
ROMANIA
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CONSILIUL LOCAL PIATRA OLT

HOTARARE

privind aprobarea notei conceptuale gitemeide proiectare pentru obiectivul de investi[ii

,,lmbunatatirea spatiilor publice urbane prin modernizarea cailor de acces, in orasul Piatra Olt, judetul

olt'

Consiliul Local al orasului Piatra Olt
Avand in vedere:
-Raportul de specialitate nr. 17534107.08.2018, al Serviciului,Arhitectura, Urbanism si Amenajarea
Teritoriului cu propunerea de aprobarea noteiconceptuale gitemeide proiectare pentru obiectivul de
investilii,,lmbunatatirea spatiilor publice urbane prin modernizarea cailor de acces, in orasul Piatra
Olt, judetul OIt"
-Nota conceptuala nr. 17532107.08.2018, pentru obiectivul de investi[ii ",lmbunatatirea spatiilor
publice urbane prin modernizarea cailor de acces, in orasul Piatra Olt, judetul Olt",Anexa nr. 1

-Tema de proiectare nr. 17533107-08.2018, pentru obiectivul de investifii ",lmbunatatirea spatiilor
publice urbane prin modernizarea cailor de acces, in orasul Piatra Olt, judetul Olt",Anexa nr. 2
-Prevederile art. 1, alin. 2, arl.3, art. 4, arl.5, alin. 2 din H.G. nr- 9O712016 privind etapele de
elaborare gi confinutul-cadru al documenta[iilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor
de investi[iifinantate din fonduri publice, cu modificirile gi completirile ulterioare,
-Prevederilorart.36, alin.2l lit. "b"gi lit. "c", art 115alin. (1),lit. "b"din Legea nr.215l2QQ1 privind
administralia publici locali, republicati, cu modificdrile gi complectirile ulterioare,

ln temeiul ar7. 45 alin. (11 si art. 1 15 din Legea nr.21512001 privind administrafia publicd
locali, republicat5, cu modificirile gi complectdrile ulterioare

HOTARASTE:

Art. 1 Se aprobi nota conceptuali pentru obiectivul de investitii ,,lmbunatatirea spatiilor publice
urbane prin modernizarea cailor de acces, in orasul Piatra Olt, judetul Olt" conform Anexei nr. 1.

parte integranti din prezenta hotdrire.
Art. 2 Se aprobi tema de proiectare pentru obiectivul de investitii ,,lmbunatatirea spatiilor publice

' urbane prin modernizarea cailor de acces, in orasul Piatra Olt, judetul Olt", conform Anexei nr. 2.

parte integranti din prezenta hotirAre.
Art. 3 Se imputernicegte primarul Tudor Udrescu si semneze toate documentele necesare realizdrii
obiectivului propus in prezenta hotirire.
Art. 4 Primarul orasului Piatra Olt va duce la indeplinire prevederile prezentei .

Art. 5 Prezenta hotarare se comunica:
-lnstitutiei Prefectului - judetului Olt
- Primarului orasului Piatra Olt

ui de Contabilitate din cadrul Primariei Piatra Olt

SECRETAR,
PETRISOR STOICA

Hotararea a fost adoptata cu 9 voturi pentru din 9
Nr. 62107.08.2018
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Anexei nr.2

Judetul Olt
Orasul Piatra Olt
Nr. 17533107.08.2018

Aprobat
Primar,

Tudor UDRESCU

TEMA DE PROIECTARE
pentru obiectivul de investitii:

,,lmbunatatirea spatiilor publice urbane prin modernizarea cailor de acces, in orasul
Piatra Olt, judetul Olt"

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

1. lnformatii generale
1. lnformafii generale privind obiectivul de investilii propus

1.1. Denumirea obiectivului de investilii: "lmbunatatirea spatiilor publice urbane prin
modernizarea cailor de acces, in orasul Piatra Olt, judetul Olt"
1.2. Ordonator principal de credite/investitor:
Orasul Piatra Olt, judetul Olt reprezentata prin Primar Tudor Udrescu
1.3. Beneficiarul investitiei: ORASUL PIATRA OLT, judetul Olt

1.4. Elaboratorul temei de proiectare: ORASUL PIATRA OLT, judetul Olt

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

a) deficiente ale situaliei actuale;
La nivel european, in conformitate cu analiza care a stat la baza elabordrii versiunii

actuale a Programului Operational Regional 2014-2020, rata riscului de sdrdcie gi de
excluziune sociald din RomAnia claseazd lara noastrd pe locul al doilea (valori de la nivelul
anului 2011).

La nivel national, statisticile indicd faptul cd in orasele mici si mijlocii, comparativ cu
centrele urbane mari, se regisesc cele mai multe persoane care trdiesc in gospoddrii aflate
in risc de siricie si de excluziune sociali, riscul de sdrdcie fiind invers proportional cu
gradul de urbanizare. Astfel, proportia populatiei urbane neafectate de deficiente de locuire,
ocupare sau de dezvoltare a capitalului uman scade odatd cu dimensiunea orasului,
inregistrdndu-se cele mai mici valori labaza retelei urbane, de43o/o in orasele mici (10.000 -
20.000 de locuitori) si de 29o/oin orasele foarte mici (sub 10.000 de locuitori). intrucdt locuitorii
oraselor de mici dimensiuni sunt in mare mdsurd expugi riscului de sdrdcie si excluziune
socialS, numdrul locuitorilor acestor orase/municipii (solicitant de finantare/partener) constituie
un criteriu de punctare suplimentard in cadrul grilei de evaluare tehnicd sifinanciarS.

