in cazul străzilor studiate arata ca capacitatea portanta este 
preponderent REA, astfel datorită defecţiunilor identificate, starea de degradare este REA.

Conform CD155, indicele de planeitate IRI are o valoare de 7 ceea ce indică o stare



Ca soluţie de modernizare se recomanda realizarea unei axe in plan si a unui profilului 

longitudinal care sa asigure o circulaţie in condiţii de siguranţa, pentru o viteza in conformitate cu 

clasa tehnica a străzi si a condiţiilor locale.

Se impune realizarea unui structuri rutiere care sa asigure o structura impotriva degradărilor 

datorate fenomenului de inghet - dezgheţ, o capacitate portanta corespunzătoare, dar si sa permită 

realizarea unor intervenţii viitoare asupra structurii rutiere doar la nivel de imbracaminte rutiera.

Soluţiile pentru realizarea structurii rutiere a străzilor sunt stabilite conform stării tehnice.

SR1 -  Sectoare din împietruire infestată cu pământ 

(se aplică pe străzile Salcâmului 1, 2)

Soluţia I}

■ 4cm strat de uzură BA16 sau BAPC16 conform AND 605 (BA16 rul conform SR EN 13108) 
- 6cm strat de binder BAD20 sau BADPC20 conform AND 605 (BA20 leg conform SR EN

13108)
■ 20cm fundaţie de piatră spartă 0-63 conform SR EN 13242+A1
■ 20cm fundaţie din balast conform SR EN 13242+A1f

■ Săpătură 30-50cm sau scarificare*

SR2 -  Sectoare cu îmbrăcăminte asfaltică

(se aplică pe străzile Azotului, Câmpului Nou, Vasile Alecsandri, Constantin Brancoveanu, 
Nicolae Bălcescu, Mihai Eminescu, 1 Decembrie (parţial), Dr. Titu Pertea, I.M. Klein, Uniunii)

Soluţia Ii

- 6cm strat de uzură BA16 sau BAPC16 conform AND 605 (BA16 rul conform SR EN 13108) 
■ Geocompozit antifisura 
» 3cm frezare asfalt existent

Pentru defecţiunile de structură se va reface integral sistemul rutier. în cazul străzilor unde 
îmbrăcămintea asfaltică a fost aplicată peste dale de beton de ciment, se aplică înainte de 
aşternerea noii îmbrăcăminţii un geocompozit antifisură.

Trotuare noi

Soluţia I
j

» Pavele de beton
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5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR TEHNICO-ECONOMIC PROPUSE

5.1.1 Descrierea principalelor lucrări de intervenţie
Axa in plan
Traseul proiectat are o lungime totala de 6600 m si se suprapune pe traseul străzilor existente. Axa 

in plan este caracterizata prin aliniamente scurte (de cca 300m, 200m, 100m) racordate cu arce de cerc. 

Viteza de proiectare este cuprinsa intre 25 Km/h si 50Km/h, funcţie de condiţiile locale. S-a ales reducerea 

vitezei de proiectare la 25Km/h, fata de recomandarea din expertiza, pentru a ne încadra in situaţia existenta 

a străzi. Creşterea vitezei de proiectare presupune exproprieri, fapt ce conduce la creşterea investiţiei.

Viteza de proiectare de 25 km/h este restictionata doar la curbele foarte strânse.

Lucrările proiectate se incadreaza pe traseul existent al străzilor. Partea carosabila proiectata are o 
lăţime cuprinsa intre 4.00 m si 12.00 m.

Profilul longitudinal

Profilul longitudinal a fost proiectat astfel incat sa se păstreze declivitatile si racordările existente in 

plan vertical conform expertizei. Declivitatea minima este de 0.15% iar declivitatea maxima de 1.94%.

Razele racordărilor verticale sunt după cum urmeaza:

❖  Pentru racordările concave razele sunt:

o Raza minima 800 m 

o Raza maxima 30000 m

❖  Pentru racordările convexe razele sunt:

o Raza minima 1300 m 

o Raza maxima 19000 m.

Pe unele zone, razele de racordare in profil longitudinal s-au ales pentru a respecta constrângerile 
existente pe teren.

