
 

 

                                                       
 

 

STUDIU DE FEZABILITATE 

 

CAP. A – Piese scrise 

1.0. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII 

1.1. Denumirea obiectivului de investiții:   

«AMENAJARE SISTEM PEISAGISTIC CU LOCURI DE JOACA PENTRU COPII 
IN COMUNA BALENI, SAT BALENI-ROMANI, JUDETUL DAMBOVITA» 

 
1.2. Amplasament:    Sat Baleni-Romani, comuna Baleni, judetul Dambovita 
1.3. Beneficiarul investiției:  U.A.T. COMUNA BALENI 

 
1.4. Elaboratorul studiului de fezabilitate: 
 

S.C. PRIMAVERA URBAN CONSULTING S.R.L.  
Activitate principala: Activitati de arhitectura - cod CAEN 7111; 

 

Cerințele beneficiarului pentru elaborarea lucrării: «AMENAJARE SISTEM PEISAGISTIC 

CU LOCURI DE JOACA PENTRU COPII IN COMUNA BALENI, SAT BALENI-ROMANI, 

JUDETUL DAMBOVITA» 
 

• Hotărârea nr. 907/2016 – privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții 

finanțate din fonduri publice; etapele de elaborare și conținutul-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice pentru realizarea obiectivelor/proiectelor noi de 

investiții în domeniul construcțiilor, a lucrărilor intervenții la construcții existente și a 

altor lucrări de investiții, denumite în continuare obiective de investiții, ale căror 

cheltuieli, destinate realizării de active fixe de natura domeniului public și/sau privat 

al statului/unității administrativ teritoriale ori de natura domeniului privat al 

persoanelor fizice și/sau juridice, se finanțează total sau parțial din fonduri publice – 

Conținutul cadru al Studiului de Fezabilitate (H.G. nr. 907/2016, Anexa nr. 4). 

 

 



 

2.0. SITUAȚIA ACTUALA ȘI NECESITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI 

/PROIECTULUI DE INVESTIȚII 

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate privind situația actuală, 
necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului de investiții și 
scenariile/opțiunile tehnico-economice identificate și propuse spre 
analiză 
 

a) Concluziile studiului de prefezabilitate: 
La data intocmirii prezentului studiu de fezabilitate nu sunt elaborate studii de 
prefezabilitate sau planuri detaliate de investitii pe termen lung care sa prezinte 
situaţia actuală. 
 

b) Situația actuală: 

Entitatea careia îi revine responsabilitatea implementării acestui proiect este U.A.T. 

Comuna Baleni. 

In prezent, pe parcela care face obiectul proiectului nu sunt realizate alte lucrari, 
functiunea terenului fiind de parc pentru copii. 

 

c) Necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului de investiții: 
 
Oportunitatea investitiei este justificata de necesitatea punerii in valoare a spatiului 

studiat si a crearii in incinta acestuia a unui loc de joaca, loc de fitness, foisoare, alei 
pietonale si spatii verzi. 

Prezentul proiect raspunde necesitatii crearii a unui mediu propice, pentru 
stimularea imaginatiei, sociabilitatii, dezvoltarii fizice si abilitatilor de coordonare motorie.    

Acesta trebuie sa se integreze armonios in peisajul urban, sa fie un loc de relaxare 
pentru adultii care insotesc copii. 

Acest fapt a determinat autoritatile publice locale sa initieze prezentul proiect 
realizandu-se astfel un spatiu optim rezolvat functional si estetic, cu impact pozitiv 
deosebit asupra mediului. 
 

2.2. Prezentarea contextului 
 

Acte normative pe baza cărora se va elabora documentația de proiectare și 

cererea de finanțare pentru obiectivul de investiții: 

 

În elaborarea documentației se va ține cont de toate actele legislative în vigoare 

aferente specificului investiției, reactualizate: 

 - Hotărârea Guvernului României  nr. 907/2016; 

 - Legea 10/1995 privind calitatea în construcții cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Legea 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru 

realizarea locuințelor, cu modificările și completările ulterioare;  

- Norme metodologice din 12 octombrie 2009 pentru aplicarea Legii 50 din 1991 

privind autorizarea executării construcțiilor, actualizată în 2016; 

 - OUG 195/2005 privind protecția mediului; 

 - OUG 114/2007 pentru modificarea și completarea OUG 195/2005 privind protecția 



 

 mediului; 

 - Legea 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect; 

 - Alte STAS-uri și Normative legale în vigoare; 

 
Proiectul poate fi derulat de către U.A.T. Comuna Baleni, din fonduri locale. 
 

2.3. Analiza situației existente și identificarea deficiențelor 
 
- nu este cazul 
 

2.4. Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen 
mediu și lung privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității 
obiectivului de investiții 
 

- nu este cazul 
 

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice 
 
Obiectivele generale ale proiectului sunt: 

a) asigurarea unui spațiu necesar desfășurării activităților de recreere; 

 

3.0. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA ȘI PREZENTAREA A MINIMUM 

DOUĂ SCENARII/OPȚIUNI TEHNICO-ECONOMICE PETRU REALIZAREA 

OBIECTIVULU DE INVESTIȚII 

 
 În cele ce urmează se va face descrierea lucrărilor propuse a se executa în cadrul 
obiectivului AMENAJARE SISTEM PEISAGISTIC CU LOCURI DE JOACA PENTRU 
COPII IN COMUNA BALENI, SAT BALENI-ROMANI, JUDETUL DAMBOVITA pentru 
această etapă a prezentului studiu de fezabilitate. 
 

Scenarii tehnico-economice propuse: 
 
- Scenariul 1  - 

   

Din punct de vedere al Beneficiarului, scenariul 1 presupune cheltuieli pentru 
amenajarea unui loc de joaca care face obiectul proiectului.  

Din punct de vedere al analizei economice, solutia scenariului 1 genereaza costuri 
de investitii si de intretinere minime. 

 
- Scenariul 2  - 

 
Scenariul 2 presupune amenajarea unui sistem peisagistic cu locuri de joaca 

pentru copii. 
Venind in intampinarea nevoilor locuitorilor comunei (a copiilor, dar si a adultilor), 

se propune includerea in acest sistem peisagistic a unui spatiu destinat activitatilor de 
recreere, astfel evidentiem un loc de joaca dotat cu obiecte specifice si un loc pentru 
activitati de fitness destinate adultilor. De asemenea se va amenaja o zona de relaxare, 
dotata cu foisoare de lemn, alei pietonale, banci, spatii verzi. 

