ROMANIA
JUDETUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice
„Amenajare sistem rutier și zonă parcare între b-dul Unirii și strada
Ostrovului prin prelungirea străzii Sfântul Sava de la Buzău,
municipiul Buzău”
Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință
ordinară:
Având în vedere :
- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău , înregistrată sub
numărul 19 /CLM/ 18.01.2018, prin care se propune aprobarea Studiului de
fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții
publice „Amenajare sistem rutier și zonă parcare între b-dul Unirii și
strada Ostrovului prin prelungirea străzii Sfântul Sava de la Buzău,
municipiul Buzău”;
- raportul Serviciului Investiții, Achiziții Publice nr. 1602/16.01.2018;
- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare a
Consiliului Local al Municipiului Buzău;
- avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea
lucrărilor publice, protecția mediului și turism a Consiliului Local al
Municipiului Buzău;
- avizul nr. 40 /16.01.2018 al Comisiei tehnico-economice a Consiliului
Local al Municipiului Buzău;
- prevederile H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutulcadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor
de investiții finanțate din fonduri publice;
- prevederile art. 44, alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele
publice locale.
În temeiul art. 36, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d), art. 45, alin. (1), art.
115, alin (1), lit. b) și art. 126 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice
locale , republicată,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. - Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții
„Amenajare sistem rutier și zonă parcare între b-dul Unirii și strada
Ostrovului prin prelungirea străzii Sfântul Sava de la Buzău, municipiul
Buzău”, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de
investiții publice „Amenajare sistem rutier și zonă parcare între b-dul
Unirii și strada Ostrovului prin prelungirea străzii Sfântul Sava de la
Buzău, municipiul Buzău”, prevăzuți în anexa nr. 2, care face parte
integrantă la prezenta hotărâre.
Art.3. - Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut în prezenta
hotărâre se va face din bugetul local , precum și alte fonduri legal constituite,
conform listelor de investiții aprobate potrivit legii .
Art.4. - Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului
Investiții Achiziții Publice și Serviciului Buget Finanțe, va aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri .
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
consilier Alexandru Mihai

CONTRASEMNEAZĂ :
SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU ,
Eduard Pistol

Buzău, 29 ianuarie 2018
Nr. 8

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului
Buzău în şedinţa din data de 29 ianuarie 2018 cu respectarea prevederilor
art.45, alin.(1), din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale
,republicată şi actualizată, cu un număr de 22 voturi pentru, -- abţineri, şi -voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 22 consilieri
prezenţi la şedinţă.

ANEXA NR. 2
la Hotărârea nr. 8 din 29 ianuarie 2018
a Consiliului Local al Municipiului Buzău

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII PUBLICE
„Amenajare sistem rutier și zonă parcare între b-dul Unirii și strada
Ostrovului prin prelungirea străzii Sfântul Sava de la Buzău,
municipiul Buzău”,

 Valoarea totală a investiției :

343.947

lei , cu TVA

din care: construcții-montaj :

