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PROIECT
HOTĂRÂREA n r ._____

Din data de 2022

privind aprobarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 
„Sens giratoriu strada Ghioceilor, Municipiul Fagaras, judeţul Braşov „

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ,

Având în vedere raportul de specialitate 2.640 din 25.01.2022 al Compartimentului investirii si 
referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraş nr. 2640/1 din 25.01.2022, prin care se propune 
aprobarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Sens 
giratoriu strada Ghioceilor, Municipiul Fagaras, judeţul Braşov,,

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

în temeiul art. 129 alin (1) si alin (2), lit b) si lit c), art. 139, alin (3), lit g) si lit. i) si art. 196, alin (1), 
lit a) din Ordonanţa de Urgenta 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art. I. Se aproba devizul general si indicatorii tehnico -  economici pentru obiectivul de investirii 
„Sens giratoriu strada Ghioceilor, Municipiul Fagaras, judeţul Braşov,, cu o valoare totala de
1.440.863,63 lei cu TVA inclus din care valoarea C+M este de 1.219.634,74 cu TVA inclus, conform 
Anexei nr. 1 -  Deviz general si Anexei 2 - Principalii indicatori tehnico -  economici ai investiţiei parte 
integranta a prezentei hotarari.

Art.II. începând cu data prezentei HCL nr.133 /2020 isi inceteaza aplicabilitatea.

Art. III. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul Municipiului Fagaras, 
Gheorghe Sucaciu prin Serviciul Investiţii, implementare proiecte de finanţare, relaţii internaţionale.

Iniţiator
Primar

SUCACIU GHEORGHE

Vizat peptru legalitate 
Secretarul Municipiului

LAURA GIUNCA

Cod: F-17
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Nr. 2640 din 25.01.2022

AVIZAT
PRIMAR

SUCACIU GIIEORGHE

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obie :tivul de investiţii

,Sens giratoriu strada Ghioceilor, Municipiul Fagaras, judeţul Braşov,,

In conformitate cu nr. OUG 57 /2019, privind codul administrativ care 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.

Ţinând cont de principalele neajunsuri care constau in dificultatea virajului din si spre strada 
Ghioceilor, care ingreuneaza si accesul/circulatia spre/dinspre Spitalul Municipal Dr. Aurel Tulbure 
Fagaras, este necesara realizarea Sensului giratoriu strada Ghioceilor, Municipiul Fagaras, judeţul 
Braşov.

Scopul principal al investiţiei consta in amenajarea unei intersecţii cu sens giratoriu pentru 
eficientizarea condiţiilor de trafic pentru vehicule inclusiv ambulanta, vehicule lungi si pentru traficul 
pietonal.

In acest sens se propune aprobarea devizului general si a indicatorilor tehnico- economici pentru 
obiectivul de investiţii:
„Sens giratoriu strada Ghioceilor, Municipiul Fagaras, judeţul Braşov,, cu o valoare totala de
1.440.863,63 lei cu TVA inclus din care valoarea C+M este de 1.219.634,74 cu TVA inclus.

Obiectivul de investiţii este cuprins in Bugetul local la Cap. 84.03.03. -  construcţii 71.01.01.
Proiectant de specialitate SC BETACOPS SRL Bucureşti proiect nr. A599 din 2020 - Sens giratoriu 

str. Ghioceilor Municipiul Fagaras - Anexa nr. 1 -  Deviz general si Anexa 2 - Principalii indicatori 
tehnico -  economici ai investiţiei.

Nr
crt.

Funcţia/ compartimentul Nume si prenume Data Semnătură 
_______ h___

1 Sef serviciu/ Serviciul investiţii, implementare 
proiecte de finanţare, relaţii internaţionale

Bica Adrian 25.01.2022
X k

2 Consilier tehnic / Compartimentul investiţii Stelea Radu 25.01.2022
_____X ____
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Nr. 2.640/1 din 25.01.2022

Referat de aprobare

privind aprobarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 
„Sens giratoriu strada Ghioceilor, Municipiul Fagaras, judeţul Braşov „

In conformitate cu nr. OUG 57 /2019, privind codul administrativ care 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.