 



 

Indicatorii financiari si economici vor fi descrisi in sectiunile urmatoare ale Studiului 
de Fezabilitate si prevede amenajarile exterioare: 

 
- loc joaca, loc fitness inclusiv dotarile aferente 
- foisoare 
- alei pietonale, spatii verzi, inclusiv mobilier urban.  

 

Suma estimativă a obiectivului de investiții este 399.998,31 + TVA  

 

• Scenariul recomandat de către elaborator: 

Analizând cele două soluții posibile și luând în considerare criterii de ordin formal și 

funcțional dar și aspecte sociale, elaboratorul studiului propune pentru implementare 

Scenariul 2.  

 

• Avantajele scenariului recomandat: 
 

Avantajele scenariului recomandat inseamna realizarea unui spatiu functional 
pentru copii si adulti unde isi vor desfasura activitati necesare recreerii, realizate cu 
sisteme constructive simple si la indemana comunitatii locale, cu volume incadrate in 
aspectul arhitectonic al zonei, privind respectarea reglementarilor impuse prin PUG, unde 
parcela respectiva este incadrata in: 

- teren situat in intravilanul comunei Baleni 

- teren in afara zonei de protectie 

- teren cu categoria de folosinta : zona parc copii, situat in UTR 4 

- suprafata parcelei 1000,00 mp 
Parcela are acces la strada Mihai Eminescu si la DC41. 

 

3.1. Particularități ale amplasamentului: 

 

a) Descriere amplasamentului 
 
Obiectivul este amplasat in sat Baleni-Romani, comuna Baleni, judetul Dambovita.  
 

b) Relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile 
 
Parcela se afla in partea de vest a drumului comunal DC41, avand acces pietonal. 
 

c) Orientări propuse față de punctele cardinale și față de punctele de interes 
naturale sau construite  
 
Desfășurata la calea principală de acces se află pe direcția Nord. 

 
d) Surse de poluare existente în zonă 

 
Nu există surse de poluare în zonă. 

 
e) Date climatice și particularități de relief 

 

Valorile precipitatiilor atmosferice sunt cuprinse intre 600-700mm 
anual: cele mai scazute se inregistreaza in luna martie (36mm), iar cele mai mari in 



 

luna iunie (1000mm), respectiv iulie, anul 2005, cu caderi spectaculoase de ape 
meteorice. 

 
f) Existența unor: 

 
- Posibile interferențe cu monumente istorice/arhitectură sau situri arheologice pe 

amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în 

cazul existenței unor zone protejate sau de protecție: nu este cazul. 

- Terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de apărare, ordine 

publică și siguranță națională: nu este cazul. 

 
g) Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament: 

 
i. Date privind zonarea seismică: conform codului de proiectare seismică P100-

1/2013 Anexa A - tabel A.1, accelerația terenului pentru proiectare ag = 0.35g și 

perioada de colț Tc = 1.0 s 

ii. Date preliminare asupra naturii terenului de fundare: presiunea convențională a 

terenului este de 250 kPa. 

iii. Date geologice generale: Din punct de vedere geostructural, zona cercetata 

apartine Platformei Valahe. Platforma Valahă şi‐a încheiat evolutia că arie de 

sedimentare în Cuaternar cînd a fost colmatată. În consecintă, ea prezintă o 

morfologie cu caractere de cîmpie, corespunzînd în mare parte cu ceea ce în 

geografia fizică se cunoaşte sub numele de Campia Română. În ansamblu, 

Platforma Valahă prezintă un relief plat, compartimentat de cursuri de ape cu văi 

largi. 

iv. Date geotehnice obținute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fișe complexe cu 

rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu 

recomandările pentru fundare și consolidări, hărți de zonare geotehnică, arhive 

accesibile, după caz: .......... 

v. Categoria de importanta a constructiei determinata in conformitate cu H.G.766/1997 

anexa 2, regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor si 

metodologiei de stabilire a categoriei de importanta a constructiilor elaborata de 

INCERC este „C” normala, clasa III de importanta conform Normativ P100/1-2013. 

Bazele proiectarii structurilor in constructii”, indicativ CR 0-2012 si CR 1-1-3-2012. 

vi. Caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a 

documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunțate bibliografic: Reteaua 

hidrografică, în totalitate tributară Dunării, prezintă anumite particularităti impuse de 

evolutia geologică recentă (cuaternară) a regiunii. Cea mai pregnantă caracteristică 

a cursurilor de apă este schimbarea directiei de curgere (de la directia nord‐sud 

trec la directia est/sud‐est), fenomen cunoscut sub numele de „divagare”; şi care 

nu este străin de existenta unor falii în subsolul Cîmpiei Române. Ialomita, care 

izvorăşte din partea sudică a Carpatilor Orientali, străbate platforma în directia 

vest‐est şi se varsă în Dunăre la sud de localitatea Giurgeni. 

 

 

 



 

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-
arhitectural și tehnologic: 
 

a) Caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții 
Functiunea: zona parc copii, situat in UTR 4 
Suprafata teren-parcela: 1000,00 mp 
Suprafata LOC DE JOACA = 400,00 mp 
Suprafata FOISOARE = 21,00 mp 
Suprafata ALEI PIETONALE = 168,00 mp 
Suprafata SPATII VERZI = 411,00 mp 

 
POT = 2,10% 
CUT = 0,021 
 
Gard viu = 133,00 ml 
Arbori = 40 buc. 
Imprejmuire  = 82,00 ml 
 
Dotari : 
 

Cocos pe arc – 3 buc. 
Balansoar cu 2 locuri – 2 buc. 
Leagan cu 2 scaune – 1 buc. 
Casuta persoane cu handicap – 1 buc. 
Tobogan – 1 buc. 
Complex de joaca – 1 buc. 
Aparate fitness – 5 buc. 
Groapa nisip – 1 buc. 
Stalpi iluminat – 9 buc. 
Banci – 8 buc. 
Cosuri de gunoi – 3 buc. 
Jardiniera – 1 buc. 
Foisor lemn – 2 buc. 

 
Constructia se incadreaza la CATEGORIA “C” DE IMPORTANTA  (conform HGR 
nr. 766/1997) si la CLASA "III" DE IMPORTANTA SI EXPUNERE LA CUTREMUR 
(conform Normativului P100/2013 

 
b) Descrierea funcțională și tehnologică: 

 

- cocos pe arc (3 bucati) montat pe 2 suporti flexibili metalici in forma de cerc fixati 
pe 2 talpi metalice montate pe fundatie beton armat C16/20, conform detaliilor furnizorului 
(obtinerea acestora este obligatorie). Confectia metalica se trateaza anticoroziv si estetic 
cu vopsele fara substante nocive pentru sanatatea copiilor. Fixarea montantilor, executia 
fundatiilor se va executa in conformitate cu detaliile furnizorului.  