Axa in plan si profilul longitudinal respecta prevederile STAS 863-85 privind “Elementele geometrice 

ale traseelor" si a ordinului 1296 -  2017 al Ministerului Transporturilor privind “Proiectarea, Construcţia si 

Modernizarea Drumurilor".

Profil transversal
Având in vedere ca in prezent străzile nu prezintă un profil transversal corespunzător prevederilor 

normelor in vigoare, la adoptarea profil transversal tip s-a avut in vedere spaţiului disponibil in 
amplasament.

Pe sectoarele din împietruire amestecata cu pamant profilul transversal tip are următoarele 
caracteristici:

o lăţime carosabil variabila cuprinsa intre: 3.00m -  6.00m ; 
o lăţime trotuare noi cuprinse intre 2.00m - 4.00m ; 
o lăţime sapatiu verde variabila cuprinsa intre : 1.50m -  3.50m.
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Transversal Tip 1

> V ,  rV •

Pe sectoarele cu imbracaminte asfaltica profilul transversal tip are următoarele 
caracteristici :

• lăţime carosabil variabila cuprinsa intre 3.00m -  19.80m ;
• lăţime trotuare existente si după caz noi cuprinse intre 2.00m - 6.00m ; 
o lăţime sapatiu verde variabila cuprinsa intre 0.50m -  6.50m ;
© spatii parcare cu lungimi cuprinse intre 2.50m -  7.00m.
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5.2 Costurile estimative ale investiţiei

5.2.1 Costurile estimate pentru realizarea investiţiei, cu luarea in considerare a costurilor 
unor investiţii similar

Valoarea totala a investiţiei este:

Costul total al investiţiei conform Devizului general este: 9.311.619,12 lei cu TVA, din care 

valoarea lucrărilor de C+M este de 8.153.031,44 lei cu TVA

5.2.2 Costurile estimative de operare pe durata normata de viata / amortizare a investiţiei
Nu este cazul

6. SCENARIUL TEHNICO-ECONOMIC OPTIM RECOMANDAT

6.1 Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei

6.1.1 Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investiţii, exprimata in 
lei, cu TVA si respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu 
devizul general

Denumire Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)

LEI LEI LEI
TOTAL GENERAL 7.836.922,95 1.474.696,17 9.311.619,12

Din care C + M 6.851.286,92 1.301.744,52 8.153.031,44

6.1.2 Indicatori minimali, respectiv indicatorori de performanta -  elemente fizice / capacitati 
fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiţii -  si, după caz, calitativi, in 
conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare

❖  Capacitati (in unitati fizice): 

o Lucrări de străzi

lungime totala străzi - 6.589 m

6.1.3 Durata estimata de execuţie a obiectivului de investiţii, exprima
■ ' Conform graficului de realizare a investiţiei propus durata de realiz 
luni.

i este de 12
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JUDEŢUL BRAŞOV AC

C O N S L 1 U L  L © ( g A L  F Ă G Ă R A
Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂRE 124 

din data de 26.04.2018

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza DALI “Reabilitare 
reţea de străzi urbane în Municipiul Făgăraş“ şi a indicatorilor tehnico - economici 

pentru proiectul cu titlul “Modernizarea Şcolii Gimnaziale nr. 7 şi a reţelei de străzi 
urbane, în vederea creşterii calităţii vieţii în Municipiul Făgăraş“

__ ___ ,_ Consiliul Local al Municipiului F ăgfeş,
întrunit în şedinţă ordinară

Analizând referatul de specialitate nr. 12.341/17.04.2018 al Compartimentului Implementare 
Proiecte de Finanţare, prin care se propune aprobarea documentaţiei tehnico -  economice faza 
DALI " Reabilitare reţea de străzi urbane în Municipiul Făgăraş “ şi a indicatorilor tehnico- 
economici menţionaţi în anexa 1 care se va depune în cadrul proiectului cu titlul “Modernizarea 
Şcolii Gimnaziale nr. 7 şi a reţelei de străzi urbane, în vederea creşterii calităţii vieţii în 
Municipiul Făgăraş”

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Făgăraş cu nr. 12.341/1/ 
17.04.2018 şi prevederile HCL nr. 122/26.04.2018 privind aprobarea participării Municipiului 
Făgăraş în calitate de solicitant în cadrul apelurilor de proiecte cu numărul
POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI (Cod nr. POR7381/13), Axa prioritară 13, Prioritatea de 
investiţii 9b, Obiectivul specific 13.1: îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi 
mijlocii din România, din cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020;

Ţinând seama de avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului şi al Comisiei pentru administraţia 
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, 
problemele minorităţilor

Luând în considerare prevederile Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi 
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiţii finanţate din fonduri publice,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările si completările ulterioare.