Spre desosebire de orasele mari, unde, de cele mai multe ori, sdrdcia se concentreazd
spatial in anumite pdrti ale oraselor, in care, lipsa unor intervenlii coordonate 9i focalizate
conduce la aparitia unor cartiere defavorizate, in centrele urbane de mici dimensiuni,
siricia si excluziunea sociali constituie, de reguli, fenomene generalizate !a nivelul
orasului. Desigur, inclusiv in oragele de mici dimensiuni pot exista zone in care se
inreoistreazS fenomenrrl de seoreoare socio-snatiall a locrritorilor din earva calititii slabe a
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ln Qeneral, centrele urbane de mici dimensiuni se confruntd cu mai multe probleme
socio+conomice, cum ar fi: migratia populatiei citre centrele urbane mai mari sau in afara
tairii, populatia imbdtr6nitd, somajul Tn crestere, activitatea economicd redusd, calitatea
precard a serviciilor si a infrastructurii publice etc. linAnd seama si de Strategia NationalS
privind lncluziunea Sociald gi Combaterea Sirdciei 2015-2020, grupurile vulnerabile din
orasele/municipiile mici si mijlocii sunt in principal copiii lipsiti de grija pdrinteascd sau care
trdiesc in sdrdcie, persoanele sdrace (gomeri, persoane cu venituri reduse etc.), vdrstnici
singuri sau cei aflafi in situatie de dependentd sau cei care trdiesc in sdrdcie, popula[ie roma,
persoane cu dizabilitdti, victimele violenfeiin familie etc.

In conformitate cu art.7 alin. (2) din OUG nr. 18/2017 privind asistenla medicald
comunitard, categoriile de persoane vulnerabile sunt persoanele care se gdsesc Tn

urmdtoarele situatii:
a) nivel economic sub pragul sdrdciei;
b) gomaj;
c) nivel de educalie scdzut;
d) dizabilitate;
e) boli cronice;
f) boli aflate in faze terminale, care necesitd tratamente paliative;
g) graviditate;
h) vdrsta a treia;
i) vdrstd sub 18 ani;
j) fac parte din familii monoparentale;
k) risc de excluziune sociald;
l) alte categorii identificate ca vulnerabile din punct de vedere medical sau soclal de la

nivelul comunitdlii.
Avdnd in vedere cele de mai sus, solicitantii de finanlare vor identifica grupurile de

persoane vulnerabile/defavorizate la nivelul oraselor/municipiilor, ale cdror probleme sunt
abordate integrat prin intermediul proiectelor propuse.
Pe lAngi necesitatea rezolvdrii problemelor de naturi socio-economici, dezvoltarea
durabild gi cregterea standardelor de via!5 in cadrul oragelor/municipiilor de mici dimensiuni
sunt dependente inclusiv de imbunititirea ofertei educationale, nivelul de educatie mai
ridicat al populatiei fiind o conditie esentiald pentru o crestere inteligentS, durabild si
favorabild incluziunii, de oferirea unor posibilitifi de petrecere a unui timp Iiber de
calitate, de imbunititirea conditiilor de locuire pentru grupurile vulnerabile, dar gi de
imbunitilirea calitifii gi a aspectului infastructurii publice urbane. in cadrul etapei de
evaluare tehnicd gi financiari vor fi punctate unitdfile administrativ-teritoriale orase/municipii
ce prezintd un procent mai ridicat al populafiei care triiegte in zone marginalizate (pe
baza datelor de la INS provenite de la recensdmAntul popula[iei din 2011), conform
informatiilor din Anexa nr. 8 la Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate din RomAnia, precum si
cele care au un lndice al Dezvoltirii Umane Locale mai redus.

Pe lAngd proprii locuitori gi potenlialii investitori, navetisti, rezidenti sau turisti, multe din
aceste orase de mici dimensiuni deservesc si zonele rurale din apropiere, astfel cd acestea
detin si un rol important in satisfacerea necesitdtilor socio-economice, culturale, educationale
ale populatiei din zonele rurale, populatie caracterizat5, in mare mdsurd, prin rate ridicate ale
sdrdciei, imbdtr6nire demograficd, lipsa accesului la serviciile de bazd, subdezvoltarea
capitalului uman etc.