- complex de joaca (1bucata) cu structura de rezistenta metalica fixata in fundatie 

beton armat C16/20, conform detaliilor furnizorului (obtinerea acestora este obligatorie). 

Confectia metalica se trateaza anticoroziv si estetic cu vopsele fara substante nocive 

pentru sanatatea copiilor. Fixarea montantilor, executia fundatiilor se va executa in 

conformitate cu detaliile furnizorului.  



 

- casuta persoane cu handicap (1 bucata) cu structura de rezistenta metalica fixata 

in fundatie beton armat C16/20, conform detaliilor furnizorului (obtinerea acestora este 

obligatorie). Confectia metalica se trateaza anticoroziv si estetic cu vopsele fara substante 

nocive pentru sanatatea copiilor. Fixarea montantilor, executia fundatiilor se va executa in 

conformitate cu detaliile furnizorului.  

- aparat fitness (5 bucati) montat pe suporti metalici montati pe fundatie beton 
armat C 16/20, conform detaliilor furnizorului (obtinerea acestora este obligatorie). 
Confectia metalica se trateaza anticoroziv si estetic cu vopsele fara substante nocive 
pentru sanatatea copiilor. Fixarea montantilor, executia fundatiilor se va executa in 
conformitate cu detaliile furnizorului.  

- banca (8 bucati) cu blatul si spatarul din dulapi de lemn pe cadru metalic teava 
rectangulara cu 4 picioare fixate pe 2 talpi transversale care se fixeaza de fundatiile din 
beton armat C16/20, conform detaliilor furnizorului (obtinerea acestora este obligatorie). 
Confectia metalica se trateaza anticoroziv si estetic cu vopsele fara substante nocive 
pentru sanatatea copiilor. Fixarea montantilor, executia fundatiilor se va executa in 
conformitate cu detaliile furnizorului.  

- tobogan (1 bucata) ) cu structura de rezistenta metalica fixata in fundatie beton 

armat C16/20, conform detaliilor furnizorului (obtinerea acestora este obligatorie). 

Confectia metalica se trateaza anticoroziv si estetic cu vopsele fara substante nocive 

pentru sanatatea copiilor. Fixarea montantilor, executia fundatiilor se va executa in 

conformitate cu detaliile furnizorului.  

- leagan cu 2 scaune (1 bucata) cu structura de rezistenta din lemn impregnat. 

Elementele de fixare se monteaza pe fundatie beton armat C16/20, conform detaliilor 

furnizorului (obtinerea acestora este obligatorie). Confectia metalica se trateaza 

anticoroziv si estetic cu vopsele fara substante nocive pentru sanatatea copiilor. Fixarea 

montantilor, executia fundatiilor se va executa in conformitate cu detaliile furnizorului.  

- balansoar cu 2 locuri (2 bucata) cu structura de rezistenta metalica fixata in 

fundatie beton armat C16/20, conform detaliilor furnizorului (obtinerea acestora este 

obligatorie). Confectia metalica se trateaza anticoroziv si estetic cu vopsele fara substante 

nocive pentru sanatatea copiilor. Fixarea montantilor, executia fundatiilor se va executa in 

conformitate cu detaliile furnizorului.  

- cos de gunoi (3 bucati) circular din tabla de otel pe cadru metalic cu un suport 

fixat conform detaliilor furnizorului (obtinerea acestora este obligatorie). Confectia metalica 

se trateaza anticoroziv si estetic cu vopsele fara substante nocive pentru sanatatea 

copiilor. Fixarea montantilor, executia fundatiilor se va executa in conformitate cu detaliile 

furnizorului.  

- stalp iluminat (9 bucati) cu structura de rezistenta din otel zincat la cald fixat in 

fundatie beton armat C16/20, conform detaliilor furnizorului (obtinerea acestora este 

obligatorie). Confectia metalica se trateaza anticoroziv si estetic cu vopsele fara substante 

nocive pentru sanatatea copiilor. Fixarea montantilor, executia fundatiilor se va executa in 

conformitate cu detaliile furnizorului.  

- groapa de nisip (1 bucata) 

- foisor lemn (2 bucati) 

- jardiniera (1 bucata) 

 

 Fundatiile si prinderile dotarilor locului de joaca se vor realiza conform 

detaliilor furnizorului. 



 

 

3.3. Costurile estimative ale investiției: 
 
Costurile estimative pentru realizarea obiectivului de investiții: 

Suma estimativă a obiectivului de investiții este 399.998,31 + TVA  

 

3.4. Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță 
a construcțiilor 

 

Studiul topografic cuprinzând planul topografic, liste cu repere în sistem de 

referință național. Studiul topografic va fi anexat prezentului studiu de fezabilitate 

(documentație asigurată de către beneficiar).  

 

Studiul geotehnic ce cuprinde informații despre consistența și structura solului, 

nivelul pânzei de apă freatică și recomandări pentru proiectul tehnic. 

o alte studii de specialitate necesare, după caz: 

– nu este cazul 

 

3.5. Grafice orientative de realizare a investiției-conform anexa 

 

4. ANALIZA SCENARIULUI PROPUS 

4.1.  Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de 
referință și prezentarea scenariului de referință 
 

Scenariul de referință constă în AMENAJARE SISTEM PEISAGISTIC CU 
LOCURI DE JOACA PENTRU COPII IN COMUNA BALENI, SAT BALENI-ROMANI, 
JUDETUL DAMBOVITA 

 

4.2. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și 

naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția 

 

Risc de inundații 0.01% conform Hărții de hazard și de risc la 

inundații 2007/60/CE 

Risc seismic Conform codului de proiectare seismică 
P100-1/2013 Anexa A - tabel A.1, 
accelerația terenului pentru proiectare  
ag = 0.35g și perioada de colț Tc = 1,0s. 

