ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
pentru aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii publice
„Reabilitare sistem rutier străzile Griviței, Oltețului,
cpt. av. T. Bădulescu din municipiul Buzău”
Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în şedinţă
ordinară:
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub
numărul 90/CLM/14.03.2019, prin care se propune aprobarea documentaţiei
de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici ai
obiectivului de investiţii publice „Reabilitare sistem rutier străzile Griviței,
Oltețului, Cpt. Av. T. Bădulescu din municipiul Buzău”;
- raportul Serviciului Investiţii, Achiziţii Publice nr. 29.461/12.03.2019;
- 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. 62/2019 al Comisiei tehnico-economice a Consiliului Local al
Municipiului Buzău;
- prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutulcadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor
de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările
ulterioare;
- prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale.
În temeiul art. 36, alin. (2), lit. b) şi alin. (4), lit. d), art. 45, alin. (1), art.
115, alin (1), lit. b) şi art. 126 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice
locale, republicată,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. - Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții
”Reabilitare sistem rutier Străzile Griviței, Oltețului, Cpt. Av. T.
Bădulescu din 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 ”Reabilitare sistem rutier Străzile Griviței, Oltețului, Cpt.
Av. T. Bădulescu din municipiul Buzău”, prevăzuți în anexa nr. 2, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3.- Finanţarea obiectivului de investiţii 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
Investiţii, Achiziţii Publice şi Serviciului Buget Finanţe, va aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
consilier Viorel Ion

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol

Buzău, 27 martie 2019
Nr. 70
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. 70 din 27 martie 2019
a Consiliului Local al Municipiului Buzău

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII PUBLICE
„Reabilitare sistem rutier strazile Grivitei, Oltetului, Cpt. Av. T.
Badulescu din municipiul Buzău”

 Valoarea totală a investiţiei :

2.143.913 lei, cu TVA

din care: construcţii-montaj :

1.820.082 lei, cu TVA

 CAPACITATI :
a) Lungime totală strazi
 Durata de execuţie

441.00 m
12 luni

ROMÂNIA
JUDETUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
-PRIMARNr. 90/CLM/14.03.2019

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei de avizare a
lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului
de investiţii publice „Reabilitare sistem rutier strazile Grivitei,
Oltetului, Cpt. Av. T. Badulescu din municipiul Buzău”
În prezent strazile care fac obiectul acestei reabilitari au degradari
specifice drumurilor cu imbracaminti rutiere bituminoase: gropi, pelade,
fagase, fisuri, cedari locale.
Toate aceste degradari fac ca traficul rutier in aceasta zona sa se
desfasoare cu mare greutate, mai ales in perioadele cu precipitatii.
În vederea asigurării unor noi structuri rutiere şi îmbunătăţirea condiţiilor
de circulaţie, a fost întocmită expertiza tehnică şi documentaţia la faza DALI,
prin care s-au stabilit soluţiile de reabilitare a acestor străzi.
Astfel, pentru partea carosabilă şi parcări s-a propus următoarea
structură rutieră:
-4 cm strat de uzură din beton asfaltic BA16
-5 cm strat de legatura din beton asfaltic deschis BADC 22.4
-min. 15 cm strat din piatră spartă sau piatra sparta amestec optimal
-min. 25 cm strat din balast sau balast amestec optimal
Intre structura rutiera si pamantul din fundatie (in cazul unei structuri noi)
se va prevedea un substrat de fundatie.
Totodată se va avea în vedere refacerea structurii trotuarelor.
Pentru trotuare se va folosi urmatoarea structura rutiera:
- 8 cm pavele;
- 3-5 cm strat de nisip;
- 15 cm strat de fundatie din balast.
Evacuarea apelor meteorice este asigurată prin gurile de scurgere
existente impreuna cu cele 10 scurgeri noi.
Se propune, de asemenea realizarea de lucrări privind siguranţa
circulaţiei prin executarea de marcaje longitudinale şi transversale, cât şi de
indicatoare rutiere.
Prin modernizarea acestor străzi se asigură o mai bună desfăşurare a
traficului rutier în zonă, atât în ceea ce priveşte accesul populaţiei, cât şi al
echipajelor de intervenţie în caz de forţă majoră (salvare, pompieri, poliţie).
Finanţarea obiectivului de investiţii menţionat se va face din fondurile
bugetului local, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii.

Faţă 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

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
Serviciul Investiţii, Achiziţii Publice
Nr. 29.461/12.03.2019

RAPORT
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei de avizare a
lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici ai
obiectivului de investiţii publice „Reabilitare sistem rutier strazile
Grivitei, Oltetului, Cpt. Av. T. Badulescu din municipiul Buzău”

În vederea reabilitarii sistemului rutier pe strazile Oltetului, Grivitei,
Cpt.Av.T.Badulescu, a fost întocmită expertiza tehnică şi documentaţia
tehnico-economică, prin care s-a stabilit soluţia alcătuirii structurii rutiere
pentru partea carosabilă, parcări şi trotuare.
Astfel, pentru partea carosabilă şi parcări s-a propus următoarea
structură rutieră:
-4 cm strat de uzură din beton asfaltic BA16
-5 cm strat de legatura din beton asfaltic deschis BADC 22.4
-min.15 cm strat din piatră spartă sau piatra sparta amestec optimal
-min.25 cm strat din balast sau balast amestec optimal
Intre structura rutiera si pamantul din fundatie (in cazul unei structuri noi)
se va prevedea un substrat de fundatie.
Totodată se va avea în vedere refacerea structurii trotuarelor.
Pentru trotuare se va folosi urmatoare structura rutiera:
- 8 cm pavele;
- 3-5 cm strat de nisip;
- 15 cm strat de fundatie din balast.
Evacuarea apelor meteorice este asigurată prin pante longitudinale şi
transversale către gurile de scurgere proiectate.
Prin modernizarea acestor străzi se asigură o mai bună desfăşurare a
traficului rutier în zonă, atât în ceea ce priveşte accesul populaţiei, cât şi al
echipajelor de intervenţie în caz de forţă majoră (salvare, pompieri, poliţie).
Realizarea lucrărilor propuse vor conduce la:
-siguranta circulatiei;
-accesul permanent, rapid şi în siguranţă a maşinilor de intervenţie
(salvare, pompieri, poliţie);
-descongestionarea cailor rutiere principale;
-desfasurarea unui trafic rutier in conditii normale de siguranta si confort;

Finanţarea obiectivului de investiţii menţionat 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.
Şef Serviciu Investiţii, Achiziții Publice,
Aurelia Turcoman

