ROMANIA
JUDETUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie și a
Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea
infrastructurii rutiere pe strada Republicii, Bulevardul 1 Decembrie 1918, tronson
Horticolei si Strada Iazul Morilor” din municipiul Buzau

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr.
384/CLM/07.12.2018, prin care se propune aprobarea Documentatiei de avizare a
lucrarilor de interventie și a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de
investitii „Reabilitarea infrastructurii rutiere pe strada Republicii, Bulevardul 1
Decembrie 1918, tronson Horticolei si strada Iazul Morilor” din municipiul Buzau;
- raportul de specialitate nr. 36.941/06.12.2018 al Serviciului Elaborare,
Dezvoltare si Implementare Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului
municipiului Buzău;
- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare precum şi
al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea lucrărilor publice,
protecția mediului și turism ale Consiliului Local al Municipiului Buzău;
- prevederile H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru
al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții
finanțate din fonduri publice;
- avizul Comisiei Tehnico-Economice a municipiului Buzau nr. 57/12.11.2018
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, cu modificările și completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.- Se aprobă Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie pentru
obiectivul de investitii „Reabilitarea infrastructurii rutiere pe strada Republicii,
Bulevardul 1 Decembrie 1918, tronson Horticolei si strada Iazul Morilor” din municipiul
Buzau, prevăzut în anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- Se aprobă Indicatorii Tehnico-Economici pentru obiectivul de investiții
„Reabilitarea infrastructurii rutiere pe strada Republicii, Bulevardul 1 Decembrie 1918,
tronson Horticolei si strada Iazul Morilor” din municipiul Buzau, prevăzuți în anexa 2
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3.- Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut în prezenta hotărâre se va
face din bugetul local, alte fonduri legal constituite, conform listelor de investiții
aprobate potrivit legii sau din alte surse de finantare atrase de Municipiul Buzau.

Art.4.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Dezvoltare și
Implementare Proiecte, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
consilier Bogdan – Florin Hudițoiu

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol

Buzău, 17 decembrie 2018
Nr. 305

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în
şedinţa din data de 17 decembrie 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, 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de
23 consilieri în funcţie şi 22 consilieri prezenţi la şedinţă.

Anexa nr. 2
la Hotararea nr. 305 din 17.12.2018
a Consiliului Local al Municipiului Buzau

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII
„Reabilitarea infrastructurii rutiere pe strada Republicii, Bulevardul 1 Decembrie
1918, tronson Horticolei si Strada Iazul Morilor” din municipiul Buzau
I. Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii,
exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii montaj
(c+m), in conformiate cu devizul general)
Valoarea totala a obiectivului de investitii, cu TVA
41.018.098,138 lei
din care C+M: 34.029.816,105 lei
Valoarea totala a obiectivului de investitii, fara TVA
34.159.019,719 lei
din care C+M: 28.596.484,108 lei
II. Indicatori minimali, respectiv indicatorii de performanta – elemente
fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de
investitii – si, dupa caz, calitativi in conformitate cu standardele,
normativele si reglementarile tehnice in vigoare
Bulevardul 1 Decembrie 1918
-

Suprafata carosabil: 22.216,00 m2
Suprafata trotuare: 6.952,00 m2
Suprafata piste de biciclete: 1.690,00 m2
Suprafata spatii verzi: 2.209,00 m2

Strada Republicii
-

Suprafata carosabil: 17.830,00 m2
Suprafata trotuare: 5.040,00 m2
Suprafata piste de biciclete: 1.920,00 m2
Suprafata spatii verzi: 1.538,00 m2

Strada Horticolei inclusive bretele:
-

Suprafata carosabil: 21.650,00 m2
Suprafata trotuare: 6.205,00 m2
Suprafata spatii verzi: 3.840,00 m2
Strada Iazul Morilor:

-

Suprafata carosabil: 6.560,00 m2

III.

Suprafata trotuare: 2.342,00 m2
DURATA ESTIMATA DE EXECUTIE A OBI9ECTIVULUI DE INVESTITII, EXPRIMATA IN
LUNI

Conform graficului de realizare a investitiei, durata estimata a lucrarilor de executie
este de 12 luni de la semnarea contractului de lucrari.

