
ROMANIA
JUDETUL OLT
CONSILIUL LOCAL PIATRA OLT

HOTARARE

privind aprobarea notei conceptuale gi temei de proiectare pentru obiectivulde investitii
Imbunatatirea calitatiivietii populatiei prin modernizarea spatiilor publice si a infrastructurii in orasul Piatra Olt

,,Reabilitare, modernizare, dotare Gradinita Criva pentru Centru de incluziune a cetatenilor romani
apartinand minoritatilor rome"

Consiliul Local al orasului Piatra Olt
Avand in vedere:

-Raportul de specialitate nr. 17517107.08.2018, al Serviciului,Arhitectura, Urbanism si Amenajarea
Teritoriului cu propunerea de aprobarea notei conceptuale gi temei de proiectare pentru obiectivul de
investitii lmbunatatirea calitatii vietii populatiei prin modernizarea spatiilor publice si a infrastructurii in orasul
Piatra Olt ,Reabilitare, modemizare, dotare si schimbare destinatie din Gradinita Criva in Centru de
incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatilor rome"

-Nota conceptuala nr. 17509/07.08.2018, pentru obiectivul de investilii ,,lmbunatatirea calitatii vietii
populatiei prin modemizarea spatiilor publice si a infrastructurii in orasul Piatra Olt,,Reabilitare, modernizare,
dotare Gradinita Criva pentru Centru de incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatilor rome",
Anexa nr.1

-Tema de proiectare nr.17513107.08.2018, pentru obiectivul de investitii ,,lmbunatatirea calitatiivietii
populatiei prin modemizarea spatiilor publice si a infrastructurii in orasul Piatra Olt,,Reabilitare, modernizare,
dotare si schimbare destinatie din Gradinita Criva pentru Centru de incluziune a cetatenilor romani
apartinand minoritatilor rome" , Anexa nr) 2

-Prevederile art. 1, alin.2, art. 3, art. 4, art. 5, alin.2 din H.G. nr. 90712016 privind etapele de
elaborare gi continutul-cadru al documentafiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitiifinan[ate din fonduri publice, cu modificirile gi completdrile ulterioare,

-Prevederilor art. 36 , alin. 2l lit. "b" gi lit. "c", din Legea nr. 21512001 privind administratia publici
locald, republicatd, cu modificirile gi complectirile ulterioare,

In temeiul art. 45 alin.1 si art. 115 din Legea nr.21512001'privind administralia publicd locali,
repu blicat5, cu mod ifici ri le gi com plectiri le u lterioare,

HOTARASTE:

Art. 1 Se aprobi nota conceptualS pentru obiectivul de investitii ,, lmbunatatirea calitatii vietii
, populatiei prin modernizarea spatiilor publice si a infrastructurii in orasul Piatra Olt,,Reabilitare, modernizare,
dotare Gradinita Criva pentru Centru de incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatilor rome",
conform Anexei nr. 1. parte integranti din prezenta hotdrAre.

ArL 2 Se aprobi tema de proiectare pentru obiectivul de investitii ,,lmbunatatirea calitatii vietii
populatiei prin modernizarea spatiilor publice si a infrastructurii in orasul Piatra Olt,,Reabilitare, modernizare,
dotare Gradinita Criva pentru Centru de incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatilor rome",
conform Anexei nr. 2. parte integranti din prezenta hotdr6re.

Art. 3 Se imputernicegte primarul Tudor Udrescu si semneze toate documentele necesare realizdrii
obiexlivului propus in prezenta hotirdre.

Art. 4 Primarul orasului Piatra Olt va duce la indeplinire prevederile prezentei .

