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H O T Ă R Â R E 
pentru aprobarea documentatiei de avizare a lucrărilor de intervenții și a  

indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice 
„Reabilitare pasaj Metalurgica peste calea ferată, municipiul Buzău” 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judetul Buzău, întrunit în sedintă 
ordinară: 
         Având în vedere: 

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub 
numărul 87/CLM/14.03.2019, prin care se propune aprobarea documentatiei de 
avizare a lucrărilor de interventii si a indicatorilor tehnico-economici ai 
obiectivului de investitii publice „Reabilitare pasaj Metalurgica peste calea 
ferată, municipiul Buzău”; 
         - raportul Serviciului Investitii, Achizii Publice nr. 31.128/14.03.2019; 

- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

- avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea  
lucrărilor publice, protectia mediului si turism a Consiliului Local al Municipiului 
Buzău; 

- avizul nr. 64/2019 al Comisiei tehnico-economice a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău; 

- prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-
cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investitii finantate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 
         - prevederile art. 44, alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele 
publice locale.  
           În temeiul art. 36, alin. (2), lit. b) si alin. (4), lit. d), art. 45, alin. (1), art. 
115, alin (1), lit. b) si art. 126 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice 
locale ,  republicată,  
 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

   Art. 1.- Se aprobă documentatia de avizare a lucrărilor de interventii  
„Reabilitare pasaj Metalurgica peste calea ferata, municipiul Buzau”, 
conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   

Art. 2. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii 
publice „Reabilitare pasaj Metalurgica peste calea ferata, municipiul 
Buzau”, prevăzuti în anexa nr. 2, care face parte integrantă la prezenta 
hotărâre. 
 



 

 

Art.3. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut în prezenta hotărâre 
se va face din bugetul local, precum și alte fonduri legal constituite, conform 
listelor de investitii aprobate potrivit legii.                     

 
Art.4. - Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Investiții 

Achiziții Publice si Serviciului Buget Finanțe, va aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
     consilier Viorel Ion 

 
 
 
 
 
 

                                                          CONTRASEMNEAZĂ:                                                                                                                                                                           
                                                        SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

                                                         Eduard Pistol                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Buzău, 27 martie 2019 
Nr. 68 
 
 
  Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău 
în şedinţa din data de 27 martie 2019 cu respectarea prevederilor art.45, alin. 
(1), din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi 
actualizată, cu un număr de 20 voturi pentru, 0 abţineri, şi 0 voturi împotrivă, din 
numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 20 consilieri prezenţi la şedinţă. 



 

 

                                                                     ANEXA  NR. 2 
                                               la Hotărârea nr. 68 din 27 martie 2019 

a Consiliului Local al Municipiului Buzău 
 
 
 

    INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI  
AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII PUBLICE 

 
   

„Reabilitare pasaj Metalurgica peste calea ferata, municipiul Buzau” 
 

 
 
 
                                                   
 

 Valoarea totală a investitiei :         1.416.561,59          lei , cu TVA                
  

    din care: constructii-montaj :         1.017.242,64         lei , cu TVA                
 
 
 

 Durata de executie                           8 luni  
 

   CAPACITATI:   
 

 Lungime pod consolidat 63,00 m 
 

 Latime parte carosabila pod 7,8 m 
 

 Trotuare pod 2x1,5 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ROMÂNIA 
JUDETUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
- P R I M A R - 

       Nr. 87/CLM/14.03.2019 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea documentatiei de avizare  

a lucrărilor de intervenții și a  indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de 
investiții publice „Reabilitare pasaj Metalurgica peste calea ferată, 

municipiul Buzău” 
 

Pentru mentinerea pasajului la parametrii initiali de exploatare 
corespunzatori clasei E de incarcare si pentru ca circulatia sa se desfasoare in 
conditii de siguranta si confort, corespunzatoare unui drum incadrat in clasa 
tehnica III cu 2 benzi de circulatie este necesar executia unor lucrari  de 
refacere a elementelor podului.In acest moment podul se afla intr-o stare 
nesatisfacatoare, cu elemente constructive intr-o stare avansata de degradare, 
fiind necesare lucrari de reabilitare a podului si inlocuirea unor elemente ale 
acestuia. 

În acest scop a fost întocmită o documentatie de autorizare a lucrarilor de 
interventie care a tratat lucrările pentru reabilitare a pasajului Metalurgica peste 
calea ferata aflat in  Municipiul Buzau. 

Obiectivul principal al acestei documentatii este de a aduce  podul situat 
pe drumul local la parametrii ceruti de standardele si normativele în vigoare prin 
lucrări de modernizare a structurii rutiere cu asigurarea unui trafic rutier in 
conditii de siguranta si confort, asigurarea accesului mijloacelor de interventie 
rapida si in caz de nevoie ( pompieri, politia, salvare). 

