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ANEXA 3  

Promotor proiect COMUNA BUDILA 
 Nr. 9265/09.06.2021 

 
 

NOTĂ CONCEPTUALĂ1 
- conţinut cadru – 

 

1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii propus 
1.1. Denumirea obiectivului de investiție 
“Reabilitarea infrastructurii rutiere în comuna Budila” 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea condițiilor existente 
pentru persoanele din comunitățile marginalizate din comuna Budila, precum și creșterea 
capacității autorității locale de a atrage fonduri, prin demararea etapei de elaborare a 
documentației tehnice necesare reabilitării și modernizării infrastructurii rutiere.Obiectivul general 
al proiectului constă în dezvoltarea economică și socială a comunității marginalizate din comuna 
Budila, județul Brașov,  asigurand un acces mai bun si mai rapid spre institutiile comunei Budila.  

Obiectiv specific 1. Creșterea capacității autorității locale de a demara 
accesarea de finanțări ulterioare pentru proiectele de infrastructură mare, în zonele sărace și 
marginalizate din comună Budila, prin realizarea, până la finalul proiectului, a documentației 
tehnice suport, a documentației specifice Dali, a documentației pentru obținerea de avize, 
precum și plata taxelor, avizelor, acordurilor în vederea obținerii autorizației de construire, pentru 
o lungime de 11, 802 km.  

Obiectiv specific 2. Creșterea gradului de informare la nivelul comunității locale, 
a locuitorilor comunei Budila, cu privire la demersurile autorității locale, obiectivele și activitățile 
proiectului, rezultatelor așteptate și follow-up-ul proiectului. 

Obiectivul general raspunde cerintelor specific stabilite in schema de grant si are in 
vedere Proiectul de Hotarare a Guvernului privind aprobarea Strategiei naționale privind 
incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2021-2027, a Planului de acțiune 
pentru perioada 2021-2027, in ceea ce priveste orientarea catre persoane, dezvoltarea locala, 
reducerea saraciei si a marginalizarii. 

Grupul tinta vizeaza comunitatea marginalizata, aflata in risc de saracie si in diferite 
stari de vulnerabilitate. Proiectul va raspunde cerintelor locale de imbunatatire si dezvoltare a 
infrastructurii locale, de imbunatatire a calitatii vietii cetatenilor din grupurile defavorizate, de 
reducere a marginalizarii, de crestere economica si se aliniaza cerintelor nationale de  dezvoltare 
durabila. 

Starea actuala a strazilor influenteaza negativ viata economica si sociala a comunei. 

 
1 Nota conceptuală privind necesitatea și oportunitatea realizarii obiectivului de investiții, conform Hotarâre 
nr 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice 
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Scopul final al investitiei urmareste intocmirea documentatiilor tehnice pentru 
reabilitarea(asfaltarea) a 11,802 km strazi din comuna. Modernizarea strazii va servi la 
redresarea situatiei comunei Budila, avand un impact pozitiv asupra grupului tinta. 

 
1.2. Ordonator principal de credite/investitor 
 
COMUNA BUDILA 
 
1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar) 
1.4. Beneficiarul investiției 
 
      COMUNA BUDILA 
 
2. Necesitatea şi oportunitatea obiectivului de investiţii propus 
2.1. Scurtă prezentare privind: 
- deficienţe ale situaţiei actuale; 
- efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiţii; 
- impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectivului de investiţii. 

Starea actuala a strazilor influenteaza negativ viata economica si sociala a comunei. 

Realizarea proiectului vizeaza impulsionarea dezvoltarii economice si a mobilitatii 
populatiei, precum si cresterea gradului de accesibilitate si atractivitate a zonei, prin 
imbunatatirea conditiilor oferite de infrastructura de transport.  