Av6nd in vedere rolul important al oraselor mici si mijlocii in sistemul de aseziri din
Rominia, existenfa fenomelor de sdrdcie si excluziune socialS, in unele dintre aceste orage
chiar Ia un nivel generalizat, calitatea precard a serviciilor publice gi a spaliilor publice
urbane, este necesard o abordare integrati a problemelor, aparent distincte, cu care se
confruntd aceste ora$e, pentru a se asigura dezvoltarea echilibratii si cresterea
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Din aceste motive, prin O.S. 13.1 se urmiregte, concomitent, imbunitdtirea serviciilor
sociale gi/sau educationale gi/sau culturale gi/sau recreative, precum si imbundtdlirea spatiilor
publice urbane din orasele/municipiile de mici dimensiuni, cu implicatii asupra imbundtd[irii
calitatii vietii popula[iei, in general. Avantajul acestei abordari integrate a problemelor din
orage (servicii sociale, educalionale, culturale, recreative gi infrastructura publici urband
subdimensionate gi/sau nemodernizate etc) este reprezentat de faptul cd se pot solutiona
simultan mai multe cerinte si necesititi ale populatiei, intre care existd relalii de
interdependenfi, contribuindu-se astfel la indeplinirea viziunii de dezvoltare a respectivelor
orase/municipii.

Proiectele finanfate din O.S. 13.1 pot fi implementate la nivelul teritorial al UAT
orage/municipii mici gi mijlocii (inclusiv satele apartinitoare) gi trebuie sd prevadd o

abordare integrati a activitdlilor, derivati din Strategia de Dezvoltarea Locali/Strategia
lntegrati de Dezvoltare Urbani, respectiv sd con[ind activitdli complementare privind atAt
investiliile in serviciile sociale si/sau educationale si/sau culturale si/sau recreative, cdt 9i
privind infrastructura publicd urband.

Degi este obligatoriu ca solicitantul sd justifice complementaritatea activitdtilor
proiectului, cu referire la nevoile si cauzele care determind anumite probleme in dezvoltarea
orasului/municipiului si care afecleazd calitatea vietii locuitorilor, nu este obligatorie
existenta unei alituriri fizice intre obiectele de investitii privind infrastructura aferentd
serviciilor ce fac obiectul proiectului (categoria A) si cele privind spatiile publice urbane
(categoria B), acestea putAnd fi situate in p5(i diferite ale oragului/municipiului dar, in mod
integrat trebuie sd contribuie la dezvoltarea oraselor de mici dimensiuni si la imbundtdtirea
vielii locuitorilor acestuia, cu accent pe calitatea vietii grupurilor vulnerabile/defavorizate.

b) efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investilii;
Prin modernizarea infrastructurii se imbunatateste accesul catre comunitatile izolate

catre institutiile educationale, de cultura si recreative. Acest fapt va creea premisele pentru
scaderea riscului de saracie, de abandon scolar si cresterea incluziunii sociale; va duce Ia

cresterea accesului la invatamant, la calificare, la acces mai facil la asistenta sociala.
c) impactul negativ previzionat in cazul nerealizirii obiectivului de investitii.

ln cazul in care nu se va realiza investitia, va creste excluziunea sociala, abandonul scolar.
creste gradul de saracie prin imposibilitatea gasirii locurilor de munca, etc.

2.2. Prezentarea, dupi caz, a obiectivelor de investitii cu aceleagi functiuni sau
functiuni similare cu obiectivul de investitii propus, existente in zoni, in vederea
justificdrii necesititii realizirii obiectivului de investifii propus.

Prin modernizarea drumurilor se va asigura un acces mai facil la Sala de Sport.
Stadion, Primarie, Centru Cultural, Scolile generale din satul Piatra, la Centrul de informare si
consiliere persoane defavorizate Criva, precum si la Centrul de incluziune a cetatenilor
romani apartinand minoritatilor rome Criva.

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
investitii propus

Proiectul "lmbunatatirea spatiilor publice urbane prin modernizarea cailor de acces, in

orasul Piatra Olt, judetul Olt' se incadreaza in domeniile prioritare ale dezvoltari locale ale
orasului Piatra Olt prevazute in Strategia de dezvoltare locala a orasului Piatra Olt pentru
perioada 2014-2025'.

- Dezvoltare urbana durabila
- Dezvoltarea indfrastructurii locale
- Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii sociale
- Dezvoltarea resurselor umane in spijinul unei ocupari durabile si a incluziunii

sociale
- Protectia mediului si cresterea eficientei energetice.

rl
t/



2,4. Existenta, dupi caz, a unor acorduri internafionale ale statului care oblige
partea romdni la realizarea obiectivului de investii

Programul Operational Regional 2014-2020 propune o serie de priorititi de investitii
carerdspundobiectivelor@(StrategiaUEpentruocrestereinteligent5,
durabild si favorabild incluziunii), precum si obiectivelor Fondului European pentru
Dezvoltare Regionali in ceea ce priveste coeziunea economicd, sociald si teritoriali.