Art. 5 Prezenta hotarare se comunica:
-lnstiMiei Prefectului - judetului Olt

lui Piatra Olt
i de Contabilitate din cadrul Primariei Piatra Olt
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Anexei nr.2

Judetul Oft
Orasul Piatra Olt
Nr.17513107.48.2018 Aprobat

Primar
Tudor UDRESCU

Tema de proiectare

Imbunatatirea calitatii vietii populatiei prin mode rnizareaspatiilor publice si a
infrastructurii in orasul Piatra Olt

,,Reabilitare, modernizare, dotare Gradinita Criva pentru Gentru de incluziune
a cetatenilor romani apartinand minoritatilor rome"

Temei legal : Hotdrdrea nr. 90712016 privind etapele de elaborare gi confinutul-cadru
al documentaliilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investilii
finanlate din fonduri publice

1. lnformatii senerale privind obiectivul de investitii propus
1.1. Denumirea obiectivului de investifii

lmbunatatirea calitatii vietii populatiei prin modernizarea spatiilor publice si a
infrastructurii in orasul Piatra Olt

,,Reabilitare, modernizare,"dotare Gradinita Criva in Centru de incluziune a
cetaten ilor roman i aparti nand m i noritati lor rome"

1.2. Ordonator principa! de credite/investitor

UAT Piatra Olt, judetul Olt, reprezentata prin Primar Tudor UDRESCU

1.3. Ordonator de credite (secundar, tertiar)

Nu e cazul;

1 .4. Beneficiarul investifiei

UAT Piatra Olt

2. Date de identificare a obiectivului de investitii
2.1. lnlormatii privind regimul juridic, economic Ai tehnic a! terenului

gi/sau al constructiei existente, documentafie cadastrali

Terenul pe care urmeazda se reabilita obiectivul are suprafa{a de 198,00 mp
si apa(ine domeniului public al oragului Piatra Olt. Pe acest teren se afla o clddire cu
regim de inaltime Parter,sistem structural caramida portanta, fundafii beton simplu,
plangeu din beton, acoperig garpanta siinvelitoare tabla existenta de la data
construirii imobilului.

Suprafala construita a clSdirii este de 198,00 mp, iar suprafafa desfdguratd =
198,00 mp.

Datorita faptului ca stadiul de degradare al actualei constructii este mare atat
la nivel structural cat mai ales la nivelul finisajelor si instalaliilor este necesar
reamenajarea acesteia pentru a functiona la standardele si normele in vigoare.
Terenul pe care se afla constructia se afla in domeniul public al Orasului Piatra Olt.



22 Particularititi ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse
pentru realizarea obiectivului de investitii. dupi caz:

a) descrierea succinti
propus/propuse

a amplasamentului/amplasamentelor

Amplasamentul cladirii este: Judelul Olt, oraqul Piatra Olt, sat Criva, nr.6;
important nod feroviar prin care trec trenurile din directiile Timigoara - Craiova -

Pitegti - Bucuregti, Sibiu - Rm. V6lcea - Bucuregti, Corabia - Caracal - Bucuregti.

b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente gi/sau cii de acces posibile;
Cdi de acces posibile sunt reprezentate de drumurile publice din oras

c) surse de poluare existente in zonl;
Nu este cazul
d) particularititi de relief;

Cele doua C6mpii de la est la vest de Olt, s-au format in partea finala a
Pleistocenului mediu si debutul Pleistocenului superior, cand regiunea este exondata
din mediu lacustru si evolueaza in continuare in condifiifluviatile.

Localitatea Piatra Olt este agezata in interfluviul Olt - Oltet, unde au fost
modelate 5 nivele de terasa in Pleistocenul si Holocenul superior. Cel de-al cincilea
nivel de terasa este situat nivelul cdmpurilor Caracalului si Boianului, la vest de Oltet
si est de Olt.
Primele doua nivele de terasa, cu pozilia cea maijoasa, spre Olt si Oltet, s-au format
in Holocen, cel de-al treilea nivel de terasa in Pleistocenul superior si cel de-al
patrulea, in Pleistocenul mediu. Localitatea Piatra Olt este situata pe cel de-al treilea
nivel de terasa a Pleistocenului superior, aproape de contactul cu cea de-a patra
terasa a llolocenului superior din versantul drept al Vaii Oltului. Localitatile Criva de
Sus si Criva de Jos, componente ale Orasul Piatra Olt, sunt agezate pe terasa
inferioara a rdului Olt, formata de asemenea in Holocenul superior.
Structura litologica generala a Cdmpiei Boianului si Caracalului consta dintr-un
complex argilos, ce se extinde pana la adancimi de 8 - 10 m, dupa cum urmeaza'. un
pachet argilos cu intercalalii de pietriguri mici cu nisip si nisipuri cu pietrig, ce se
extind pana la adancimi de 20 - 35 m.

e) nivel de echipare tehnico-edilitari al zonei 9i posibilititi de asigurare a
utilititilor;
ln zona exista retea electrica de medie si joasa tensiune, retea de apa si canalizare
partiala.