Starea actuala a strazilor din Comuna Budila care necesita modernizare nu este una 
corespunzatoare, structura rutiera fiind specifica strazilor pietruite. In cazul in care este ploaie 
sau ninsoare, accesul locuitorilor realizandu-se cu mai mare dificultate. Necesitatea investitiei 
este foarte mare, avand in vedere faptul ca 70% din strazile din Budila sunt neasfaltate, populatia 
acesteia fiind peste 60% in risc de excluziune sociala, marginalizata si in stare de vulnerabilitate. 
Prin finantarea proiectului, se va ajunge la o infrastructura dezvoltata in comunitatea 
marginalizata, dezvoltandu-se intreaga comunitate, transportul public, atragand investitori si 
reducand numarul persoanelor care doresc sa paraseasca localitatea si tara, pentru un trai mai 
bun.  

Singurul mijloc de transport in comun este asigurat prin RAT SA, iar autobuzele 
circula doar pe Strada Principala, populatia avand de mers pe jos pana la statii intre 10-30 
minute, chiar 50 minute iarna. 

Prin realizarea obiectivului de investitii, se va redresa situatia comunei Budila, avand 
un impact pozitiv asupra grupului tinta. Conform Raportului de Competitivitate Globala 2016-
2017, Romania se afla pe locul 88 din 139 de tari, in ce priveste infrastructura, mai putin cu 2 
pozitii fata de anii 2015-2016. Avand in vedere faptul ca necesitatea imbunatatirii infrastructurii 
este una dintre principalele dorinte ale populatiei, alaturi de educatie si sanatate, este deosebit 
de importanta investitia in reabilitarea strazilor din comuna Budila. In cazul finantarii acestui 
proiect, se vor putea realiza obiectivele din Strategia de Dezvoltare Locala a Comunei Budila. 
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Bugetul local al comunei Budila nu permite modernizarea strazilor, iar o amanare a 
realizarii unei investitii va continua sa mentina un acces deficitar si o calitate slaba a vietii 
cetatenilor din comunitate.  

In urma modernizarii strazii va fi o inflorire a activitatii  economice locale si se va 
stopa emigrariea tineretului in alte zone si va scadea diferenta intre conditiile de trai a locuitorilor 
comunei Budila. In cazul nerealizarii obiectivului de investitii, starea comunei va ramane la fel, 
accesul comunitatii la Primarie (in special la Compartimentul de Asistenta Sociala), Scoala 
Gimnaziala, Gradinita, farmacie, medic stomatolog, medici de familie, post de politie, Posta, 
biserici, facandu-se cu mare greutate, mai ales in zilele ploioase si de iarna, cand accesul este 
mai tare ingreunat si conditiile de trai mai dificile. Un drum dificil si greu accesibil poate conduce 
la multe alte probleme, chiar si in cazul celor mai tineri din comunitate, acestia putand chiar sa 
abandoneze institutia de invatamant din cauza accesului anevoios, acesta fiind un motiv in plus, 
intrucat unii nu au posibilitate de achizitionare rechizite, haine, incaltaminte.  Realizarea acestui 
proiect va fi primul pas, dar si cel mai important, pentru imbunatatirea calitatii vietii grupului tinta, 
prin  accesul utilizatorilor, atat ca trafic rutier cat si pietonal, indiferent de condițiile meteorologice. 

In Europa, 117 milioane de persoane se află în continuare în risc de sărăcie și 
excluziune social, România are cel mai mare număr de analfabeți din Europa, 6% din populația 
României nu știe deloc să citească, iar peste 40% dintre adolescenții de 15 ani și peste 38% 
dintre elevii de clasa a patra citesc cu dificultate (media europeană = 17%). 

Aceasta investitie asigura: 

- mobilitate crescuta a grupului tinta spre educatie 

- mobilitatea crescuta a grupului tinta in vederea integrarii pe piata muncii 

- interventii mai rapide ale ambulantelor, pompierilor 

-posibilitatea utilizarii strazilor in tot cursul anului; 

- cresterea accesului la serviciile sociale pentru grupurile vulnerabile din comuna 

- posibilitatea extinderii transportului in comun pe strazile care vor fi asfaltate 

- conditii mai bune pentru deszapezire 

- reducerea consumului de carburanti si lubrifianti; 

- reducerea cheltuielilor de intretinere a autovehiculelor; 

-drumuri de o mai buna calitate, ce confera un grad sporit de siguranta si confort, in 
conformitatea cu normele europene; 

- reducerea noxelor rezultate din functionarea indelungata a autovehiculelor 

- se va realiza mult mai rapid colectarea si evacuarea apelor meteorice in afara 
sistemului rutier prin santuri corespunzatoare, deci o afectare minima a sistemului rutier si o 
modificare redusa a sistemului ecologic al zonei; 
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Astfel intreg proiectul raspunde cerintelor locale de imbunatatire si dezvoltare a 
infrastructurii locale si regionale de crestere economica si se aliniaza cerintelor nationale de 
dezvoltare rurala. 