Alunecări de teren  

Incendii de pădure Nu e cazul  

Industriale  

 
4.3.  Situația utilităților și amenajări exterioare 

Situatie existentă: - nu e cazul 

 

 



 

Situație propusă: 

 
 Sistematizare verticala 

 In prezent terenul acestei parcele este aproape plat cu mici diferente  de cote de la 
sud catre nord , ce au valori de la 10-15 cm. 
 Terenul parcelei s-a proiectat intr-un usor rambleu de cca 15 cm in asa fel incat 
apele pluviale sa se scurga la terenul amenajat spre cota cea mai de jos, de la vest la est 
si de la sud la nord la locul de joaca spre rigolele carosabile propuse intr-un proiect din 
alta etapa 
   
 Alei pietonale 
 Pentru circulatia pietonilor s-au prevazut alei cu latimea de 1,50 cu panta 
transversala unica de 2%. 
 Structura aleilor pietonale a fost prevazuta din :   

1. 6 cm dale autoblocante tip dublu T 
2. 5 cm nisip pilonat 
3. 10 cm fundatie din balast dupa cilindrare SREN 13043 si STAS 6400 

 Incadrarea aleior s-a prevazut cu borduri din beton prefabricate 10 x 15 cm asezate 
pe o fundatie din beton 20 x 10 cm. 
 Amenajarea spatiilor verzi s-au realizat in asa fel incat apele pluviale sa se scurga 
catre rigolele carosabile. 
 La locul de joaca se vor prevedea barbacane in soclul imprejmuirii pentru scurgerea 
apelor pluviale catre rigolele carosabile. 
 
 Loc de joaca copii (Fitness) 
 In partea de nord a terenului, la intersectia drumului DC41 si str. Mihai Eminescu s-
a prevazut un loc de joaca pentru copii, cu sectiune trapezoidala in plan avand 400,00 mp.
 Structura locului de joaca ( fitness) a fost prevazuta din: 

− 2-3cm dale din cauciuc 

− 10 cm – placa din beton C12/15 turnata monolit 

− 10 cm fundatii din balast dupa cilindrare SREN 13043 si STAS 6400 
  

Locul de joaca se va imprejmui cu gard din stalpi metalici cu fundatii si soclu beton 
armat si panouri plasa bordurata, inclusiv panouri policarbonat pentru protectia copiilor. 

Se vor prevedea dotari conform planului de situatie. 
 

 Spatii verzi 
 Spatiile libere din jurul obiectivelor s-au prevazut a se amenaja cu lucrari de gazon, 
gard viu. 
 S-au prevazut a se amenaja gard viu din arbusti din buxus pe doua randuri in 
lungime de 133,00 ml si restul suprafetelor cu gazon in suprafata de 411,00 mp. 
 Se vor planta 40 de arbori din esenta foioase, din care: 
-13 buc. salcie 
-13 buc. salcam 
-14 buc. tei 
 
 Aceste amenajari vor conduce la realizarea unui sistem peisagistic adecvat in zona 
obiectivelor proiectate cat si in zona celorlalte obiective existente. 
 In zona spatiului de recreere se vor monta 2 foisoare de lemn. De asemenea se vor 
monta banci, cosuri de gunoi, o jardiniera. 
 
  



 

 Iluminat incinta 
 

In incinta se vor propune  9 stalpi de iluminat 
Stalp metalic confectionat din teava profil rotund diametru 89mm,h=400cm, cu 

fundatie de beton, corp de iluminat alimentat de o baterie incarcata de panoul solar. 
Confectia metalica se trateaza anticoroziv si estetic cu vopsele fara substante nocive 
pentru sanatatea copiilor. Fixarea montantilor, executia fundatiilor se va executa in 
conformitate cu detaliile furnizorului- receptia lucrariilor facandu-se cu participarea 
proiectantului. 

 
Gard H=2ml 

Panou plasa bordurata pe stalpi metalici in fundatii izolate beton inclusiv portile si 
soclu continuu beton lungime 82.00ml. Confectia metalica se trateaza anticoroziv si estetic 
cu vopsele fara substante nocive pentru sanatatea copiilor. Imprejmuirea va fi dublata cu 
panou policarbonat h=0.70m pentru protectia copiilor. 

 
4.4.  Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții 
 

a) Impactul social și cultural, egalitatea de șanse 
 

Amenajarea locului de joaca si a zonei de relaxare va asigura desfasurarea optima 

a activitatilor recreative-sportive, pune accentul pe dezvoltarea armonioasa a tinerilor prin 

practicarea  sportului. 

 

b) Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției 

 

În faza de execuție nu vor fi create noi locuri de muncă, având în vedere faptul că 

se vor folosi servicii contractate prin proceduri de achiziție și se vor folosi resurse umane 

existente ale contractorilor. Astfel proiectul va contribui la menținerea locurilor de muncă 

deja existente. Societatea care va executa lucrarea poate oferi locuri de muncă pe 

perioada de execuție a lucrărilor. 

În faza de operare a investiției nu se vor crea locuri de munca. 

 

c) Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și 

a siturilor protejate, după caz 

 

Scopul unei analize a stării mediului și a evaluării impactului asupra stării 

inițiale a mediului, este acela de a servi la luarea deciziilor. 

 Prin evaluarea impactului asupra mediului (EIM) a proiectului pentru  

“AMENAJARE SISTEM PEISAGISTIC CU LOCURI DE JOACA PENTRU COPII IN 

COMUNA BALENI, SAT BALENI-ROMANI, JUDETUL DAMBOVITA”, se oferă 

posibilitatea de a se lua în considerare aspectele de mediu, înainte de a fi luată 

decizia finală privind componentele proiectului de amenajare sistem peisagistic cu 

locuri de joaca. 

Șantierul și refaceri 

În cazul în care contractantul se folosește de acomodarea obținută de el pentru a 

scapa de materialele excedentare, el va obține acordul scris al proprietarului sau 



 

autorităților, ca urmare a schimbării terenului unde se găsește această acomodare și se va 

face o înregistrare cu acordul proprietarului, locatarul sau autoritățile privind starea acelui 

teren înaintea preluării. 

În cazul în care contractantul se folosește în mod special sau provizoriu, sau ca 

acomodare suplimentară pusă la dispoziția sa de beneficiar în scopurile contractului, 

terenul unde se află situația aceasta acomodare va fi considerat ca făcând parte din 

șantier. La încheierea lucrărilor din aceasta zonă, contractantul va reface zona aducând-o 

la starea sa inițială. 

Înaintea începerii oricărei părți din cadrul lucrărilor, contractantul va asigura toate 

drumurile de acces provizorii necesare, inclusiv orice derivații provizorii care pot fi uneori 

necesare. Contractantul va întreține aceste drumuri într-o stare corespunzătoare pentru 

desfășurarea circulației vehiculelor în condiții de siguranță și trafic lejer, până când aceste 

vehicule nu vor mai fi necesare pentru scopul contractului. 