2.5. Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei
Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizicd, economicd si sociald a comunitdtilor

defavorizate din orasul Piatra Olt.
lmbunatatirea calitatii vietii populatiei prin modernizarea institutiilor de invatamant,

culturale si recreative si a infrastructurii in orasul Piatra Olt

3. Estimarea suportabilititii investitiei publice
3.1. Estimarea cheltuielilor pentru execufia obiectivului de investifii, luAndu-se in

considerare, dupi caz:
- costurile unor investilii similare realizate;
- standarde de cost pentru investitii similare
Costurile sunt estimate in limita sumei de 1.800.00 euro fara TVA, incadrandu-se in
standardul de cost SCOST-02/MADR

3.2. Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentatiei tehnico-
economice aferente obiectivului de investitie, precum gi pentru elaborarea altor studii
de specialitate in functie de specificul obiectivului de investitii, inclusiv cheltuielile
necesare pentru oblinerea avizelor, autorizafiilor gi acordurilor prevdzute de lege

Studii, documentatii suport si chetuieli penrru obtinerea e avize, acorduri si autorizatii,
expertizare tehnica, certificare energetica, SF/DALI, PT, consultanta si management de
proiect, asistenta tehnica reprezinta maxim 10% din cheltuielile pentru investitia debaza.

3.3. Surse identificate pentru finantarea cheltuielilor estimate (in cazul finantirii
nerambursabile se va menfiona programul operafional/axa corespunzitoare,
identificatii)

Avand in vedere apelul de proiecte deschis de Programul Operational RegionalAxa 13
"Sprijinirea regenerarii oraselor mici si mijlocii". Obiectiv specific 13.1 "lmbunatatirea calitatii
vietii populatiei in orasele mici si mijlocii din Romania" si faptul ca orasul Piatra O[t
indeplineste cerintele de eligibilitate prevazute in Ghidul Solicitantului se vor accesa fondurile
necesare realizarii investitiei pe aceasta axa.

Cofinantarea din partea orasului Piatra Olt este de minimum 2% din valoarea
cheltuielilor eligibile.

4. lnformatii privind regimul juridic, economic Ai tehnic al terenului gi/sau al
construcfiei existente
Regimul juridic: Drumurile propuse pentru modernizare sunt situate in intravilanul si
extravilanul orasului Piatra Olt si apartin domeniului public al UAT si au functiunea de cai de
comunicatie/ drumuri.
Regimul tehnic: Suprafata afectata de lucrari este de circa 43.700 mp, situata in intravilanul si
extravilanul orasului Piatra Olt
Regimul economic: Conform Planului Urbanistic General aprobat, situatia actuala a terenului
este de cai de comunicatie.

5. Particularitifi ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru
realizarea obiectivului de investitii:

a) descrierea succinti a amplasamentului/amplasamentelor propus(e)
(localizare, suprafa[a terenului, dimensiuni in plan);

Ora$ul Piatra Olt este situat in nordul C6mpiei Caracalului, pe dreapta vdii Oltului, la 16



trenurile din direcliile Timigoara - Craiova - Pitegti - Bucuregti, Sibiu - Rm. VAlcea - Bucuregti,
Corabia - Caracal - Bucuregti.

NR CRT Denumire Strada Lungime/suprafata

1 DJ 677 (str. Victoriei) L=1.226m15=14.712mp
2 DJ677 (str. Pietrei) L= 1.739 m /S = 17.372,61 mp
3 DC 13 (str. Depozitelor) L=561 m/S=4.488mp

Lungimea drumurilor ce se vor moderniza este de 3.526 m
Drumurile ce fac obiectul prezentei note sunt improprii circulatiei autovehiculelor si

pietonilor avand o structura din pamant ce prezinta degradari de tipul cedarilor , gropi in care
apa ploilor balteste, in cazul precipitatiilor mari apa patrunde in gospodariile oamenilor,
elementele geometrice ale strazilor nu mai corespund standardelor in vigoare.

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

Cei de acces posibile sunt reprezentate de drumurile publice din oras si sate
apdrtinatoare

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

d) particularititi de relief;
Cele doua C6mpii de la est Ia 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 OIt este agezata in interfluviul Olt - Oltet, unde au fost modelate 5
nivele de terasa in Pleistocenu! 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 mai joasa, spre OIt 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 CAmpiei 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 a zonei 9i posibilitiiti de asigurare a
utilitifilor:'
ln zona exista retea electrica de medie sijoasa tensiune, retea de apa si canalizare.

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

g) posibile obligatii de servitute;
Nu este cazul

h) condifioniri constructive determinate de starea tehnici gi de sistemul
constructiv al unoi construcfii existente in amplasament, asupra cirora se vor face
lucriri de intervenfii, dupi caz;
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j) existenta de monumente istorice/de arhitecturi sau situri arheologice pe
amplasament sau in zona imediat invecinati; existenta condifionirilor specifice in
cazul existentei unor zone protejate sau de proteclie.
Nu este cazul