 
2.2. Prezentarea, după caz, a obiectivelor de investiţii cu aceleaşi funcţiuni sau 

funcţiuni similare cu obiectivul de investiţii propus, existente în zonă, în vederea justificării 
necesităţii realizării obiectivului de investiţii propus; 

 
Este deosebit de importanta egalitatea intre cetateni si micsorarea dierentelor intre 

comunitatea marginalizata si cea nemarginalizata. Egalitatea de şanse este un principiu 
fundamental al drepturilor omului care are la bază asigurarea participării depline a fiecarei 
persoane la viaţa economică şi socială, fără deosebire de originea etnică, sex, rasă, religie, 
vârstă, dizabilităţi, orientare sexuală, nivel de educaţie. In grupurile vulnerabile, care sunt 
dispuse marginalizarii, sunt inclusi copiii săraci, mai ales aceia care trăiesc în familii cu mulți 
copii sau în familii monoparentale; - Persoane sărace angajate, mai ales muncitori subcalificați 
(în principal din mediul rural),lucrători pe cont propriu atât în agricultură, cât și în alte domenii; - 
Tineri șomeri și NEETs(persoane care nu sunt angajate și nu sunt înscrise în sistemul de 
învățământ sau de formare profesională); - Persoane cu vârste între 50 și 64 de ani care nu sunt 
încadrate profesional și care sunt excluse din programele de asistență socială; - Persoane 
vârstnice sărace, mai ales cele care locuiesc cu membri ai familiei aflați în întreținere sau 
persoane vârstnice singure, Mame adolescente. 3. Persoane vârstnice singure sau dependente - 
Persoane vârstnice care locuiesc singure și/sau sunt dependente şi/sau care au nevoi complexe 
de îngrijire; romii, persoanele cu dizabilitate, persoanele marginalizate. 

Prin reabilitarea strazilor se va contribui la o mai facila deplasare catre Gradinita, 
Scoala, Primarie, Posta, Biserici, Post de Politie, locuri de munca. Starea drumurilor nu va fi un 
motiv pentru abandonul scolar si pentru renuntarea la locurile de munca. Realizarea acestui 
obiectiv de investitii este deosebit de importanta pentru intreaga comunitate, conducand la 
combaterea izolarii comunitatii marginalizate si la dezvoltarea comunei. 

Prin programul PNDL s-au obtinut fonduri pentru alimentarea cu apa a comunei, prin 
acesta urmarindu-se dezvoltarea comunei, care este formata din 60% persoane marginalizate si 
vulnerabile si imbunatatirea calitatii vietii acestora. De asemenea, prin FRDS s-a obtinut 
finantare pentru proiectul Centru de resurse pentru copiii si tinerii din comunitatea de romi din 
comuna Budila, judetul Brasov, punand accent din nou pe comunitatea de tineri marginalizati. 

In momentul de fata s-a realizat proiectarea sistemului de canalizare a apelor 
menajere, contruibuind la imbunatatirea calitatii vietii si a mediului inconjurator. 

Obtinerea finantarii pentru realizarea proiectului tehnic, DALI, a documentatiei pentru 
obtinerea avizelor, a studiului geotehnic va fi cel mai important pas, care va fi urmat de atragerea 
de fonduri pentru realizarea lucrarii. Bugetul local fiind foarte mic, este imposibil de realizat un 
asemnea proiect, astfel fiind un mare impediment pentru dezvoltarea comunitatii. Astfel, 
obtinerea finantarii este deosebit de importanta pentru comunitate. 