0 existenta unor eventuale retele edilitare in amplasament care ar
necesita relocare/protejare, in misura in care pot fi identificate;
Nu este cazul

g) posibile obligafii de servitute;
Nu este cazul

h) conditioniri constructive determinate de starea tehnici gi de sistemul
constructiv al unor constructii existente tn amplasament, asupra cirora se vor
face lucriri de intervenfii, dupi caz;
Nu este cazul

j) existenta de monumente istorice/de arhitecturi sau situri arheologice
pe amplasament sau in zona imediat invecinatd; existenta condifionirilor
specifice in cazul existenfei unor zone protejate sau de protecfie.
Nu este cazul
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2.3. Descrierea succinti a obiectivului de investitii propus din punct de vedere
tehnic sifunctional:
a) destinatre Si functiuni;

Obiectul lucrarii consta in intocmirea documentatiei necesare (studii de teren,
DALI, documentatii avize si acorduri) pentru care a fost inclus in lista de sinteza a
Companiei Nationala de lnvestitii .

b) caracteristici, parametri gi date tehnice specifice, preconizate;
Datorita faptului ca stadiul de degradare al actualei constructii este mare atat

Ia nivel structural cat mai ales la nivelul finisajelor si instalaliilor este necesar
reabilitarea scolii pentru funclionarea acesteia la standardele in vigoare .

Proiectul se incadreaza in prioritatile propuse de PUG iar terenul pe care se executa
lucrarea este inclus in proprietatea publica. Acesta este compatibil cu reglementarile
de mediu nationale, precum si cu legislatia europeana in domeniul mediului, folosind
standarde si proceduri similare cu acelea stipulate in legislatia europeana in
evaluarea impactului la mediu, conform Directivei 851337lCE amendata prin Directiva
97lnlCE.
Lucrarile din prezentul proiect au fost concepute astfel incat sa pastreze traseele
actuale amplasate integral pe domeniul public, nefiind afectate proprietati particulare.
Terenurile vor fi eliberate de orice sarcini de catre beneficiar si puse la dispozitia
constructorului inainte de inceperea executiei.

c) nivelul de echipare, de finisare gi de dotare, exigenfe tehnice ale
constructiei ?n conformitate cu cerintele funcfionale stabilite prin reglementiri
tehnice, de patrimoniu gi de mediu in vigoare;
Conform cerintelor stabilite in legislatia specifica

d) numir estimat de utilizatori;
Numarul de utilizatori care vor beneficia de lucrare se va raporta la numarul

locuitorilor din Orasul Piatra Olt.
e) durata minimi de funcfionare, apreciatii corespunzdtor

destinafiei/functiun i lor propuse;
Va fi stabilita ulterior pe baza unor normative specifice in vigoare

f) nevoi/solicitiiri funcfionale specifice;
Se va avea in vedere adoptarea unor solutii tehnologice care sa respecte

datele din tema elaborata de beneficiar, precum si concordanta cu elementele de
adaptare la teren. Solutiile proiectate vor satisface cerintele de stabilitate impuse prin
normele si normativele in vigoare.

g) corelarea solufiilor tehnice cu conditionirile urbanistice, de protectie
a mediului gi a patrimoniului;
Conform cerintelor stabilite in legislatia specifica

h) stabilirea unor criterii clare in vederea solufionirii nevoii
beneficiarului.
Lucrdrile de reabilitare, modernizare si dotare a scolii gimnaziale au ca destinalie 9i
funcliune aducerea cladirii la standardele si normativele in vigoare,
recompartimentarea acesteia si asig u rarea fu nctional itatilor.