6. Descrierea succinti a obiectivului de investilii propus, din punct de vedere
tehnic Ai funcfional:

a) destinatie 9i functiuni;
Obiectul lucrarii consta in intocmirea documentatiei necesare in vederea punerii in

executie a urmatoarelor drumuri:
Drumuri si strazi - carosabil, rigole carosabile, trotuare cu parapet: DC 13 (str. Depozitelor)
Piste de biciclete si Trotuare: DJ 677 (str. Victoriei), DJ 677 (str.Pietrei)

b) caracteristici, parametri gi date tehnice specifice, preconizate;
Terenurile ocupate sunt exclusiv in ampriza strazilor nefiind necesare exproprieri, scoateri din
circuitul agricol sau forestier, asadar lucrarile propuse pentru aceste strazi sunt amplasate in
domeniul public.
Proiectul se incadreaza in prioritatile propuse de PUG iar terenul pe care se executa lucrarea
estd 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
med i u, conform D i rectivei 85 1337 I CE amendata pri n Directiv a 97 lnl CE.
De asemenea proiectul va respecta prevederile Legli 8211998 pentru aprobarea OG4311997
privind regimul juridic al drumurilor si normele tehnice privind proiectarea, construirea,
reabilitarea, modernizarea, intretinerea, repararea, administrarea si exploatarea drumurilor
publice elaborate si aprobate prin Ordinal Ministrului Transporturilor.
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) d u rata m i nimi de fu nctionare apreciatii corespun z5rtor desti nafiei/fu ncfi u n i Ior
propuse;
Conform cerintelor stabilite in legislatia specifica

d) nevoilsol icitiiri func[ionale 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 necesitifii elabordrii, dupi caz, ai
- 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
intervenfiilor la construcfii existente;
Expertiza tehnica se va efectua in conformitate cu Legea nr. 1011995 privind calitatea in
constructii si Regulamentul privind controlul de stat al calitdlii in construclii, aprobat prin H.G.
nr.27311994;

- unui studiu de fundamentare a valorii resursei culturale referitoare la restricfiile
gi permisivititile -ap'pelgA cu obiectivul de investifii, in cazul intervenfiilor pe
mon umente isto$b' sau :in,fr{e protejate.
Nu este cazul.
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Anexei nr. 1

Judetul Olt
Orasul Piatra Olt
Nr. 17532107 .08.2018

Aprobat
Primar,

Tudor UDRESCU

NOTA CONCEPTUALA
pentru obiectivu! de investitii:

,,lmbunatatirea spatiilor publice urbane prin modernizarea cailor de acces, in
orasul Piatra Olt, judetul Olt"

Temei legal : HotirArea nr.90712016 privind etapele de elaborare gi confinutul-cadru
al documentafiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investi{ii
finanfate din fonduri publice

l.lnformatii qenerale privind obiectivul de investitii propus
1.1. Denumirea obiectivului de investifii

"lmbunatatirea spatiilor publice urbane prin modernizarea cailor de acces, in
orasul Piatra Olt, judetul Olt""

1.2. Ordonator principal de credite/investitor
Orasul Piatra Olt, judetul Olt reprezentata prin Primar Tudor Udrescu

1.3. Ordonator de credite (secundar, tertiar)
Nu e cazul;

1.4. Beneficiarul investifiei
Orasul Piatra Olt, judetul Olt

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

a) deficiente ale situatiei actuale;
La nivel european, in conformitate cu analiza care a stat la baza elabordrii

versiunii actuale a Programului Operalional Regional 2014-2020, rata riscului de
sirdcie gi de excluziune sociald din Romdnia claseazdlara noastrd pe locul al doilea
(valori de la nivelul anului 2011).

La nivel nafional, statisticile indicd faptul cd in oragele mici gi mijlocii,
comparativ cu centrele urbane mari, se regdsesc cele mai multe persoane care
trdiesc in gospoddrii aflate in risc de siricie 9i de excluziune sociali, riscul de
sdrdcie fiind invers proporlional cu gradul de urbanizare. Astfel, propo(ia
popula{iei urbane neafectate de deficienfe de locuire, ocupare sau de dezvoltare a
capitalului uman scade odatd cu dimensiunea oragului, inregistrAndu-se cele mai

mici valori la baza refelei urbane, de 43% in oragele mici (10.000 - 20.000 de
locuitori) gi de 29o/oin oragelefoarte mici (sub 10.000 de Iocuitori). TntrucAt locuitorii
oraqelor de mici dimensiuni sunt in mare mdsurd expugi riscului de sdrdcie gi

excluziune sociali, numdrul locuitorilor acestor orage/municipii (solicitant de

finanfare/partener) constituie un criteriu de punctare suplimentard in cadrul grilei de
evaluare tehnicd 9i financiarS.
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Spre desosebire de oragele mari, unde, de cele mai multe ori, sdrdcia se
concentreazd spafia! in anumite pa(i ale oragelor, in care, lipsa unor interven[ii
coordonate gi focalizate conduce la aparilia unor cartiere defavorizate, in centrele
urbane de mici dimensiuni, siricia gi excluziunea sociali constituie, de reguli,
fenomene generalizate la nivelu! oragului. Desigur, inclusiv in oragele de mici
dimensiuni pot exista zone in care se inregistreazd fenomenul de segregare socio-
spaliald a locuitorilor, din cauza calitd[ii slabe a infrastructurii de bazd, gomajului
ridicat, abandonului gcolar, infractionalitdtii mai ridicate etc.

in general, centrele urbane de mici dimensiuni se confruntd cu mai multe
probleme socio-economice, cum ar fi: migrafia populaliei cdtre centrele urbane mai
mari sau in afara ldrii, populalia imbdtrAnitd, gomajul in cregtere, activitatea
economicd redusd, calitatea precard a serviciilor gi a infrastructurii publice etc.