299.057

lei , cu TVA

 Durata de execuție

12 luni

 Lungime drum

74 m

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
consilier Alexandru Mihai

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol

ROMÂNIA
JUDETUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
-PRIMARNr. 19/CLM/18.01. 2018
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea documentației de avizare a
lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de
investiții publice „Amenajare sistem rutier și zonă parcare între b-dul
Unirii și strada Ostrovului prin prelungirea străzii Sfântul Sava de la
Buzău, municipiul Buzău”
În vederea descongestionării traficului rutier din zona centrală (zona
Agenției de Protecție a Mediului –Biserica Sfântul Sava) este necesară
prelungirea străzii Sfântul Sava de la Buzău până în b-dul Unirii, realizânduse astfel o arteră cu sens unic între str.Ostrovului și b-dul Unirii.
În acest scop, a fost întocmită o documentație de autorizare a
lucrarilor de intervenție care a tratat lucrările pentru prelungirea străzii Sfântul
Sava de la Buzău prin amenajarea sistemului rutier, a dispozitivelor de
preluare a apelor pluviale și realizarea semnalizării rutiere, pe o lungime de
74 m.
Obiectivul principal al acestei documentații este de a aduce drumul
local la parametrii ceruți de standardele și normativele în vigoare prin lucrări
de modernizare a structurii rutiere, prin îmbunătățirea elementelor geometrice
ale drumurilor, realizarea de dispozitive de preluare a apelor de suprafață și
conducerea lor în afara platformei.
În urma expertizei tehnice s-au stabilit două soluții constructive,
proiectantul alegând soluția cu costuri mai mici și cu termen de realizare
redus.
După executarea lucrărilor de amenajare a părții carosabile este
necesară realizarea marcajelor longitudinale și transversale , cât și montarea
de indicatoare de circulație.
Lucrările de reabilitare vor conduce la o serie de avantaje, cum ar fi:
-reducerea timpului de transport;
-îmbunătățirea activității agenților economici din zona și oraș ;
-posibilități de intervenție rapidă în caz de urgență sau forță majoră;
-creșterea siguranței circulației și a confortului optic pentru conducătorii
auto;
-creșterea gradului de mobilitate a populației și a bunurilor.

Finanțarea obiectivului de investiții menționat se va face din fondurile
bugetului local, precum și alte fonduri legal constituite , conform listelor de
investiții aprobate potrivit legii .
Față de cele prezentate mai sus , s-a intocmit alăturatul proiect de
de hotarâre, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată .

PRIMAR,
Constantin Toma

ROMANIA
JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL BUZAU
Serviciul Investiții, Achiziții Publice
Nr.1602 /16.01.2018

RAPORT
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea documentației de avizare a
lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de
investiții publice” Amenajare sistem rutier și zonă parcare între b-dul
Unirii și strada Ostrovului prin prelungirea străzii Sfântul Sava de la
Buzău, municipiul Buzău”

În vederea descongestionării traficului rutier din zona centrală (zona
Agenției de Protecție a Mediului –Biserica Sfântul Sava) este necesară
prelungirea străzii Sfântul Sava de la Buzău până în b-dul Unirii, realizânduse astfel o arteră cu sens unic între str.Ostrovului și b-dul Unirii.
În acest scop, a fost întocmită o documentație de autorizare a lucrărilor
de intervenție care a tratat lucrările pentru prelungirea străzii Sfântul Sava de
la Buzău prin amenajarea sistemului rutier, a dispozitivelor de preluare a
apelor pluviale și realizarea semnalizării rutiere, pe o lungime de 74 m.
În urma expertizei tehnice s-au stabilit două soluții constructive,
proiectantul alegând soluția cu costuri mai mici și cu termen de realizare
redus.
Structura rutieră pentru partea carosabilă este :
- 4 cm strat de uzură din beton asfaltic BAPC 16;
- 6 cm strat de legatura din beton asfalticBADPC20;
-15 cm strat de piatră spartă amestec optimal;
-20 cm strat de balast amestec optimal;
Pentru colectarea apelor pluviale s-a avut în vedere dispunerea a două
guri de scurgere noi .
După executarea lucrărilor de amenajare a părții carosabile este
necesară realizarea marcajelor longitudinale și transversale , cât și montarea
de indicatoare de circulație.
Lucrările de reabilitare vor conduce la o serie de avantaje, cum ar fi:
-reducerea timpului de transport;
-îmbunătățirea activității agenților economici din zona și oraș;
-posibilități de intervenție rapidă în caz de urgență sau forță majoră;

-creșterea siguranței circulației și a confortului optic
conducătorii auto;
-creșterea gradului de mobilitate a populației și a bunurilor.

pentru

Finanțarea obiectivului de investiții menționat, se va face din fondurile
bugetului local, precum și alte fonduri legal constituite , conform listelor de
investiții aprobate potrivit legii .
În sensul celor de mai sus, s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre,
cu rugămintea de a fi promovat pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local al
Municipiului Buzău, în vederea adoptării lui.

Șef Serviciu ,
Aurelia Turcoman