2.4. Cadrul leqislativ aplicabil si impunerile ce rezultii din aplicarea
acestuia
-H.G. nr. 90712016 etapele de
documentafiilor ice aferente

NTE DE SEDINTA,
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Anexei nr. 1

Judetul Ott
Orasul Piatra Olt
Nr. 17509/07.08.2018

Aprobat
Primar,

Tudor UDRESCU

NOTA CONCEPTUALA
pentru obiectivul de investitii:

Imbunatatirea calitatii vietii populatiei prin modernizarea spatiilor publice si a
infrastructurii in orasul Piatra Olt

,,Reabilitare, modernizare, dotare Gradinita Criva pentru Centru de incluziune
a cetatenilor romani apartinand minoritatilor rome"

Temei legal : Hotdrdrea nr.90712016 privind etapele de elaborare gi conlinutul-cadru
al documentaliilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investifii
finanfate din fonduri publice

l.lnformatii generale privind obiectivul de investitii propus
1.1. Denumirea obiectivului de investitii

lmbunatatirea calitatii vietii populatiei prin modernizarea spatiilor publice si a
infrastructurii in orasul Piatra Olt

,,Reabilitare, modernizare, dotare Gradinita Criva pentru Gentru de incluziune a
cetateni lor roman i aparti nand m i noritati Ior rome".

1.2. Ordonator principal de credite/investitor

UAT Piatra OIt, judetul Olt, reprezentata prin Primar Tudor UDRESCU

1.3. Ordonator de credite (secundar, tertiar)

a Nu e cazut;

1 .4. Beneficiarul investifiei

UAT Piatra Olt

2. Necesitate si oportunitatea obiectivului de investitii propus
2.1 .Scurta prezentare privind :

a) deficienfe ale situafiei actuale;
Necesitatea, oportu n itatea si eficienta obiectivu I u i ;

Prin realizarea acestei investifii scoala generala se va tranforma intr-un centru
de informare, consiliere indrumare si incluziune pentru persoanele de etnie roma.

Reabilitarea acestui obiectiv va asigura :

- conservarea, crearea si dezvoltarea valorilor umane pentru optimizarea dezvoltdrii
umane la nivel local ;

- promovarea, valorificarea si dezvoltarea valorilor culturale si de invatamant;
- organizarea manifestafiilor culturale.



atragerea copiilor si indreptarea acestora catre bunele maniere , cultura si educatie.

b) efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investifii;
Prin promovarea investitiei se urmareste crearea unui spatiu modern situat in

zona centrala a satului Criva ce promoveaza buna purtare, bunele maniere

invatamantul, educatia, si competitivitatea ca principal motor al dezvoltarii orasului,

cresterea gradului de cunoastere si culturalizare a locuitorilor orasului ce se traduce

prin oameni mai educati si mai performanti in cariera, promovarea orasului ca si

destinatie culturala cu efecte economice pozitive, cresterea schimburilor culturale cu

alte zone din tara cu efecte pozitive , de asemenea de a aduce impreuna resursele

culturale pentru dezvoltarea culturala a locuitorilor zonei.

c) impactul negativ previzionat in cazul nerealizirii obiectivului de
investitii.

ln cazul in care nu se va realiza investitia, dezvoltarea zonei va fi intarziata

datorita lipsei spatiilor corespunzatoare si corect amenajate si dotate, activitatea si

asa destul de restransa se va diminua odata cu degradarea constructiei avand in

vedere vechimea acesteia, iar orasul nu va putea fi promovat la intreaga lui valoare,

nu vor exista spatii moderne si atractive destinate acestui scop, schimburile

interculturale nu se pot realiz? si va scadea gradul de perfectionare al fortei de

mun€ cu efectele negative pe care acestea le implica.