Jinand seama 9i de Strategia Nafionald privind Incluziunea SocialS gi Combaterea
Sdrdciei 2015-2020, grupurile vulnerabile din oragele/municipiile mici gi mijlocii sunt
in principal copiii lipsifi de grija pdrinteascd sau care trdiesc Tn sirdcie, persoanele
sdrace (gomeri, persoane cu venituri reduse etc.), vdrstnici singuri sau cei aflafi Tn

situatie de dependen!5 sau cei care trdiesc in sdrdcie, populatie roma, persoane cu
dizabilitSli, victimele violenlei in familie etc.

in conformitate cu art. 7 alin. (2) din O\JG nr. 18/2017 privind asisten[a
medicald comunitard, categoriile de persoane vulnerabile sunt persoanele care se
gdsesc in urmdtoarele situalii:

a) nivel economic sub praQul sdrdciei;
b) gomaj;
c) nivel de educatie scdzut;
d) dizabilitate;
e) boli cronice;

0 boli aflate in faze terminale, care necesitd tratamente paliative;
g) graviditate;
h) vdrsta a treia;
i) vdrsta sub 18 ani;
j) fac parte din familii monoparentale;
k) risc de excluziune sociald;
l) alte categorii identificate ca vulnerabile din punct de vedere medical sau social

de la nivelul comunitdlii.
AvAnd in vedere cele de mai sus, solicitanlii de finantare vor identifica

grupurile de persoane vulnerabile/defavorizate la nivelul oragelor/municipiilor, ale
cdror probleme sunt abordate integrat prin intermediul proiectelor propuse.
Pe lAngd necesitatea rezolvirii problemelor de naturi socio-economici,
dezvoltarea durabilS gi cregter,ea standardelor de viati ?n cadrul oragelor/municipiilor
de mici dimensiuni sunt dependente inclusiv de imbunititirea ofertei educafionale,
nivelul de educalie mai ridicat al populaliei fiind o condifie esenfiald pentru o cregtere
inteligentd, durabild gi favorabilS incluziunii, de oferirea unor posibiliti$ de
petrecere a unui timp liber de calitate, de imbunitifirea condiliilor de locuire
pentru grupurile vulnerabile, dar gi de imbunitiitirea calititii Si a aspectului
infastructurii publice urbane. in cadrul etapei de evaluare tehnicd gi financiard vor
fi punctate unitSlile administrativ-teritoriale orage/municipii ce prezintd un procent
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mai ridicat al populatiei care triiegte in zone marginalizate (pe baza datelor de la
INS provenite de la recensdmAntul populaliei din 2011), conform informafiilor din
Anexa nr. 8 la Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate din Romdnia, precum gi cele
care au un lndice al Dezvoltirii Umane Locale mai redus.

Pe langd proprii locuitori gi potenfialii investitori, navetigti, rezidenti sau turigti,
multe din aceste orage de mici dimensiuni deservesc si zonele rurale din apropiere,
astfel cd acestea defin gi un rol important in satisfacerea necesitdlilor socio-
economice, culturale, educalionale ale populatiei din zonele rurale, populalie
caracterizati, in mare mdsurd, prin rate ridicate ale sdrdciei, imbdtrAnire
demograficd, lipsa accesului la serviciile de bazd, subdezvoltarea capitalului uman
etc.

Av6nd in vedere rolul important al oraselor mici gi mijlocii in sistemul de
ageziri din Romdnia, existenla fenomelor de sdrdcie 9i excluziune sociald, in unele
dintre aceste orage chiar !a un nivel generalizat, calitatea precard a serviciilor
publice gi a spatiilor publice urbane, este necesard o abordare integrati a
problemelor, aparent distincte, cu care se confrunti aceste orage, pentru a se
asigura dezvoltarea echilibrati 9i cregterea atractivitilii acestor localitdti.

Din aceste motive, prin O.S. 13.1 se urmiregte, concomitent, ?mbundtdlirea
serviciilor sociale 9i/sau educalionale 9i/sau culturale gi/sau recreative, precum gi

imbundtdtirea spaliilor publice urbane din oragele/municipiile de mici dimensiuni, cu
implicalii asupra imbundtalirii calititii vietii populatiei, in general. Avantajul acestei
abordari integrate a problemelor din orage (servicii sociale, educalionale, culturale,
recreative gi infrastructura publicd urbani subdimensionate gi/sau nemodernizate
etc) este reprezentat de faptul cd se pot solutiona simultan mai multe cerinfe gi
necesitili ale populaliei, intre care existi relalii de interdependenti,
contribuindu-se astfel la indeplinirea viziunii de dezvoltare a respectivelor
orase/municipii.