 
2.3. Existenţa, după caz, a unei strategii, a unui master plan ori a unor planuri 

similare, aprobate prin acte normative, în cadrul cărora se poate încadra obiectivul de investiţii 
prop 

In cazul finantarii acestui proiect, se vor putea realiza obiectivele din Strategia de 
Dezvoltare Locala a Comunei Budila si se vor putea realiza obiectivele din Proiectul de Hotarare 
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a Guvernului privind aprobarea Strategiei naționale privind incluziunea socială și reducerea 
sărăciei pentru perioada 2021-2027, a Planului de acțiune pentru perioada 2021-2027, in ceea 
ce priveste orientarea catre persoane, dezvoltarea locala, reducerea saraciei si a marginalizarii. 

 
 
2.4. Existenţa, după caz, a unor acorduri internaţionale ale statului care obligă 

partea română la realizarea obiectivului de investiţii; 
- 
2.5. Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei 
 

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea economică și socială a 
comunității marginalizate din comuna Budila, județul Brașov,  asigurand un acces mai facil si mai 
rapid spre educatie, asistenta sociala, sanatate, locuri de munca. 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea condițiilor existente 
pentru persoanele din comunitățile marginalizate din comuna Budila, precum și creșterea 
capacității autorității locale de a atrage fonduri, prin demararea etapei de elaborare a 
documentației tehnice necesare reabilitării și modernizării infrastructurii rutiere.Obiectivul general 
al proiectului constă în dezvoltarea economică și socială a comunității marginalizate din comuna 
Budila, județul Brașov,  asigurand un acces mai bun si mai rapid spre institutiile comunei Budila.  

1. Creșterea capacității autorității locale de a demara accesarea de finanțări 
ulterioare pentru proiectele de infrastructură mare, în zonele sărace și marginalizate din comună 
Budila, prin realizarea, până la finalul proiectului, a documentației tehnice suport, a 
documentației specifice Dali, a documentației pentru obținerea de avize, precum și plata taxelor, 
avizelor, acordurilor în vederea obținerii autorizației de construire, pentru o lungime de 11, 802 
km.  

2. Creșterea gradului de informare la nivelul comunității locale, a locuitorilor comunei 
Budila, cu privire la demersurile autorității locale, obiectivele și activitățile proiectului, rezultatelor 
așteptate și follow-up-ul proiectului. 

Obiectivul general consta in demararea primei etape pentru obiectivul de investitii 
“Reabilitarea infrastructurii rutiere în comuna Budila”, respectiv documentatia tehnica. Proiectul 
se aliniaza cerintelor nationale de dezvoltare durabila. 

Obiectivul general prevede imbunatairea calitatii vietii grupului tinta, care vizeaza 
comunitatea marginalizata, aflata in risc de saracie, in stare de vulnerabilitate. Proiectul va 
raspunde cerintelor locale de imbunatatire si dezvoltare a infrastructurii locale, de reducere a 
marginalizarii, de crestere economica. 

Obiectivele specific sunt: 

- realizarea de catre Comuna Budila a obiectivului propus in Strategia de dezvoltare 
locala cu privire la infrastructura rutiera 

-realizarea documentatiei cu privire la studiile geotehnice  
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- realizarea DALI, pentru asfaltarea a 11,802 km din comunitatea marginalizata, 
adica 12 strazi. 

- realizarea documentatiei necesare pentru obtinerea avizelor 

- realizarea expertizei tehnice  

- realizarea PT  

- plata tarifelor necesare obtinerii avizelor – pentru fiecare aviz solicitat in Certificatul 
de urbanism emis de Consiliul Judetean se vor achita taxe 

- informarea locuitorilor cu privire la accesarea proiectului, implicarea comunitatii, 
distribuirea de chestionare catre grupul tinta, rezultatele din perioada implementarii proiectului si  
dupa perioada de sustenabilitate 

 
3. Estimarea suportabilităţii investiţiei publice 
 
3.1. Estimarea cheltuielilor pentru execuţia obiectivului de investiţii, luându-se 

în considerare, după caz: 
- costurile unor investiţii similare realizate; 
- standarde de cost pentru investiţii similare. 

 
Avand in vedere o lucrare similara, de asflatare strazi, la care pentru 592 ml investitia 

ajunge la o valoare de 1.358.226 lei, rezulta ca pentru 11.802 ml, investita poate ajunge la o 
valoare de 27.077.336,6 lei cu TVA. 