Analizând studiul Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie “ Reabilitare reţea de 
străzi urbane în Municipiul Făgăraş

http://www.primaria-fagaras.ro
mailto:secretariat@primaria-fagaras.ro


Având în vedere prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) şi ale alin. (4) lit. d), din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 - Se aprobă documentaţia tehnico - economice faza DALI “ Reabilitare reţea de 
străzi urbane în Municipiul Făgăraş “, şi indicatorii tehnico-economici, conform anexei 1 
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 -  Documentaţia mai sus menţionată se va depune în cadrul proiectului cu titlul 
“Modernizarea Şcolii Gimnaziale nr. 7 şi a reţelei de străzi urbane, în vederea creşterii 
calităţii vieţii în Municipiul Făgăraş“.

Art. 3 -  Cu ducerea la îndeplinirea prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului 
Făgăraş, SUCACIU GHEORGHE, prin Administratorul public şi Compartimentul de 
implementare proiecte de finanţare .

Adoptată cu 15 voturi pentru, - abţineri, - împotrivă 

Consilieri prezenţi 15 

Consilieri funcţie 19 

Prezenta se comunică

Contrasemnează

SECRETARUL MUNICIPIULUI,
i

1 ex Instituţia prefectului 
1 ex dosar şedinţă 
1 ex afişare
1 ex Comp. Implementare Proiecte de Finanţare 
1 ex Primar
l ex Administrator Public 
1 ex Secretar
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MEMORIU JUSTIFICATIV

•i.. De.'*:î.\YiVt c cji^ctivriri ce in'Trtiţii

„Reabilitare reţea de străzi urbane în municipiul Făgăraş'-

«.:> C i l u i .c j  ;:* / c i.îc i c c : c r \ '  / i.-.vcsJlO'

Municipiul Fagaras, Judeţul Braşov

Orcunaio. c‘c. or< c” .e (sscu .k  ?. / p» Jc-r]

Nu este cazul

.A  *>eneric?arui in \e r i t v  .........

Municipiul Fagaras, Judeţul Braşov

1.5 E laboratoru l docum e i.ta lie i tehnice de c vizare a lu c ră rilo r de inves tiţii 

S.C. Road Construct S.R.L.

or.s r
.F R V F -'lif

f c {/ o i . C J t  A T T *  A Ors. ( i... / \ A l L. I »n-R«Ki C K Li'

2.1 Analiza s itua ţie i existente si identificarea neces ită ţilo r si a de fic ien te lor

Reţeaua de străzi centrală nu a beneficiat în ultima perioadă de investiţii majore pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii rutiere. Aceste străzi se află în general la nivel de îmbrăcăminte din 
asfalt sau beton de ciment realizate în anii precedenţi, degradate şi care nu mai asigură niciun 
confort şi siguranţă participanţilor la trafic.

Totodată străzile studiate asigura accesul către principalele instituţii ale municipiului- scoli 
grădiniţe, spitalul municipal, primăria. Nu în ultimul rând se asigură accesul către cetatea 
Făgăraşului, un obiectiv turistic de importanţă deosebită pentru ţară.

In urma investigaţiilor in teren pentru obiectivele studiate capacitatea portantă este 
MEDIOCRĂ. Datorită defecţiunilor identificate gropi, tasări etc), se poate însă estima faptul că 
datorită stratificatei existente pierderea capacităţii portante se va face destul de rapid dacă traficul 
va creşte, astfel încât capacitatea portantă actuală nu este relevantă.în consecinţa starea de 
viabilitate a sistemului rutier existent nu asigura condiţii de siguranţa si securitate a circulaţiei 
rutiere si nu mai poate asigura capacitatea portanta necesara traficului existent.