Înainte de a începe orice lucrare contractantul va face o înregistrare a stării  

Măsuri de securitate la incendiu 

La executarea și exploatarea lucrărilor din documentație se va avea în vedere 

respectarea precizărilor firmei producătoare și a următoarelor normative: 

- PE 022/87 Prescripții generale de proiectare a centralelor termoelectrice și a 

rețelelor de termoficare; 

- PE 009/93 Norme de prevenire, stingere și dotare împotriva incendiilor pentru 

producerea, transportul și distribuția energiei electrice și termice. 

- I-9/94 Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor sanitare aprobate cu 

Ord. MLPAT nr. 17/NI/16.05.1995; 

- I9/1-96 Normativ pentru exploatarea instalațiilor sanitare; 

- P-118/99 Norme tehnice de proiectare și realizare a construcțiilor privind protecția 

la acțiunea focului cu modificările din ordinul MLPAT nr. 29/N-96; 

- C-300/94 Normativ de prevenire și stingere a incendiilor pe durata executării 

lucrărilor de construcții și instalații aferente; 

- HG nr. 51/92 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea activității de prevenire și 

stingere a incendiilor cu modificările și completarile HG nr. 71/96, HG 571/98 și HG nr. 

676/98; 

- Norme generale de prevenire și stingere a incendiilor aprobate cu Ord. MI nr. 

163/2007; 

- Ordonanța guvernului nr. 60/97 privind apărarea împotriva incendiilor aprobată 

prin decretul nr. 636/97 și cu modificările din Legea nr. 212/97 

Măsuri de protecția muncii 

Pentru executarea lucrărilor prevăzute în cadrul prezentului proiect este absolut 

necesar respectarea de către executant și beneficiar a prevederilor din "Regulamentul 

privind protecția și igiena muncii în construcții" aprobat cu ord. 9/15.03.1993 al MLPAT 

publicat în BC 5-6-7-8 

Atât executantul cât și beneficiarul vor respecta din ordinul de mai sus cu precădere 

următoarele articole: 

- reguli generale 1583-1680; 

- pentru executarea săpăturilor 537-566, 574-590, 568, 1611-1661; 

- pentru prepararea și transportul betoanelor și mortarelor 691-761; 

- pentru turnarea și compactarea betoanelor 762-770; 



 

- pentru fasonare și montare armături, articolele 794-806; 

- pentru lucrările executate pe timp friguros 283-292; 

Se vor respecta de asemeni:  

- Norme generale de protecția muncii 2002;  

- Norme suprafețelor oricăror terenuri publice sau particulare necesare pentru 

accesul pe șantier. Contractantul va face ca toate aceste suprafețe să fie adecvate 

accesului și va întreține toate aceste suprafețe într-o stare corespunzătoare de curățenie 

și reparații, pe durata executării lucrărilor. La terminarea utilizării de către contractant a 

acestor accese, el va readuce suprafețele la o stare cel puțin egală cu cea dinaintea 

începerii oricăror lucrări. 

Contractantul nu va intra prima dată, în nici o parte de pe șantier, trecând peste 

terenuri particulare, fără a avea în prealabil acordul proprietarului acelor terenuri. 

Contractantul va menține șantierul într-o stare curată, ordonată și igienică, pe 

întreaga perioada cât el este răspunzător de lucrare. 

Contractantul se va asigura că toate drumurile folosite de el nu sunt murdărite ca 

urmare a acestei utilizări, iar în eventualitatea că acestea se vor murdări, contractantul va 

lua toate măsurile necesare pentru a le curăța, fără cheltuieli suplimentare din partea 

beneficiarului. 

Structura, calitatea, materialele și calitatea execuției tuturor drumurilor și refacerea 

trotuarelor se va face conform STAS 174, STAS 179, STAS 6978, STAS 9095. 

Protecția calității aerului 

Lucrările desfășurate în perioada de execuție a lucrărilor de construcție a clădirii în 

scopul funcționalității de grădiniță pot avea un impact notabil asupra calității atmosferei din 

zonele de lucru și din zonele adiacente acestora. 

Emisiile de praf, care apar în perioada de execuție a lucrărilor de construcție, sunt 

asociate lucrărilor de manipulare și punere în operă a materialelor de construcție, precum 

și altor lucrări specifice de construcții. Degajările de praf în atmosferă variază adesea 

substanțial de la o zi la alta, depinzând de nivelul activității, de specificul operațiilor și de 

condițiile meteorologice. 

Natura temporară a lucrărilor de construcție, specificul diferitelor faze de execuție, 

diferențiază net emisiile specifice acestor lucrări de alte surse nedirijate de praf, atât în 

ceea ce privește estimarea, cât și controlul emisiilor. 

Lucrările implică o serie de operații diferite, fiecare având propriile durate și 

potențial de generare a prafului. Cu alte cuvinte, în timpul lucrărilor de construcție, emisiile 

au o perioadă bine definită de existență (perioadă de execuție), dar pot varia substanțial 

ca intensitate, natură și localizare de la o fază la alta a procesului de construcție. 

În timpul exploatării, obiectivul propus pentru executare nu prezintă nici un impact 

asupra aerului. Singura sursă posibilă de poluare a aerului o constituie centrala termică. 

Aceasta este prevăzută pe coșul de evacuare cu filtre de reținere a compușilor din gazele 

arse. 

Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor 

Procesele tehnologice de execuție a obiectivului implică folosirea unor grupuri de 

utilaje cu funcții adecvate. Fiecare utilaj în lucru reprezintă o sursă de zgomot. Toate 

instalațiile și utilajele folosite sunt omologate conform normelor în vigoare, asigurând în 

acest fel încadrarea în normele europene privind zgomotul. 

Pentru o prezentare corectă a diferitelor aspecte legate de zgomotul produs de 



 

diferite instalații, trebuie avute în vedere trei niveluri de observare: 

- Zgomot de sursă; 

- Zgomot de câmp apropiat; 

- Zgomot de câmp îndepărtat.  

Fiecăruia din cele trei niveluri de observare îî corespund caracteristici proprii. 

Nivelul de zgomot produs de utilaje se încadrează între 60-80 ndB și este de joasă 

frecvență, ceea ce nu crează un nivel de zgomot, ce să depășească limitele prevăzute prin 

STAS 10009/1988. 

A doua sursă principală de zgomot și vibrații în șantier este reprezentată de 

circulația mijloacelor de transport. Pentru transportul materialelor (pământ, balast, 

prefabricate, beton, asfalt etc.) se folosesc basculante/autovehicule grele. Pentru 

evaluarea valorilor traficului de șantier, s-a apreciat capacitatea medie de transport a 

vehiculelor de 10 t. 

În timpul exploatării nu au fost identificate surse de zgomot. 

Protecția împotriva radiațiilor 

Nu sunt surse de radiații. 