In acest sens se propune aprobarea devizului general si a indicatorilor tehnico- economici 
pentru obiectivul de investiţii:

„Sens giratoriu strada Ghioceilor, Municipiul Fagaras, judeţul Braşov,, cu o valoare totala de
1.440.863,63 lei cu TVA inclus din care valoarea C+M este de 1.219.634,74 cu TVA inclus .

Obiectivul de investiţii este cuprins in Bugetul local la Cap. 84.03.03. -  construcţii 71.01.01.

Proiectant de specialitate SC BETACOPS SRL Bucureşti proiect nr. A599 din 2020.-Sens 
giratoriu str. Ghioceilor Municipiul Fagaras - Anexa nr. 1 -  Deviz general si Anexa 2 - Principalii 
indicatori tehnico -  economici ai investiţiei.

PRIMAR,

Gheorghe Sucaciu

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


Proiectant
SC BETA COPS SRL

ANEXA 1 LA HCL

DEVIZ GENERAL ESTIMATIV
privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţii

REABILITARE/REPARATII STR. DOAMNA STANCA MUNICIPIUL FAGARAS, JUDEŢUL BRAŞOV
SENS GIRATORIU STR. GHIOCEILOR, FAGARAS

Nr.
crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara 
TVA) TVA Valoare cu TVA

lei lei lei

1 2 3.00 5.00 6.00
CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obţinerea si am enajarea terenului
1.1 Obţinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială 0.00 0.00 0.00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităţilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00

CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de 
investiţii 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
3.1 Studii 0.00 0.00 0.00

3.1.1. Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00

3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obţinerea avize, acorduri si 
autorizaţii 0.00 0.00 0.00

3.3 Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00

3.4 Certificarea performanţei energetice si auditul energetic 
al clădirilor 0.00 0.00 0.00

3.5 Proiectare 40,000.00 7,600.00 47,600.00
3.5.1 Temă de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentaţie de avizare a 
lucrărilorde intervenţii şi deviz general 0.00 0.00 0.00

3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 
avizelor/acordurilor/autorizaţilor 0.00 0.00 0.00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi 
a detaliilor de execuţie 2,000.00 380.00 2,380.00

3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 38,000.00 7,220.00 45,220.00
3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanţă 0.00 0.00 0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 0.00 0.00 0.00
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
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3.8 Asistenta tehnica 29.139,41 5.536,49 34.675,90
3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 7.033,65 1.336,39 8.370,05
3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 6.028,84 1.145,48 7.174,32
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse 
în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către 
Inspectoratul de Stat în Construcţii

1.004,81 190,91 1.195,72

3.8.2. Dirigenţie de şantier 22.105,76 4.200,09 26.305,85
TOTAL CAPITOL 3 69.139,41 13.136,49 82.275,90

CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investiţia de bază

4.1 Construcţii si instalaţii 1.004.807,00 190.913,33 1.195.720,33
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 0,00 0,00 0,00

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si funcţionale care necesită montaj 0,00 0,00 0,00

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si funcţionale care nu necesită 
montaj şi echipamente de transport 0,00 0,00 0,00

4.5 Dotări 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 4 1.004.807,00 190.913,33 1.195.720,33
CAPITOLUL 5 
Alte cheltuieli

5.1 Organizare de şantier 20.096,14 3.818,27 23.914,41
5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de 
şantier 20.096,14 3.818,27 23.914,41

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 0,00 0,00 0,00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 11.153,37 0,00 11.153,37

5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii 
finanţatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor 
de construcţii 5.024,04 0,00 5.024,04
5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea 1.004,81 0,00 1.004,81
5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor- CSC 5.124,52 0,00 5.124,52
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de 
construire/desfiinţare 0,00 0,00 0,00

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 107.394,64 20.404,98 127.799,62
5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 5 138.644,15 24.223,25 162.867,40
CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar
6,1 Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6,2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 1.212.590,56 228.273,07 1.440.863,63

Din care C + M 1.024.903,14 194.731,60 1.219.634,74

Beneficiar,
MUNICIPIUL FAGARAS 
Primar
Sucaciu Gheorghe

Proiectant,
SC BETA COPS SRL Bucureşti 
Direcor General 
loan Popescu
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BETA-COPSsrl
SOCIETATE DE PROIECTARE
SI CONSULTANTA SR EN |SO 9001:2015