ROMÂNIA
JUDETUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
-PRIMARNr. 384/CLM/07.12.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de
Interventie și a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investiții
„Reabilitarea infrastructurii rutiere pe strada Republicii, Bulevardul 1 Decembrie
1918, tronson Horticolei si Strada Iazul Morilor” din municipiul Buzau
Avand in vedere principiile care stau la baza documentelor strategice aprobate
de Municipiul Buzau – Planul de Mobilitate Urbana Durabila si anume:
Accesibilitate: asigurarea de opțiuni de transport pentru toți cetățenii, astfel
încât aceștia să aibă acces la destinațiile și serviciile esențiale.
Siguranță și securitate: îmbunătățirea condițiilor de siguranță și securitate
pentru toți utilizatorii sistemului de transport și pentru comunitate în general
Mediu sănătos: reducerea poluării atmosferice și fonice, a emisiilor de gaze cu
efect de seră și a consumului de energie
Eficiența economică: îmbunătățirea eficienței și rentabilității transportului de
persoane și mărfuri
Calitatea mediului urban: creșterea atractivității și calității mediului urban și a
peisajului urban, pentru beneficiul cetățenilor, economiei și societății în ansamblu,
principalele masuri care au fost identificate sunt reabilitarea străzilor, intersecțiilor și
pasajelor rutiere, a trotuarelor, realizarea de piste de biciclete, spatii verzi, un
management al traficului care sa inlesneasca deplasarea mijloacelor de transport in
comun dar si o mai judicioasa utilizare a resurselor naturale si anume colectarea apelor
pluviale in sistem dual care sa permita utilizarea acestora pentru intretinerea spatiilor
verzi.
In momentul de fata strazile Republicii, 1 Decembrie 1918, Horticolei, pasajul
Horticolei si Iazul Morilor, strazi cu un deosebit impact in sistemul rutier din municipiul
Buzau prezinta o situatie care necesita reabilitarea si sistematizare imediata.
Conform expertizei tehnice realizate calificativul pentru starea de degradare
este modiocru/rau.
Lucrarile propuse a fi realizate sunt lucrari de drum si sistematizare verticala:
reabilitare carosabil, trotuare, realizarea de piste de biciclete, lucrari de
suprastructura si infrastructura pasaj Horticolei, realizarea infrastructurii de
comunicatii cu canalizatie pentru curenti slabi, realizarea/extinderea de spatii verzi,
sistem de canalizatie pentru colectarea apelor pluviale prevazut si cu un sistem de
retentive in 3 bazine colectoare)
Finanțarea obiectivului de investiții menționat se va face din fondurile bugetului
local, precum, alte fonduri legal constituite, conform listelor de investiții aprobate
potrivit legii sau din fonduri atrase de municipiul Buzau din surse externe.
Avand in vedere complexitatea lucrarilor propuse cat si elemente care tin de
alte investitii care se vor derula in zona studiata proiectul se poate derula in doua faze,
etapa 1 Republicii, 1 Decembrie 1918, Horticolei, pasajul Horticolei si etapa 2 strada
Iazul Morilor, conform defalcarilor din devizul general.

Fată de cele prezentate mai sus, s-a întocmit alăturatul proiect de hotarâre,
cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată.
PRIMAR,
Constantin Toma

ROMANIA
JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL BUZAU
Serviciul Dezvoltare si Implementare Proiecte
Nr. 36.941/06.12.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de
Interventie și a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investiții
„Reabilitarea infrastructurii rutiere pe strada Republicii, Bulevardul 1 Decembrie
1918, tronson Horticolei si Strada Iazul Morilor” din municipiul Buzau
In momentul de fata strazile Republicii, 1 Decembrie 1918, Horticolei, pasajul
Horticolei si Iazul Morilor, strazi cu un deosebit impact in sistemul rutier din municipiul
Buzau prezinta o situatie care necesita reabilitarea si sistematizare imediata.
Conform expertizei tehnice realizate calificativul pentru starea de degradare
este modiocru/rau.
Lucrarile propuse a fi realizate sunt lucrari de drum si sistematizare verticala:
reabilitare carosabil, trotuare, realizarea de piste de biciclete, lucrari de
suprastructura si infrastructura pasaj Horticolei, realizarea infrastructurii de
comunicatii cu canalizatie pentru curenti slabi, realizarea/extinderea de spatii verzi,
sistem de canalizatie pentru colectarea apelor pluviale prevazut si cu un sistem de
retentive in 3 bazine colectoare)
Finanțarea obiectivului de investiții menționat se va face din fondurile bugetului
local, precum, alte fonduri legal constituite, conform listelor de investiții aprobate
potrivit legii sau din fonduri atrase de municipiul Buzau din surse externe.
Avand in vedere complexitatea lucrarilor propuse cat si elemente care tin de
alte investitii care se vor derula in zona studiata proiectul se poate derula in doua faze,
etapa 1 Republicii, 1 Decembrie 1918, Horticolei, pasajul Horticolei si etapa 2 strada
Iazul Morilor conform defalcarilor din devizul general
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.

SERVICIUL DEZVOLTARE SI IMPLEMENTARE PROIECTE
Luminita Colteanu