2.2. Prezentarea, dupi caz, a obiectivelor de investitii cu aceleagi
func[iuni sau functiuni similare cu obiectivul de investi[ii propus, existente in
zonil, in vederea justificirii necesititii realizirii obiectivului de investitii propus

ln prezent cadirea are destinatia de scoala generala insa prezinta deficiente

din punct de vedere al amenajari si dotarii corespunzatoare a spatiilor, iar

implementarea prezentului proiect vine in intampinarea si limitarea discrepantelor

dintre mediul rural si cel urban.

2.3. Existenta, dupi caz, a unei strategii, a unui master plan ori a unor
planuri similare, aprobate prin acte normative, in cadrul cirora se poate
incadra obiectivul de investifii propus

In cadrul strategiei de dezvoltare a orasului se regaseste actiunea referitoare
la modernizarea spatiilor pentru activitate de consiliere si ajutoarare ce fac obiectul
proiectului.

2.4. Existenta, dupi caz, a unor acorduri internationale ale statului care
obligi partea romAni la realizarea obiectivului de investifii

Nu este cazul

2.5. Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investifiei



Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor
inclusiv ctearea si mentinerea de locuri de munca prin cresterea gradului de cultura
si calificare, infiintarea, dezvoltarea sau modernizarea infrastructurii de tip
sociaUeducational, cresterea economiei .

Prin reabilitarea cladirii va creste accesul locuitorilor la spr'rjinul autoritatilor
invatatura, cultura si cunoastere, schimburi de experienta cu alte localitati din tara .

3. Estimarea suportabilititii investifiei publice
3.1. Estimarea cheltuielilor pentru executia obiectivului de investitii,

Iuindu-se in considerare, dupi caz:

- costurile unor investitii similare realizate;
- standarde de cost pentru investilii similare

3.2. Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentafiei
tehnico-economice aferente obiectivului de investifie, precum gi pentru
elaborarea altor studii de specialitate in functie de specificul obiectivului de
investitii, inclusiv cheltuielile necesare pentru obtinerea avizelor, autorizatiilor
gi acordurilor previzute de lege

Conform standardelor de costuri si niveluri impuse de program cheltuielile sunt
sunt:

- Studii de teren (topo+geo) - 4.661,90 lei
- Studiu de fezabilitate - 7876,96 lei
- Expertiza tehnica - 5000,00 lei
- Audit energetic - 2500,00 lei

Preturile nu includ TVA

3.3. Surse identificab pentru finanlarea cheltuielilor estimate (in cazul
finantirii nerambursabile se va mentiona programul operafional/axa
corespu nzitoare, identifi cati)

Investitia va fi finantata prin programul POR - Axa 13 - Sprijinirea regenerarii
oraselor mici si mijlocii din Romania.

4. lnformafii privind regimuljuridic, economic Ai tehnic al terenului gi/sau
al construcfiei existente

Terenul pe care urmeazd a se reabilita obiectivul are suprafafa de 198,00 mp
si apa(ine domeniului public al oragului Piatra Olt. Pe acest teren se afla o clddire cu
regim de inaltime Parter,sistem structural caramida portanta, fundalii beton simplu,
plangeu din beton, acoperig garpanta siinvelitoare tabla existenta de la data
construirii imobilului.

Suprafala construita a clSdirii este de 198,00 mp, iar suprafa[a desfdguratd =
198,00 mp.

Datorita faptului ca stadiul de degradare al actualei constructiieste mare atat
la nivel structural cat mai ales la nivelul finisajelor si instalaliilor este necesar
reamenajarea acesteia pentru a functiona la standardele si normele in vigoare.