SR EN ISO 14001:2015 
SR ISO 45001:2018

Bucureşti, Str. Prof. Eufrosin Poteca, Nr. 24 
Sector 2, Cod 21764, Casuta Poştala: E2, OP 
39
CIF: R02841948 ; J40/17627/92
Telefon: 021-252.09.62 Fax: 021- 
252.09.63
E-mail: office@betacops.ro

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI
INVESTIŢIEI

"Intersecţie giratorie str. Ghioceilor,
Municipiul Fagaras”

1. Valoarea totala (INV), inclusiv TVA 1.440,86 (mii lei) 
din care:
construcţii montaj (C+M) 1.219,63 mii lei

2. Eşalonarea investiţiei (INV/C+M)
- anul 1: 1.440,86 /  1.219,63 mii lei;

3. durata de realizare (luni): 4 luni

4. capacitati (in unitati fizice si valorice)
- număr braţe giratie: 3 buc;
- suprafaţa inel de circulaţie: 490,8 lmp;
- suprafaţa inel de siguranţa: 66,57mp;
- suprafaţa insula: 58,06mp;
- amenajare trotuar 316,19ml.

5. alţi indicatori specifici domeniului de activitate: nu este cazul.

Proiectant S.C. BETA-C0PS S.R.L. 

DIRECTOR GENERAL ing. Ioan Popescu

mailto:office@betacops.ro
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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

1
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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

Braţ 1 (D-na Stanca -  Centru)
Cale intrare 1 x 3,50...4,00 m Cale ieşire 1 x 5,00...2 x 3,00 m
Pante transversale 2,5%...0,0% Insula de separare, lungime 26,00 m
Insula de separare, lăţime 1,50.. .5,85 m Benzi de incadrare 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 x 4,50 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
lex. 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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Princip-2lfi indicatori tcfifslco economici rsv-.hv proiectul

a WEXA 1

“ SEE-fS GIRATORIU STRADA GKIOCFiLOR, FAGARAS"

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţi», exprimată în lei, cu TVA şi, 

respeaiv, fără TVA, din care construcţii-rr.c-ntaj (O.Vi), în conformitate cu devizul generai

Valoare totala, Inclusiv iVA: 532.120,60 !e!

Valoare totala, exclusiv TVA: 447.160,17 lei

Din care (OM), exclusiv TVA: 407.160,17 lei

h) Indicatori minimali, respecţi'.' indicatori de performanţă - elemente vizice/cepsciîăţi fizice care să 

indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, 

normativele şl reglementările tehnica în vigoare

Raza insula cen era la 4,5 m -' j  , .

Benzi circulaţie Ix  7,00 rn Sanda de incadnsrs ext. 0,50 rn

Lst*me inel de siguranţa 2,00 m Panta trsnsvs mala inel slg, 4,0%

Latmie banda intra ie braţ 14,00 m Lăţime bande ieşire b a t  15,00 m

Lăţime banda intrare braţ 7.4,50 m fatirne Im nea ieşire bmt v  ,50 m

1 stime banda intrare bmt 34,0-0 n datima barba m rra b m t 5-5,00 t

Trei 1 'b-r,r .fmmes -  Ac: tiv;

:> L  Intrare i x 1,50 ./:.00 m Cais Time _: 5,0"',.,'; a 3.00 m

V r e  tmnsver^rV T,5cV,,0/-';o :rm;b -m mr-mm, lungime 25/5 o

i
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.îMe-'QifB.n l  x-4,50.m +■ 0..3VQQ. m spaiiu lnt?iiL- Crie ieşire 1 x 4,50 rrt 

Pante transversale 2,5%,..0,0%' ; Insul- de separare, li:ng!me 26,60 m

Insul? c’e separare, lăţime 2,00,„5 60 rn Serri de încadrare insu'a 0,50 m

? ^hicceiîar)

Cale intrare 1 x 4,G0 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

Cale ieşire 1 x 5,00 m 0...7,5 m spaţiu interzis 

insula de separare, lungime 26,20 m 

Benzi de încadrare insula 0.50 m

\

ii
i