Protecția solului și subsolului 

Nu sunt poluanți pentru sol și subsol. 

La efectuarea săpăturilor se vor respecta prevederile din normativ C 169/88 pentru 

execuția lucrărilor de terasamente și din I 22 - 99. 

Săpătura se va începe numai după completa organizare a șantierului și 

aprovizionarea conductelor și a celorlalte materiale necesare, astfel că șanțurile să 

rămână deschise un timp cât mai scurt. 

La execuția umpluturilor se vor respecta prevederile Ghidul indicativ GP 043/99. 

Materialul de umplutură trebuie să fie curățat de pietre și blocuri (granule de 20 mm cel 

mult) și de materiale susceptibile să deterioreze lucrările ascunse (cenuși agresive), 

precum și goluri care pot avea tasări ulterioare. 

Se interzice execuția lucrărilor de umplutură pe timp friguros cu temperaturi având 

valori sub 0o C. 

Protecția ecosistemelor terestre și acvatice 

Nu se periclitează ecosistemele terestre și acvatice 

specifice de protecția muncii pentru lucrări de zidărie, montaj prefabricate și finisaje 

în construcții ind. IM 006/96 aprobat cu ord. nr. 73/N/15.01.1996; 

- Norme specifice de securitate pentru lucrări de instalații tehnico-sanitare și de 

încălzire aprobate cu ord. 117/96 de MM și PS; 

- Legea protecției muncii 90/96 și normele metodologice de aplicare; 

- PE 006/81 Instrucțiuni generale de protecția muncii pentru unitățile MEE; 

- Norme specifice de securitate a muncii pentru preparare, transport, turnarea 

betoanelor și executarea lucrărilor de beton armat, precomprimat aprobat cu ord. 136/95 

de MM și PS; 

- Norme specifice de protecția muncii pentru lucrări de cofraje-schele, cintre 

esafodaje, Ind. Im 006-96, cap. 24, 29; 

- DCS nr. 400/81 pentru instituirea unor reguli privind exploatarea și întreținerea 

instalațiilor utilajelor și mașinilor, intarirea ordinii si disciplinei in munca in unitatile cu foc 

continuu. 

 



 

Gospodărirea deșeurilor 

Deșeurile produse în timpul execuției se gestionează de antreprenorul lucrărilor, 

deșeurile fiind colectate organizat. 

Gospodărirea substanțelor toxice și periculoase 

Nu este cazul. 

Lucrări de reconstrucție ecologică 

În urma prezentei investiții nu sunt necesare lucrări de reconstrucție ecologică. 

 
d) Impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural și antropic în 

care acesta se integreaza 
 

Obiectivul de investiții propus nu generează impact asupra factorilor de mediu și a 

contextului natural și antropic în care se încadrează. 

 

4.5.  Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea 
obiectivului de investiții 
 

Obiectivul investiției propuse este AMENAJARE SISTEM PEISAGISTIC CU 

LOCURI DE JOACA PENTRU COPII, în vederea desfășurării de activități de recreere. 

 

4.6.  Analiza financiară – nu este cazul 
 
4.7.  Analiza economică – nu este cazul 
 
4.8.  Analiza de senzitivitate – nu este cazul 
 
4.9. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor – nu 
este cazul 
 
5.0. SCENARIUL RECOMANDAT 

5.1.  Comparația scenariilor propuse, din punct de vedere tehnic, 
economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor 
 

Scenarii tehnico-economice propuse: 
 
- Scenariul 1  - 

   

Din punct de vedere al Beneficiarului, scenariul 1 presupune cheltuieli pentru 
amenajarea unui loc de joaca care face obiectul proiectului.  

Din punct de vedere al analizei economice, solutia scenariului 1 genereaza costuri 
de investitii si de intretinere minime. 
 

- Scenariul 2  - 

 
Scenariul 2 presupune amenajarea unui sistem peisagistic cu locuri de joaca 

pentru copii. 
Venind in intampinarea nevoilor locuitorilor comunei (a copiilor, dar si a adultilor), 



 

se propune includerea in acest sistem peisagistic a unui spatiu destinat activitatilor de 
recreere, astfel evidentiem un loc de joaca dotat cu obiecte specifice si un loc pentru 
activitati de fitness destinate adultilor. De asemenea se va amenaja o zona de relaxare, 
dotata cu foisoare de lemn, alei pietonale, banci, spatii verzi. 

 
Indicatorii financiari si economici vor fi descrisi in sectiunile urmatoare ale Studiului 

de Fezabilitate si prevede amenajarile exterioare: 
 
- loc joaca, loc fitness inclusiv dotarile aferente 
- foisoare 
- alei pietonale, spatii verzi, inclusiv mobilier urban.  

 
Suma estimativă a obiectivului de investiții este 399.998,31 + TVA  

 

Fiecare din variantele alternative au fost evaluate comparativ ținând cont de 

parametrii sociali și de mediu, tehnici și financiari. Pentru fiecare din criteriile de evaluare 

s-a realizat clasificarea alternativelor prin punctarea acestora de la 1 la 3 puncte (1 – 

opțiune recomandată; 2 – opțiune funcțională; 3 – opțiune nerecomandată); varianta care 

întrunește punctajul cel mai scăzut va fi considerată cea optimă. 

 

Criteriu 
Variante propuse 

S1 S2 

Social 3 1 

Tehnic 3 1 

Financiar 1 3 

Total 7 5 

Decizia S2 

 

5.2.  Scenariul recomandat de către elaborator 

 

Analizând cele două soluții posibile și luând în considerare criterii de ordin formal și 

funcțional dar și aspecte sociale, elaboratorul studiului propune pentru implementare 

Scenariul 2.  

 

Avantajele scenariului recomandat: 

Rezultatul obținut în urma analizei multicriteriale este întărit și de următoarele 

avantaje ale utilizării aceste variante (S2): 

- Poziția și amplasamentul în cadrul structurii comunei, dându-i o funcționalitate 

benefică din punct de vedere social; 

- Desfășurarea de activități recreative; 

 

 
 
 



 

5.3.  Descrierea scenariului optim recomandat privind: 
 

a) Obținerea și amenajarea terenului 
 
Obiectivul este amplasat in sat Baleni-Romani, comuna Baleni, judetul Dambovita.  
 