Creşterea atat a intensităţii traficului rutier si a greutăţii pe osii precum si a agresivităţii 
autovehiculelor datorata stării proaste a suprafeţei de rulare (dese franari -  accelerări), constituie 

jravanti in procesul de degradare a sistemului rutier care cumulaţi cu acţiunea factorilor 
r conduce in mod accelerat la cedarea sistemelor rutiere.
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Prin modernizarea reţelei stradale, traficul care va fi preluat (traficul normal) va beneficia de 
condiţii superioare de circulaţie, condiţii care se vor concretiza intr-o serie de avantaje sociale si 
economice, precum:

- imbunatatirea accesului localnicilor la proprietăţi;

. icra rea in conformitate cu standardele in vigoare a condiţiilor de viata ale locuitorilor si
ale activitatilor productive desfăşurate in zona localităţilor si eliminarea stării de stres;

- Imbunatatirea accesibilităţii si mobilităţii populaţiei, bunurilor si serviciilor, care va stimula o 
dezvoltare economica durabila;

- crearea de noi locuri de munca pe perioada execuţiei lucrărilor;

- scurtarea timpilor de parcurs

Reabilitarea străzilor studiate, va avea impact deosebit de favorabil întrucât se vor realiza 
următoarele deziderate:

- realizarea unui confort sporit pentru participanţii la trafic ;

- sporirea siguranţei cimula+iei;
- reducerea semnificativa a poluării mediului prin reducerea noxelor si a zgomotului;

- condiţiile de rulare corespunzătoare reduc uzura mijloacelor de transport si degradarea 
acestora.

Nu în ultimul rând o însemnătate deosebită reprezintă uzura mijloacelor de transport şî a 
poluării suplimentare ce se generează odată cu circulaţia cu viteză redusă, aspecte care se reflectă 
în costuri mai mari pentru populaţie şi pentru administraţia publică.

După modernizarea străzilor se vor putea delimita sensurile de mers si in acest fel se va 
asigura circulaţia in condiţii de siguranţa. Scurgerea apelor meteorice va fi dirijata corespunzător si 
nu va mai stagna pe partea carosabila asigurând in acest fel o circulaţie sigura si in condiţii meteo 
nefavorabile.

Lucrările minime necesare, au fost menţionate si in cadrul expertizelor tehnice, ţinând cont de 
starea tehnică a străzilor, în ceea ce priveşte circulaţia, siguranţa in exploatare, structura rutieră 
(implicit suprafaţa de rulare) ^

Se considera ca prin realizarea lucrărilor prezentate mai sus, străzile vor fi aduse intr-o stare 
care sa corespunda cerinţelor de calitate prevăzute de Legea 10/1995 si anume rezistenta si 
stabilitatea la acţiuni statice dinamice si seismice, siguranţa si exploatarea, sanatatea oamenilor, 
protecţia si refacerea mediului. \ < ■ /

Obiectivul mai sus menţionat al investiei este compus din: . ,
o Modernizarea a 11 de străzi ce totalizează 6600 metri.

NR. Denumire strada Lungime proiect (m)

1 Azotului 426

2 Câmpului Nou 829

3 Vasile Alecsandri 302

4 Constantin Brancoveanu 455

5 Nicolae Balcescu 418

—
i b \  Mihai Eminescu

'QALT p \\
237



7 1 Decembrie 1028

8 Dr. Titu Pertea 573

9 I.M, Klein 389

10 Salcâmului 1, 2 901+305
11. Uniunii • 737

o Sistemul rutier al străzilor este:
o Sectoare din împietruire pline cu pământ

* 4 cm strat de uzură BA16 conform AND 605 (EB16 rul conform SR EN 
13108)

B 6 cm strat de binder BAD20 conform AND 605 (EB20 leg conform SR 
EN 13108)

° 20cm fundaţie de piatră spartă 0-63 conform SR EN 13242+A1 
0 20cm fundaţie din balast conform SR EN 13242+A1 
n Săpătură 30-50cm sau scarificare* 

o Sectoare cu îmbrăcăminte asfaltică
p . . 6-cm-strat de uzură BA16 conform AND 605 (EB16- ieri conform SR EN 

13108)
n Geocompozit antifisura 
° 3 cm frezare asfalt existent

o Reabilitarea trotuarelor existente si acolo unde nu exista se vor realiza trotuare noi 
conform proiect.