Terenul pe care se afla constructia se afla in domeniul public al Orasului Piatra
ort.
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5. Particularitii$ ale am plasamentu I u i/am plasamentelor propus(e) pentru
realizarea obiectivului de investitii :

a) descrierea succintii a amplasamentului/amplasamentelor propus(e)
(localizare, suprafata terenului, dimensiuni in plan);

Amplasament : Judelul Olt, oragul Piatra Olt, sat Criva,strada Sos. Argesanu,
nr.6

Suprafala construita a clddirii este de 198,00 mp, iar suprafa[a desfSguratd
=198,00 mp .

b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente gi/sau cii de acces
posibile;

Accesul la lucrare se va face pe drumurile existente.

c) surse de poluare existente in zoni;
Nu este cazul

d) particularitiiti de relief;

Din punct de vedere geomorfologic, localitatea Piatra Olt este situata in
Campia Boianului, componenta a C6mpiei Romane. Aceasta este limitata de Valea
Oltului, la V, Valea Vedea, !d E, conturul festonat al Piemontului Getic, la N, si
Campia Calmatuiului, la S. Platforma pe care o formeaza cdmpul este adanc sectinat
de o relea hidrografica, relativ deasa, cum sunt : rdul Oltel, paraiele Amaradia si
Teslui, al cdror curs se desfasoara in partea nordica. Releaua hidrografica principala,
Olt si Jiu, au modelat suprafala cdmpiei prin formarea 4 nivele de terasa, care
reflecta etape de evolutie in conditii fluviatil - lacustre a regiunii pe parcursul
Cuaternarului. La E de Olt, se dezvolta Campia Boianului, iar la V de Jiu, Campia
Bailestilor, care din punct de vedere genetic sunt echivalente Cdmpiei Caracalului.

Definitivarea reliefului CAmpiei Romane s-a produs prin inchiderea Bazinului
Dacic, la nivelul Cuaternarului. Bazinul Dacic, conturat inca din Sarmatian, isi incheie
evolutia prin ridicarea treptata a Platformei Moesice de la vest cdtre est si de la sud
citre nord. Ridicarea CAmpiilor Caracalului si Boianului a avut loc in Pleistocenul
mediu si partea dc debut a celui superior, iar tarmul bazinului lacustru a migrat spre
est si nord est, unde in Holocen s-au format cAmpiile de subsistenta, ce bordeaza
CAmpiile piemontane de pe rama nordica a Cdmpiei Romane.

Cele doua CAmpii de la est la vest de Olt, s-au format in partea finala a
Pleistocenului mediu si debutul Pleistocenului superior, cand regiunea este exondata
din mediu lacustru si evolueaza in continuare in conditii fluviatile.

Localitatea Piatra Olt este agezata in interfluviul Olt - Oltet, unde au fost
modelate 5 nivele de terasa in Pleistocenul si Holocenul superior. Cel de-al cincilea
nivel de terasa este situat nivelul c6mpurilor Caracalului si Boianului, la vest de Oltet
si est de Olt.

Primele doua nivele de terasa, cu pozilia cea mai joasa, spre Olt si Oltet, s-au
format in Holocen, cel de-al treilea nivel de terasa in Pleistocenul superior si cel de-al
patrulea, in Pleistocenul mediu. Localitatea Piatra Olt este situata pe cel de-al treilea
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nivel de terasa a Pleistocenului superior, aproape de contactul cu cea de-a patra
terasa a tlolocenului superior din versantul drept al Vaii Oltului. Localitatile Criva de
Sus si Criva de Jos, componente ale comunei Piatra OIt, sunt agezate pe terasa
inferioara a rdului Olt, formata de asemenea in Holocenul superior.
Structura litologica generala a Cdmpiei Boianului si Caracalului consta dintr-un
complex argilos, ce se extinde pana la adancimi de 8 - 10 m, dupa cum urmeaza'. un
pachet argilos cu intercalalii de pietriguri mici cu nisip si nisipuri cu pietrig, ce se
extind pana Ia adancimi de 20 - 35 m.

Terasa pe care este agezata localitatea Piatra Olt este formata dintr-un pachet
de argila slab nisipoasa, brun - cdfenie, ce se extinde pana la adancimi de 4 - 5 m,
dupa care sunt interceptate argile cu rar pietrig pana la adancimi de 8 - 10 m. ln
continuare sunt interceptate pietriguri cu nisip sau nisip argilos. Apa subterana se
situeaza la adancimi de 18 - 20 m.

Localitatea Piatra Olt este agezata pe cel de-al doilea nivel de terasa formata in
Holocenul inferior, iar localitatile Criva de Sus si Criva de Jos, se desfasoara pe
terasa inferioara a rAului Olt, structurata in Holocenul superior.