Investitia vizata de prezentul studiu consta in AMENAJARE SISTEM PEISAGISTIC 

CU LOCURI DE JOACA PENTRU COPII IN COMUNA BALENI, SAT BALENI-ROMANI, 
JUDETUL DAMBOVITA, pe parcela in suprafata de 1000,00mp. 

 
b) Asigurarea utilitățile necesare funcționării obiectivului 

 
Nu este cazul 

 

c) Soluție tehnică 

Sistemul constructiv: 

 
 Sistematizare verticala 

 In prezent terenul acestei parcele este aproape plat cu mici diferente  de cote de la 
sud catre nord , ce au valori de la 10-15 cm. 
 Terenul parcelei s-a proiectat intr-un usor rambleu de cca 15 cm in asa fel incat 
apele pluviale sa se scurga la terenul amenajat spre cota cea mai de jos, de la vest la est 
si de la sud la nord la locul de joaca spre rigolele carosabile propuse intr-un proiect din 
alta etapa 
   
 Alei pietonale 
 Pentru circulatia pietonilor s-au prevazut alei cu latimea de 1,50 cu panta 
transversala unica de 2%. 
 Structura aleilor pietonale a fost prevazuta din :   

4. 6 cm dale autoblocante tip dublu T 
5. 5 cm nisip pilonat 
6. 10 cm fundatie din balast dupa cilindrare SREN 13043 si STAS 6400 

 Incadrarea aleior s-a prevazut cu borduri din beton prefabricate 10 x 15 cm asezate 
pe o fundatie din beton 20 x 10 cm. 
 Amenajarea spatiilor verzi s-au realizat in asa fel incat apele pluviale sa se scurga 
catre rigolele carosabile. 
 La locul de joaca se vor prevedea barbacane in soclul imprejmuirii pentru scurgerea 
apelor pluviale catre rigolele carosabile. 
 
 Loc de joaca copii (Fitness) 
 In partea de nord a terenului, la intersectia drumului DC41 si str. Mihai Eminescu s-
a prevazut un loc de joaca pentru copii, cu sectiune trapezoidala in plan avand 400,00 mp.
 Structura locului de joaca ( fitness) a fost prevazuta din: 

− 2-3cm dale din cauciuc 

− 10 cm – placa din beton C12/15 turnata monolit 

− 10 cm fundatii din balast dupa cilindrare SREN 13043 si STAS 6400 
  

Locul de joaca se va imprejmui cu gard din stalpi metalici cu fundatii si soclu beton 
armat si panouri plasa bordurata, inclusiv panouri policarbonat pentru protectia copiilor. 

Se vor prevedea dotari conform planului de situatie. 
 
 



 

 Spatii verzi 
 Spatiile libere din jurul obiectivelor s-au prevazut a se amenaja cu lucrari de gazon, 
gard viu. 
 S-au prevazut a se amenaja gard viu din arbusti din buxus pe doua randuri in 
lungime de 133,00 ml si restul suprafetelor cu gazon in suprafata de 411,00 mp. 
 Se vor planta 40 de arbori din esenta foioase, din care: 
-13 buc. salcie 
-13 buc. salcam 
-14 buc. tei 
 
 Aceste amenajari vor conduce la realizarea unui sistem peisagistic adecvat in zona 
obiectivelor proiectate cat si in zona celorlalte obiective existente. 
 In zona spatiului de recreere se vor monta 2 foisoare de lemn. De asemenea se vor 
monta banci, cosuri de gunoi, o jardiniera. 
  
 Iluminat incinta 
 

In incinta se vor propune  9 stalpi de iluminat. 
Stalp metalic confectionat din teava profil rotund diametru 89mm,h=400cm, cu 

fundatie de beton, corp de iluminat alimentat de o baterie incarcata de panoul solar. 
Confectia metalica se trateaza anticoroziv si estetic cu vopsele fara substante nocive 
pentru sanatatea copiilor. Fixarea montantilor, executia fundatiilor se va executa in 
conformitate cu detaliile furnizorului- receptia lucrariilor facandu-se cu participarea 
proiectantului. 

 
Gard H=2ml 

Panou plasa bordurata pe stalpi metalici in fundatii izolate beton inclusiv portile si 
soclu continuu beton lungime 82.00ml. Con fectia metalica se trateaza anticoroziv si 
estetic cu vopsele fara substante nocive pentru sanatatea copiilor. Imprejmuirea va fi 
dublata cu panou policarbonat h=0.70m pentru protectia copiilor. 
 

d) Probe tehnologice și teste 
 

Nu e cazul. 
 

5.4.  Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de 
investiții: 
 

a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții în 
conformitate cu devizul general 

 
Devizul general estimativ și devizul pe obiect, pentru prezentul obiectiv de investiții,  

s-a întocmit conform Hotărârii nr. 907/2016 privind cheltuielile necesare realizării 

obiectivului de investiții, și se constituie în anexa 1 la prezentul Studiu de Fezabilitate. 

 

 

 

 

 

 



 

Valoarea totală a investiției este 287.594,72 (C+M): 

Din care: 

Valoare C+M fără TVA 241.676,24 

Valoare C+M - TVA 45.918,49 

Valoare C+M inclusiv TVA 287.594,72 

 
b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță – elemente 

fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții 
 

Capacități în unități fizice: 
- Amenajari exterioare 

În unități valorice: 
- Valoare investiție: 399.998,31 RON (valoare fără TVA) 
- Lucrări de construcții (C+M): 241.676,24 

 
c) Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare 

 
Indicatorii finaciari se exprimă sub forma unor rapoarte semnificative între două 

mărimi, sau grupe de mărimi din bilanț sau contul de profit și pierdere a firmei. Aceste 

rapoarte permit efectuarea de aprecieri asupra situației financiare și luarea deciziilor 

pentru activitatea viitoare. 

Principalii indicatori economico-financiari se clasifică astfel: 

- indicatori de lichiditate; 

- indicatori de echilibru financiar; 

- indicatori de gestiune;  

- indicatori de rentabilitate; 

- indicatori ai fondului de rulment 

 

d) Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții 
 

Durata de realizare a investiției este de 12 luni (din care 6 pentru executia lucrarilor). 
 

5.5.  Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu 
reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al 
asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției: 

Asigurarea exigențelor minime de calitate: 
Rezistență și stabilitate: 

Construcția este astfel concepută încât să satisfacă cerința de rezistență și 

stabilitate în conformitate cu prevederile Legii privind calitatea în construcții nr.10/1995. 

Acțiunile susceptibile a se exercita asupra clădirii în timpul execuției și exploatării 

nu vor avea ca efect producerea vreunuia dintre următoarele evenimente: 

a) Prăbușirea totală sau parțială a imprejmuirilor si a stalpilor de iluminat; 

b) Deformarea unor elemente la valori peste limită; 

Toate elementele de rezistenta pentru dotari vor fi puse la dispozitie de catre 

furnizorul de echipamente. 