Lucrările propuse a se executa pe aceste străzi, vor conduce la imbunatatirea condiţiilor de 
circulaţie si a fluentei traficului si vor influenta benefic zona atat din punct de vedere ambient cat si 
din punct de vedere socio-economic, astfel următoarele deziderate fiind atinse:

- intervenţii rapide ale echipelor speciale (salvare, pompieri, autoritatile locale)
- accesul facil (scurtarea timpului de parcurs) al copiilor la instituţiile de invatamant
- accesul facil al locuitorilor la instituţiile statului (primărie, biserica, cabinetele medicale)
- diminuarea noxelor rezultate din duratele de transport lucru benefic pentru mediul înconjurător.
- diminuarea uzuri la vehiculele de transport ceia ce duce la o durata mai mare de exploatare.

:,1 .'T.’-'Jcu Irrtc ti ele rm p'asam entulu i 

3. ..1 Di-scrier* a amplasamentului

- \
* \ • \i ; ;

f

3. ? h i ' cc: 'Uzare; sup aista terenului, dimensiuni in pian
Municipiul Fagaras, veche aşezare urbana si puternic centru comercial, este situat in partea 

central nordica a depresiunii cu aceleaşi nume, delimitată natural de Munţii Fagarasului si de cei ai 
Persanilor, precum si de râul Olt.

Localitatea este aşezata pe terasa, relativ joasa, de pe malul stâng al Oltului, taiata de vechea 
albie a paraului Berivoi care curge acum pe la vestul localităţii (devierea fiind efectuata in cadrul
marilor,şigena^l prevăzute de programul de aparare a oraşului de inundaţii), in urma incorporării
satulufealati la radaras, teritoriul municipiului cuprinde acum si zona de pe malul drept al Oltului

•ţ? ROALL, A
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Poziţionarea străzilor care se vor moderniza:

3.2 C arecteristic i tehnice si param etri spec ific i

3.2.1 Categoria si clasa de importanta
Lucrarea ce face obiectul prezentului proiect se incadreaza in categoria „C”- Construcţii de 

importanta redusa ~ in conformitate cu Hotararea Guvernului României nr.766/1997 „Regulament 

privind stabilirea categoriei de importanta a construcţiilor" si cu „Metodologie de stabilire a categoriei 

de importanta a construcţiilor", elaborate de ÎNCERC laborator SCB-BAP in aprilie 1996.

Conform OMT nr. 1296/2017 - Ordin pentru aprobarea Normelor privind incadrarea in 
categorii a drumurilor, sectoarele studiate se încadrează ca drum de clasa tehnica III. în 
conformitate STAS 10144 -  Străzi. Profiluri Transversale, străzile se încadrează în străzi de 
categoria II, III şi IV.

/ 'o ' -  \
r ' • ' '

* -i . . , %. . . I \  r  \

I /  Y'c \
. rczcn«.a: c«- s o in ie  cie intc ver.de

Concluziile expertizei in cazul străzilor studiate arata ca capacitatea portanta este 
preponderent REA, astfel datorită defecţiunilor identificate, starea de degradare este REA.

Conform CD155, indicele de planeitate IRI are o valoare de 7 ceea ce indică o stare
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Ca soluţie de modernizare se recomanda realizarea unei axe in plan si a unui profilului 

longitudinal care sa asigure o circulaţie in condiţii de siguranţa, pentru o viteza in conformitate cu 

clasa tehnica a străzi si a condiţiilor locale.

Se impune realizarea unui structuri rutiere care sa asigure o structura împotriva degradărilor 

.datoc-te'-fenomenului de inghet - dezgheţ, o capacitate portanki-ccrespunzătoare, dar si sa permită 

realizarea unor intervenţii viitoare asupra structurii rutiere doar ia nivel de îmbrăcăminte rutiera.

Soluţiile pentru realizarea structurii rutiere a străzilor sunt stabilite conform stării tehnice.

SR1 - Sectoare din împietruire infestată cu pământ 

(se aplică pe străzile Salcâmului 1, 2)

. Soh'Hp ! . ..... ...