Proiectele finantate din O.S. 13.1 pot fi implementate la nivelul teritorial al UAT
orage/municipii mici gi mijlocii (inclusiv satele apa(initoare) gi trebuie sd prevadd o
abordare integrati a activititilor, derivatd din Strategia de Dezvoltarea
Locald/Strategia Integrati de Dezvoltare Urbani, respectiv si contind activitdli
complementare privind atAt investiliile in serviciile sociale gi/sau educalionale gi/sau
culturale gi/sau recreative, c6t gi privind infrastructura publicd urband.

Degi este obligatoriu ca solicitantul sd justifice complementaritatea
activitalilor proiectului, cu referire la nevoile gi cauzele care determind anumite
probleme in dezvoltarea orasului/municipiului 9i care afecleazd calitatea viefii
locuitorilor, nu este obligatorie existenla unei alituriri fizice intre obiectele de
investi(ii privind infrastructura aferentd serviciilor ce fac obiectul proiectului (categoria
A) gi cele privind spaliile publice urbane (categoria B), acestea putdnd fi situate Tn

pd(i diferite ale oragului/municipiului dar, in mod integrat trebuie sd contribuie la
dezvoltarea oragelor de mici dimensiuni si la imbundtdlirea vietii locuitorilor acestuia,
cu accent pe calitatea vietii grupurilor vulnerabile/defavorizate.

b) efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investitii;
Prin modernizarea infrastructurii se imbunatateste accesul catre comunitatile

izolate, catre institutiile educationale, de cultura si recreative. Acest fapt va creea
premisele pentru scaderea riscului de saracie, de abandon scolar si cresterea
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incluziunii sociale; va duce la cresterea accesului la invatamant, la calificare, la acces
maifacil la asistenta sociala.

c) impactul negativ previzionat in cazul nerealizirii obiectivului de
investitii.
ln cazul in care nu se va realiza investitia, va creste excluziunea sociala, abandonul
scolar, creste gradul de saracie prin imposibilitatea gasirii locurilor de munca, etc.

2.2. Prezentarean dupi caz, a obiectivelor de investifii cu aceleagi
funcfiuni sau funcfiuni similare cu obiectivul de investitii propus, existente in
zoni, in vederea justificirii necesitifii realizirii obiectivului de investifii
propus.

Prin modernizarea drumurilor se va asigura un acces mai facil la Sala de
Sport, Stadion, Primarie, Centru Cultural, Scolile generale din satul Piatra, la Centrul
de informare si consiliere persoane defavorizate Criva, precum si la Centrul de
incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatilor rome Criva.

2.3. Existenfa, 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 investilii propus

Proiectul "lmbunatatirea spatiilor publice urbane prin modernizarea cailor de
acces, in orasul Piatra Olt, judetul Olt" se incadreaza in domeniile prioritare ale
dezvoltari locale ale orasului Piatra Olt prevazute in Strategia de dezvoltare locala
a orasului Piatra Olt pentru perioada 2014-2025:

- Dezvoltare urbana durabila
- Dezvoltarea infrastructurii locale
- Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii sociale
- Dezvoltarea resurselor umane in spijinul unei ocupari durabile si a

incluziunii sociale
- Protectia mediului si cresterea eficientei energetice.

2.4. Existenfa, dupi caz, a unor acorduri internationale ale statului care
obligi partea romini Ia realizarea obiectivului de investii

Programul Operational Regional 2014-2020 propune o serie de prioritdli de
investi{ii care rdspund obiectivelor Strategiei Europa 2020 (Strategia UE pentru o
cregtere inteligentd, durabild gi favorabild incluziunii), precum gi obiectivelor
Fondului European pentru Dezvoltare Regionali in ceea ce privegte coeziunea
economic5, sociald gi teritoriald.

2.5. Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investifiei
Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizicd, economicd gi sociald a

comunitSlilor defavorizate din orasul Piatra Olt.
lmbunatatirea calitatii vietii populatiei prin modernizarea institutiilor de

invatamant, culturale si recreative si a infrastructurii in orasul Piatra Olt.

3. Estimarea suportabilititii investiliei publice
3.1. Estimarea cheltuielilor pentru execufia obiectivului de investifii,

Iu0ndu-se in considerare, dupi caz:
- costurile unor investifii similare realizate;
- standarde de cost pentru investitii similare
Costurile sunt estimate in limita sumei de 1.800.00 euro fara TVA, incadrandu-se in
standardul de cost SCOST-02/MADR
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3.2. Estimarea cheltuielilor pentru proiectare?, p€ lazen a documentatiei
tehnico+conomice aferente obiectivului de investifie, precum gi pentru
elaborarea altor studii de specialitate in functie de specificul obiectivului de
investifii, inclusiv cheltuielile necesare pentru obtinerea avizelor, autorizatiilor
gi acordurilor previzute de lege

Studii, documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si
autorizatii, expertizare tehnica, certificare energetica, SF/DALI, PT, consultanta si
management de proiect, asistenta tehnica reprezinta maxim 10% din cheltuielile
pentru investitia de baza.