 
3.2. Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentaţiei 

tehnico-economice aferente obiectivului de investiţie, precum şi pentru elaborarea altor studii de 
specialitate în funcţie de specificul obiectivului de investiţii, inclusiv cheltuielile necesare pentru 
obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege; 

 
S-a solicitat oferta pentru realizarea documentatiilor ( studii geotehnice, expertiza 

tehnica, DALI, DTAC, PT), iar valoarea estimata este de 148.000 lei la care se adauga TVA de 
19%.  

Atasam prezentei note conceptuale oferta Biroului de Proiectare Abstrukt SRL.  
In plus, pentru obtinerea avizelor este necesara suma de aproximativ 2000 lei, in 

functie de avizele solicitate in Certificatul de urbanism emis de Consiliul Judetean Brasov. 
Certificatul de urbanism si autorizatia de construire se elibereaza fara taxa. 

Proiectare 130.000 lei fara TVA 
   DALI 90.000 lei fara TVA 
   DTAC + PT 40.000 lei fara TVA 
Studii de specialitate 
   Expertiza tehnica 5500 lei fara TVA 
   Studiu geotehnic 12500 lei fara TVA 
Total 140.000 lei +TVA 
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3.3. Surse identificate pentru finanţarea cheltuielilor estimate ( în cazul 
finanţării nerambursabile se va menţiona programul operaţional/axa corespunzătoare, 
identificată) 

 
Comuna Budila va folosi documentatia realizata in urma finantarii acestui proiect, 

pentru executia lucrarii, pe care o va face in urma accesarii unor fonduri nerambursabile.  
Avem posibilitarea accesarii fondurilor de la Compania Nationala de Investitii în 

Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, Subprogramul "DRUMURI DE 
INTERES LOCAL SI DRUMURI DE INTERES JUDETEAN" 

 
4. Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şi/sau al 

construcţiei existente/propuse 
 
Regim juridic: teren intravilan 
Domeniul public al comunei Budila 
Drum de utilitate publica 
        CF 
1. 100854 Seaca 1   2064 mp 
2. 100853 Crisan 2579 mp 
3. 100852 Abatorului 1389 mp 
4. 100851 Seaca 3    7675 mp 
5. 100850 Prejmerului 1    4823 mp 
6. 100849 Abatorului 1      2099 mp 
7. 100867 Cimitirului 4450 mp 
8. 100860 Padurii 3282 mp 
9. 100859 Laterala, Trandafirilor    9642 mp 

10. 100857 Scolii – 2542 mp 
11. 100856 Purcarenilor    4559 mp 
12. 100855 Prejmerului    2105 mp 
 
5. Particularităţi ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru 

realizarea obiectivului de investiţii: 
5.1. descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) 

(localizare, suprafaţa terenului, dimensiuni în plan); 
 
Comuna Budila se afla la o distanta de 18 km fata de municipiul Brasov. In partea de 

nord, la 5 km se afla comuna Teliu, iar la 5km S-E se afla comuna Tarlungeni. Reteaua de 
transport auto este formata din strada Principala – DJ 103B si strazi secundare , Drumul 
Forestier Valea Morii, Valea Popii, drumuri agricole. Majoritatea strazilor din comuna Budila sunt 
pietruite, circulatia desfasurandu-se cu dificultate, iar mijlocul de transport in comun circula doar 
pe strada Principala. 

In comuna Budila este cale ferata. 
 
        CF 
1. 100854 Seaca 1   516m 
2. 100853 Crisan 645 m 
3. 100852 Abatorului 347m 
4. 100851 Seaca 3    1918 m 
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5. 100850 Prejmerului 1    1205 m 
6. 100849 Abatorului 1      525m 
7. 100867 Cimitirului 1112m 
8. 100860 Padurii 821 
9. 100859 Laterala, Trandafirilor    2410m 

10. 100857 Scolii – 636 m 
11. 100856 Purcarenilor    1140m 
12. 100855 Prejmerului    527m 
Strazile au o latime medie de 4m. 
 