 



 

Siguranță la foc: 

Nu e cazul 
 

Siguranță în exploatare:  

Proiectul prevede măsuri de asigurare împotriva riscului de cădere prin alunecare, 

împiedicare, măsuri de siguranță corespunzătoare. 

Amplasarea și fixarea dotarilor sunt astfel prevăzute încât căderea, alunecarea sau 

răsturnarea acestuia să nu provoace pierderi de vieți omenești, rănirea persoanelor. 

Siguranța la intruziune se asigură prin serviciul de pază. 

Siguranța în folosirea terenurilor se va asigura prin instruirea personalului. 

 
Cerințe de confort igienic: 

Nu e cazul. 

 
Gospodărirea deșeurilor: 

Deșeurile rezultate în urma activităților din aceste spații se vor depozita în cosuri de 

gunoi, dispuse langa aleile pietonale. Se vor respecta prevederile normelor de salubritate 

în vigoare. Evacuarea deșeurilor se va face zilnic în perioada caldă (aprilie-octombrie) și în 

maxim trei zile în perioada rece (octombrie-aprilie) pe platforma de gunoi a curții de 

serviciu. 

La gospodărirea deșeurilor se vor avea în vedere prevederile cap. V din ordinul 

536/97 elaborat de Ministerul Sănătății. 

 
Măsuri de protecția muncii și PSI: 

Constructorul va lua toate măsurile de protecție a muncii și PSI prevăzute în: 

• Legea privind apărarea împotriva incendiilor nr. 307 din 12 iulie 2006; 

• Măsuri de protecție a muncii în construcții, aprobate cu Ordinul nr. 9/n/15.03.1993, 

publicate în Buletinul Construcțiilor nr. 5, 6, 7, 8/1993; 

• Norme specifice de protecție a muncii, elaborate sub egida Ministerului Muncii și 

Protecției Sociale pentru: 

- Lucrări de terasament; 

- Lucrări de beton, broșura nr.7 

 
Măsuri de prevenire și stingere a incendiilor, prevăzute în Normativul P118/99. 

Măsuri de apărare civilă 

Nu e cazul. 
 

5.6.  Sursele de finanțare a investiției 
Proiectul va fi finanțat integral din bugetul local. 

6.0. URBANISM, ACORDURI ȘI AVIZE CONFORME 

6.1.  Certificat de Urbanism 

 

6.2.  Extras de carte funciară 

 

6.3.  Actul administrativ al autorității competente pentru protecția 
mediului 



 

• - nu este cazul  

 
6.4.  Avize conforme privind asigurarea utilităților 

• - nu este cazul  

 

6.5.  Studiu topografic, vizat OCPI 
 
6.6.  Studiu geotehnic, vizat Af 
 
6.7.  Avize, acorduri și studii specifice 

• - nu este cazul 

 

7.0. IMPLEMENTAREA INVESTIȚIEI 

7.1.  Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea 
investiției 
 

Administrația publică în comuna Baleni este organizată și funcționează potrivit 

prevederilor Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și în conformitate cu hotărârile 

Consiliului Local. Administrația publică din comuna Baleni se organizează și funcționează 

în temeiul principiilor autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilității 

autorităților administrației publice locale, legalității și al consultării cetățenilor în 

soluționarea problemelor locale de interes deosebit. Autonomia locală conferă autorităților 

administrației publice locale dreptul ca, în limitele legii, să aibă inițiative în toate domeniile, 

cu excepția celor care sunt date în mod expres în competența altor autorități publice. 

Primarul, viceprimarul și secretarul, împreună cu aparatul de specialitate al 

primarului, constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită Primăria, 

care duce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local și dispozițiile Primarului, soluționând 

problemele curente ale colectivității locale. Misiunea sau scopul Primăriei rezidă deci în 

soluționarea și gestionarea, în numele și în interesul colectivității locale pe care o 

reprezintă, a treburilor publice, în condițiile legii. 

În administrația publică locală primarul îndeplinește o funcție de autoritate publică. 

El este șeful administrației publice locale și al aparatului de specialitate al autorității 

administrației publice locale, pe care îl conduce și îl controlează. Primarul răspunde de 

buna funcționare a administrației publice locale, în condițiile legii și reprezintă unitatea 

administrativ-teritorială în relațiile cu alte autorități publice, cu persoanele fizice sau juridice 

române sau străine, precum și în justiție. 

 

7.2.  Strategii de implementare 

Durata de realizare a investiției este de 12 luni (din care 6 pentru executia 
lucrarilor). 

În timpul execuției se vor respecta cu strictețe normele de protecție a muncii, S.S.M, 

S.U.-P.S.I. și prevedereile legii 10/1996. 

Graficul de eșalonare a investiției – se anexeaza 

 
 



 

7.3.  Strategia de exploatare/operare și întreținere 

 Exploatarea/operarea investitiei va fi realizata de catre compartimentul de 

specialitate din cadrul UAT Comuna Baleni. Accesul la infrastructura va fi liber si nu va fi 

restrictionat pentru nicio categorie de utilizatori. Beneficiarul va asigura paza obiectivului 

de investitii, si de asemenea, mentenanta acestuia, care va fi realizata fie cu personal 

intern, fie cu ajutorul unor firme specializate.  Beneficiarul va urmari comportamentul in 

exploatare al investitiei, urmand sa solicite remedierea oricaror elemente se degradeaza, 

pe durata garantiei lucrarilor, urmand ca ulterior sa elaboreze si sa aplice un plan propriu 

de mentenanta si intretinere.  

 

7.4.  Recomandari privind asigurarea capacității manageriale și 

instituționale 

 

-Responsabil financiar  
-Responsabil mentenanta si intretinere   

 

8.  Concluzii și recomandări 

 

Obiectivul general al proiectului vizeaza amenajarea unui sistem peisagistic avand scopul 

revitalizarii mediului rural al comunei Baleni, reducerii poluarii aerului si cresterea 

oportunitatilor de petrecere a timpului liber pentru locuitorii si spatiu de joaca pentru copii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAP. B – Piese desenate 

 

ARHITECTURA  
   
     A01 - Plan de incadrare in teritoriu                 sc 1:5000 

A02 - Plan de situatie                                                                      sc 1:500  
   

 AMENAJARI EXTERIOARE 

 
     D01 - Plan de situatie – amenajari exterioare      sc 1:500 

 D02 – Detalii structura                                                               sc 1:20 
 

 

 

 

 

 

 

                                 Intocmit, 
                                    Arh. Regman Ioan



 

 