3.3. Surse identificate pentru finantarea cheltuielilor estimate (in cazul
finantirii nerambursabile se va menfiona programul operational/axa
cores pu n zdloare, identificati)

Avand in vedere apelul de proiecte deschis de Programul Operational
Regional Axa l3 "Sprijinirea regenerarii oraselor mici si mijlocii". Obiectiv specific
13.1 "lmbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasele mici si mijlocii din Romania" si
faptul ca orasul Piatra Olt indeplineste cerintele de eligibilitate prevazute in Ghidul
Solicitantului se vor accesa fondurile necesare realizarii investitiei pe aceasta axa.

Cofinantarea din partea orasului Piatra Olt este de minimum 2o/o din valoarea
cheltuielilor eligibile.

4. !nformatii privind regimuljuridic, economic Ai tehnic al terenului gi/sau
al construcfiei existente
Regimul juridic: Drumurile propuse pentru modernizare sunt situate in intravilanul
orasului Piatra Olt si apartin domeniului public al UAT si au functiunea de cai de
comunicatie/ drumuri.
Regimul tehnic: Suprafata afectata de lucrari este de circa 36.573 mp, situata in
intravilanul orasului Piatra Olt
Regimul economic: Conform Planului Urbanistic General aprobat, situatia actuala a
terenului este de cai de comunicatie.

5. Particu larititi ale am plasamentul u i/am plasamentelor propus(e) pentru
realizarea obiectivului de investilii :

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

Oragul Piatra Olt este situat in nordul Cdmpiei Caracalului, pe dreapta vdii
Oltului, la 16 km sud-vest de municipiul Slatina, pe DN 64, DN 65; important nod
feroviar prin care trec trenurile din directiile Timigoara - Craiova - Pitegti - Bucuregti,
Sibiu - Rm. VAlcea - Bucuregti, Corabia - Caracal - Bucuregti.

NR CRT Denumire Strada Lungime/suprafata

1 DJ 677 (str. Victoriei) L=1.226m15--14.712mo
2 DJ677 (str. Pietrei) L = 1.739 m /S = 17.372,61 mp
3 DC 13 (str. Depozitelor) L=561 m/S=4.488mp

Lungimea drumurilor ce se vor moderniza este de 3.526 m
Drumurile ce fac obiectul prezentei note sunt improprii circulatiei

autovehiculelor si pietonilor avand o structura din pamant ce prezinta degradari de
tipul cedarilor , gropi in care apa ploilor balteste, in cazul precipitatiilor mari apa
patrunde in gospodariile oamenilor, elementele geometrice ale strazilor nu mai
corespund standardelor in vigoare .
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b) relafiile cu zone invecinate, accesuri existente gi/sau cii de acces
posibile;

Cdi de acces posibile sunt reprezentate de drumurile publice din oras si sate
apartinatoare

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

d) particularitifi de relief;
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 condiliifluviatile.

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 pozi[ia 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 rAului Olt, formata de asemenea in Holocenul superior.
Structura litologica generala a CAmpiei 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 a zonei gi posibilititi de asigurare a
utilitiitilor;
ln zona exista retea electrica de medie sijoasa tensiune, retea de apa si canalizare.

f) existenta 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) conditioniri constructive determinate de starea tehnici gi de sistemul
constructiv al unor construcfii existente in 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 invecinatii; existenfa condifionirilor
specifice in cazul existenfei unor zone protejate sau de protectie.
Nu este cazul

6. Descrierea succinti a obiectivului de investitii propus, din punct de
vedere tehnic Ai funcfional:

a) destinafie 9i functiuni;

o
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Obiectul lucrarii consta in intocmirea documentatiei necesare in vederea
punerii in executie a urmatoarelor drumuri:
Drumuri si strazi - carosabil, rigole carosabile, trotuare cu parapet: DC 13 (str.
Depozitelor)
Piste de biciclete si Trotuare: DJ 677 (str. Victoriei), DJ 677 (str.Pietrei)

b) caracteristici, parametri gi date tehnice specifice, preconizate;
Terenurile ocupate sunt exclusiv in ampriza strazilor nefiind necesare exproprieri,
scoateri din circuitul agricol sau forestier, asadar lucrarile propuse pentru aceste
strazi sunt amplasate in domeniul public.
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.
De asemenea proiectul va respecta prevederile Legii 8211998 pentru aprobarea
OG4311997 privind regimul juridic al drumurilor si normele tehnice privind
proiectarea, construirea, reabilitarea, modernizarea, intretinerea, repararea,
administrarea si exploatarea drumurilor publice elaborate si aprobate prin Ordinul
Ministru lui Transporturilor.
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) durata minimi de funcfionare apreciatii corespunzdtor
destinatiei/funcfiunilor propuse;
Conform cerintelor stabilite in legislatia specifica

d) nevoi/solicitiri 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.

7. Justificarea necesititii elaboririi, dupi caz, ai
- 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
intervenfiilor 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 calitdtii in construcfii, aprobat
prin H.G. nr.27311994;

- unui studiu de fundamentare a valorii resursei culturale referitoare la
restrictiile 9i permisivititile asociate cu obiectivul de investitii, in cazul
interventiilor pe monumente istorice sau in zone protejate.
Nu este cazul -dfn-,Xlr-

PRESEDINTE DE SEDINTA,
LAURENTIU MAR}AN STAN
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