Terasa mai inalta pe care se situeaza localitatea Piatra Olt este alcatuita dintr-
un complex argilos, gros de cca 4,0 m, dupa cum urmeaza: argila cu rar pietrig, iar
la adancimi de 7 - 8 m pietrig cu nisip sau liant argilos. Nivelul apei subterane se
situeaza la adancimi de 10 - 12 m.

Terasa inferioara de pe teritoriul localitatilor Criva are in suprafala un complex
argilos cu grosimi de 3 - 4 m dupa care sunt interceptate pietriguri cu nisip. Apa
subterana se plaseaza la adancimi de 4 - 5 m.

Sub depozitele CAmpiei" Caracalului, de la adancimi de 80 - 120 m este
interceptat Pleistocenul inferior in faciesul Stratelor de Fratesti.

e) nivel de echipare tehnico-edilitari a zonei gi posibilititi de asigurare a
utilititilor;

ln zona exista retea electrica de medie sijoasa tensiune, retea de apa

0 existenfa unor eventuale refele edilitare in amplasament care ar
necesita relocare/protejare, in misura in care pot fi identificate;

Nu este cazul

g) posibile obligafii de servitute;

Nu este cazul

h) condifioniri constructive determinate de starea tehnici gi de sistemul
constructiv al unor constructii existente in amplasament, asupra cirora se vor
face lucriri de intervenfii, dupi caz;

Nu este cazul

j) existenla de monumente istorice/de arhitecturi sau situri arheologice
pe amplasament sau in zona imediat invecinati; existenfa condifionirilor
specifice in cazul existenfei unor zone protejate sau de protectie.

Nu este cazul
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6. Descrierea succintii a obiectivului de investitii propus, din punct de
vederc bhnic ai functional:

a) destinatie gi functiuni; GRADINITA CE SE DORESTE A SE SCHIMBA
DESTINATIA IN CENTRU DE INCLUZIUNE A CETATENILOR ROMANI APARTINAND
TINORITATILOR ROME.

Obiectul lucrarii consta in intocmirea documentatiei necesare in vederea
punerii in executie si a SCHIMBARII DESTINATIEI lN GENTRU DE INCLUZIUNE A
CETATENILOR ROMANI APARTINAND MINORITATILOR ROME.

b) caracteristici, parametri gi date tehnice specifice, preconizate;

Se va recompartimenta si moderniza cladirea existenta, inclusiv terenul
exterior pentru aducerea lui la parametri optimi de incadrarea peisagistica si
functiunile ce ii revin.

c) durata minimi de funcfionare apreciati corespunzitor
destinafiei/funcfiunilor propuse;

Conform cerintelor stabilite in legislatia specifica

d) nevoi/solicitiri functionale specifi ce.

Se va avea in vedere adoptarea unor solutii tehnologice care sa respecte
datele din tema elaborata de beneficiar, precum si concordanta cu elementele de
adaptare la teren. Solutiile proiectate vor satisface cerintele de stabilitate impuse prin
normele si normativele in vigoare.

7, Justificarea necesitiifii elaboririi, dupi caz, a=

- studiului de prefezabilitate, in cazul obiectivelor/proiectelor majore de
investitii;

Nu este cazul

- expertizei tehnice gi, dupi caz, a auditului energetic ori a altor studii de
specialitate, audituri sau analize relevante, inclusiv analiza diagnostic, in cazul
i nteruenfiilor la constructii existente;

Expertiza tehnica se va efectua in conformitate cu Legea nr. 1011995 privind
calitatea in construclii si Regulamentul privind controlul de stat al calitdfii in
construc[ii, aprobat prin H.G. nr.27311994;

- unui studiu de fundamentare a valorii resursei culturale referitoare la
restricfiile gi permisivititile asociate cu obiectivul de investifii, in cazul
intervenfiilor pe monumente istorice sau in zone protejate.

NTE DE SEDINTA,

Nu este cazul

IAN STAN
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