5.2 relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile; 
 
Intre comunele vecine, Teliu si Tarlungeni si comuna Budila, accesul se face prin 

RAT BV (autobuz), Codreanu (autobuz) si autoturisme. La Brasov se poate ajunge cu autobuzul 
sau cu autoturismul. 

Momentan, podul de cale ferata este in faza de reconstruire, deoarece din cauza 
inundatiilor din 2018 s-a daramat. 

 
5.3 surse de poluare existente în zonă; 
Nu exista 
 
5.4 particularităţi de relief; 
 
De la marginea comunei spre răsărit se întind Dealurile Ortoșu și Dealurile Dobromir. 

In partea de sud a comunei întalnim Dealurile Râmba, Drăgușu, Vijbe, împartite între ele de 
Valea Morii și Valea Ducșoarei. Comuna  Budila are 2 forme de relief: câmpie și dealuri. La 10-
12 km de comună se află Munții Buzăului. 

 
5.5 nivel de echipare tehnico-edilitară a zonei şi posibilităţi de asigurare a 

utilităţilor; 
 
In comuna Budila gospodăriile sunt racordate la reteaua de apă potabilă, iar 

canalizarea este in faza de proiectare, așteptându-se o linie de finantare pentru executarea 
lucrarilor. 

 
5.6 existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita 

relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate; 
nu este cazul 
 
5.7 posibile obligaţii de servitute; 
nu este cazul 
 
5.8 condiţionări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul 

constructiv al unor construcţii existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de 
intervenţii, după caz; 

nu este cazul 
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5.9 reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de 
urbanism aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal şi regulamentul local de 
urbanism aferent; 

Nu exista 
 
5.10 existenţa de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe 

amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul 
existenţei unor zone protejate. 

Nu este cazul pe amplasament. 
 
6 Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus, din punct de vedere 

tehnic şi funcţional: 
6.1 destinaţie şi funcţiuni; 
Strazile au o lungime de 11, 802 km, categoria de folosinta: drum, situatie in 

intravilanul Comunei Budila. 
 
6.2. caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate; 
Reteaua de strazi din comunitatea marginalizata este compusa din 12 strazi, care au 

in total 11, 802 km. 
Documentatia tehnica trebuie sa prevada: 
-realizarea terasamentelor 
-realizarea structurii rutiere 
- dispozitive scurgere ape pluviale 
- piste de biciclete, daca este cazul 
- trotuare, daca este posibil 
-indicatoare, marcaje rutiere 
 
6.3. durata minimă de funcţionare apreciată corespunzător 

destinaţiei/funcţiunilor propuse; 
 
Conform HG nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și 

duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, durata de functionare este intre 20-30 ani. 
 
6.4. nevoi/solicitări funcţionale specifice. 
 
Comuna Budila va solicita fonduri pentru executarea lucrarii, iar daca va fi cazul, va 

actualiza documentatia tehnica din fonduri proprii, in conformitate cu legislatia specifica tipului de 
investitie. 

 
7. Justificarea necesităţii elaborării, după caz, a: 

- studiului de prefezabilitate, în cazul obiectivelor/proiectelor majore de investiţii; 
- expertizei tehnice şi, după caz, a auditului energetic ori a altor studii de specialitate, audituri sau 
analize relevante, inclusiv analiza diagnostic, în cazul intervenţiilor la construcţii existente; 

- unui studiu de fundamentare a valorii resursei culturale referitoare la restricţiile şi 
permisivităţile asociate cu obiectivul de investiţii, în cazul intervenţiilor pe monumente istorice 
sau în zone protejate. 
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Pentru identificarea solutiei tehnice optime, inainte de a se face proiectarea, este 
nevoie de realizarea unei expertize tehnice, conform legislatiei specifice acestui tip de investitii. 
Prin expertiza, se vor face verificari asupra gradului de degradare a strazilor, urmand a se 
recomanda solutii pentru obtinerea parametrilor tehnici de calitate corespunzatori, conform 
legislatiei in vigoare. 

 
 
Data: 09.06.2021 
 

 
 
 
 
 
 

          Întocmit, 
 

               Aprob, 
 

Benia Alexandra Aveluța – Secretar general 
 

Marșavela Irimia, Primar 
 