În urma expertizei tehnice s-au stabilit două solutii constructive, 
proiectantul alegând solutia cu costuri mai mici si cu termen de realizare redus. 
Lucrările de reabilitare vor conduce la o serie de avantaje, cum ar fi: 
-sporirea ratei de utilizare a drumurilor; 
-cresterea duratei de viata a strazilor/drumurilor si a masurilor de siguranta in 
trafic; 
-fluidizarea acceselor catre/din diferite puncte de interes local; 
-reducerea timpului de transport 
-cresterea gradului de mobilitate a populatiei si a bunurilor 

Finantarea obiectivului de investitii mentionat se va face din fondurile 
bugetului local, precum si alte fonduri legal constituite, conform listelor de 
investitii aprobate potrivit legii.    

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

 
PRIMAR, 

Constantin TOMA 



 

 

 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 

Serviciul Investitii, Achizitii Publice 
Nr. 31.128/14.03.2019 

 
 
 

RAPORT  
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea documentatiei de avizare a 

lucrărilor de interventii  si a  indicatorilor  tehnico-economici ai obiectivului  
de investitii publice „Reabilitare pasaj Metalurgica peste calea ferata, 

municipiul Buzau” 
 

 
Pentru mentinerea pasajului la parametri initiali de exploatare 

corespunzatori clasei E de incarcare si pentru ca circulatia sa se desfasoare in 
conditii de siguranta si confort, corespunzatoare unui drum incadrat in clasa 
tehnica III cu 2 benzi de circulatie este necesar executia unor lucrari  de 
refacere a elementelor podului.In acest moment podul se afla intr-o stare 
nesatisfacatoare, cu elemente constructive intr-o stare avansata de degradare, 
fiind necesare lucrari de reabilitare a podului si inlocuirea unor elemente ale 
acestuia. 

În acest scop a fost întocmită o documentatie de autorizare a lucrarilor 
de interventie care a tratat lucrările pentru reabilitare a pasajului Metalurgica 
peste calea ferata aflat in  Municipiul Buzau. 

Obiectivul principal al acestei documentatii este de a aduce drumul local 
la parametrii ceruti de standardele si normativele în vigoare prin lucrări de 
modernizare a structurii rutiere cu  asigurarea unui trafic rutier in conditii de 
siguranta si confort, asigurarea accesului mijloacelor de interventie rapida si in 
caz de nevoie ( pompieri, politia, salvare). 

În urma expertizei tehnice s-au stabilit două solutii constructive, 
proiectantul alegând solutia cu costuri mai mici si cu termen de realizare redus. 
Realizarea lucrarilor are in vedere etapele: 
-desfacerea umpluturii trotuarelor si a elementelor trotuarelor; 
-desfacerea straturilor caii pana la structura de rezistenta (inclusiv betonul de 
panta ); 
-deblocarea rosturilor de dilatare; 
-reconditionarea aparatelor de reazem; 
-continuizarea structurii in zonele de articulatii Gherber/concomitent cu lucrarile 
de realizare a blocajelor de capete 
-reparatii cu mortare care au in componenta cimenturi speciale (de reparatii a 
betonului din elementele de rezistenta ) a suprafetelor orizontale decopertare 
(cu degradari) apartinand elementelor structurii; 



 

 

-montarea cablurilor ghidate de goluri realizate anterior in elementele 
transversale si realizarea precomprimarii aditionale 
longitudinale/precomprimarea transversala aferenta antretroazelor nou 
introduse; 
-refacerea pe ambele rampe a placilor de racordare cu terasamentele; 
-refacerea straturilor caii; 
-se vor monta dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie noi, ce vor fi de tip 
etans; 
-refacerea trotuarelor cu parapet  de siguranta a pietonilor; 
-importanta deosebita in refacerea elementelor caii si a trotuarelor o reprezinta 
hidroizolatia si zona rosturilor transversale care trebuie tratate strict normelor; 
-reparatii cu mortare speciale a suprafetelor cu defecte la bancheta cuzinetilor 
culeelor.  
 

Lucrările de reabilitare vor conduce la o serie de avantaje, cum ar fi: 
-sporirea ratei de utilizare a drumurilor; 
-cresterea duratei de viata a strazilor/drumurilor si a masurilor de 

siguranta in trafic; 
-fluidizarea acceselor catre/din diferite puncte de interes local; 
-reducerea timpului de transport 
-cresterea gradului de mobilitate a populatiei si a bunurilor 

 
Finantarea obiectivului de investitii mentionat se va face din fondurile 

bugetului local, precum si alte fonduri legal constituite , conform listelor de investitii 
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. 

 
 

Sef Serviciu, 
Aurelia TURCOMAN 

 