■ 4cm strat de uzură BA16 sau BAPC16 conform AND 605 (BA16 rul conform SR EN 13108) 
» 6cm strat de binder BAD20 sau BADPC20 conform AND 605 (BA20 leg conform SR EN 

13108)
» 20cm fundaţie de piatră spartă 0-63 conform SR EN 13242+A1
- 20cm fundaţie din balast conform SR EN 13242+A1
- Săpătură 30-50cm sau scarificare*

SR2 - Sectoare cu îmbrăcăminte asfaltică

(se aplică pe străzile Azotului, Câmpului Nou, Vasife A lecsandri, Constantin Brancoveanu, 
Nicolae Bălcescu, Mihai Eminescu, 1 Decembrie (parţial), Dr. Titu Pertea, t.M, Klein, Uniunii)

Soluţia I

■ 6cm strat de uzură BA16 sau BAPC16 conform AND 605 (BA16 rul conform SR EN 13108)
■ Geocompozit antifisura
» 3cm frezare asfalt existent

Pentru defecţiunile de structură se va reface integral sistemul rutier. în cazul străzilor unde 
îmbrăcămintea asfaltică a fost aplicată peste dale de beton de ciment, se aplică înainte de 
aşternerea noii îmbrăcăminţii un geocompozit antifisura.

Soluţia I

■ Pavele de beton

Trotuare noi
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..1 1 ’ l c . ier*. r pr.'rcijMit for !u r (( ri c ' l  Intervenţie
Axa in plan

Traseul proiectat are o lungime totala de 6600 m si se suprapune pe traseul străzilor existente. Axa 
in plan este caracterizata prin aliniamente scurte (de cca 300m,_200m, 100m) racordate cu arce de cerc. 
Viteza de proiectare este cuprinsa intre 25 Km/h si 50Km/h, funcţie de condiţiile locale. S-a ales reducerea 
vitezei de proiectare la 25Km/h, fata de recomandarea din expertiza, pentru a ne incadra in situaţia existenta 
a străzi. Creşterea vitezei de proiectare presupune exproprieri, fapt ce conduce la creşterea investiţiei.

Viteza de proiectare de 25 km/h este restictionata doar la curbele foarte strânse.

Lucrările proiectate se incadreaza pe traseul existent al străzilor. Partea carosabila proiectata are o 
lăţime cuprinsa intre 4.00 m si 12.00 m.

Profilul longitudinal

Profilul longitudinal a fost proiectat astfel incat sa sejaasţreze dectivitatile si racordările existente In 
plan vertical conform expertizei. Declivitatea minima este de 0.15% iar declivitateâ maxima de 1.94%.

Razele racordărilor verticale sunt după cum urmeaza:

❖  Pentru racordările concave razele sunt: 

o Raza minima 800 m 

o Raza maxima 30000 m

♦> Pentru racordările convexe razele sunt: - '

o Raza minima 1300 m 

o Raza maxima 19000 m.

Pe unele zone, razele de racordare in profil longitudinal s-au ales pentru a respecta constrângerile 
existente pe teren. \  ' . _

Axa in plan si profilul longitudinal respecta prevederile STAS 863-85 privind ‘'Elementele geometrice 

ale traseelor" si a ordinului 1296 -  2017 ai Ministerului Transporturilor privind “Proiectarea, Construcţia si 

Modernizarea Drumurilor”.

Profil transversal

Având in vedere ca in prezent străzile nu prezintă un profil transversal corespunzător prevederilor 
normelor in vigoare, la adoptarea profil transversal tip s-a avut in vedere spaţiului disponibil in 
amplasament.

Pe sectoarele din impietruire amestecata cu pamant profilul transversal tip are următoarele 
caracteristici:

o lăţime carosabil variabila cuprinsa intre: 3.00m -  6.00m ;
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Transversal Tio i

j .

Transversai T-;> 2 Transversal Tip 3

f t S i

Pe sectoarele cu îmbrăcăminte asfaltica profilul transversal tip are următoarele 
caracteristici:

o lăţime carosabil variabila cuprinsa intre 3.00m -  19.80m ;
* iatime trotuare existente si după caz noi cuprinse intre 2.00m - 6.00m ; 
o Iatime sapatiu verde variabila cuprinsa intre 0.50m -  6.50m ; 
o spatii parcare cu lungimi cuprinse intre 2.50m -  7.00m.

Transversal Tip 4 Transversal Tip 5

Transve -jlTipfi Transversal Tip 7
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Cos urnire estim ative ale investiţie i

5.2.1 Costurile, estimele pentru realizarea investiţiei, cu luare a ir, considerare a cesturilor 
unor investiţii similar

Valoarea totala a investiţiei este:

- • .... . fos tu l total al investiţiei conform Devizului geneioi'io te : 9.311.619,12 lei cu TVA, din care 
valoarea lucrărilor de C+M este de 8.153.031,44 lei cu TVA

L2 2 C ortu rile  estimative de operare p.. durata normate d ~  v ic ia / rrr o r t iz m  a investiţie i 
Nu este cazul

r / ’/ ,

6.1 I rm c îp rIii ind ica to ri fehn ico -econom ic i aferenţi investiţie i

6.1.1 Indicatori maximali, respectiv valoarea totala « obiectivului de investiţii, exprimata 
'lei, cu TVA si respectiv, Lua TVA, din care construcţii*montaj (C+M), in conformitate 
devizul general

in
cu

Denumire Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA1
LEI LEI LEITOTAL GENERAL 7.836.922,95 1.474.696,17 9.311.619,12Din care C + M 6.851.286,92 1.301.744,52 8.153.031,44

6.1.2 Indicatori minimali, respectiv indicatorori de performanta — elemente fizice / capacitatî 
fizice care sa indice atingerea tîntei obiectivului de investiţii -  si, după caz calitativi in 
conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare ’

❖  Capacitatî (in unitati fizice):

o Lucrări de străzi 

lungime totala străzi - 6.600 m

6.1.3 Durata estimata de execuţie a obiectivului de inves tiţii, exprimata in luni
Conform graficului de realizare a investiţiei propus durata de realizare a investiţiei este de 12 

luni.
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CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 4
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI

ŞTIINŢIFICE, ÎNVĂŢĂMÂNT, 
CULTE, SĂNĂTATE, CULTURĂ, 
PROTECŢIE SOCIALĂ, SPORTIVE 

ŞI DE AGREMENT

AVIZ NR. /22.01.2019

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.4 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- aprobarea modificării şi completării art. 1 din H.C.L nr. 124 din data de 26.04.2018 în 
conformitate cu recomandările formulate urmare etapelor de verificare a conformităţii 
administrative şi eligibilităţii şi de evaluare tehnică şi financiară solicitate de finanţator în 
cadrul etapei de precontractare pentru obiectivul de investiţii “Modernizare şi extindere 
Şcoala Gimnazială nr. 7 -  Municipiul Făgăraş44

Amendamente propuse:

SECRETAR, 
Biza Radu



CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA DE STUDII, PROGNOZE 

ECONOMICO-SOCIALE. BUGET 
FINANŢE ŞI ADMINISTRAREA 
DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT 
AL MUNICIPIULUI

COMISIA 1

AVIZ NR. Ş _  /22.01.2019

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr. 1 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- aprobarea modificării şi completării art. 1 din H.C.L nr. 124 din data de 26.04.2018 în 
conformitate cu recomandările formulate urmare etapelor de verificare a conformităţii 
administrative şi eligibilităţii şi de evaluare tehnică şi financiară solicitate de finanţator în 
cadrul etapei de precontractare pentru obiectivul de investiţii “Modernizare şi extindere 
Şcoala Gimnazială nr. 7 -  Municipiul Făgăraş“

Amendamente propuse:

£ 3

SECI
Şuteu

Cod: F-18



CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

COMISIA 5
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIA 
PUBLICĂ LOCALĂ, JURIDICĂ, 
APĂRAREA ORDINII PUBLICE, 
RESPECTAREA DREPTURILOR ŞI 
LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI, 
PROBLEMELE MINORITĂŢILOR

AVIZ NR. <f" / 22.01.2019

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.5 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- aprobarea modificării şi completării art. 1 din H.C.L nr. 124 din data de 26.04.2018 în 
conformitate cu recomandările formulate urmare etapelor de verificare a conformităţii 
administrative şi eligibilităţii şi de evaluare tehnică şi financiară solicitate de finanţator în 
cadrul etapei de precontractare pentru obiectivul de investiţii “Modernizare şi extindere 
Şcoala Gimnazială nr. 7 -  Municipiul Făgăraş“

Amendamente propuse:

A

PREŞEDINŢE, 
Bogdan lori

SECRETAR, 
Malene Petru

Cod: F-18


