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1.Informaţii generale
1.1Denumirea obiectivului de investiţii :
Expertiză tehnică, DALI „ Reabilitare str. Constantin Dobrogeanu Gherea ”
1.2. Ordonator principal de credite : Municipiul Tîrgu Mureş
1.3. Beneficiarul Investiţiei : Municipiul Tîrgu Mureş
1.4. Elaboratorul de proiect : Municipiul Tîrgu Mureş –Direcţia tehnică
2.Date de identificare a obiectivului de investiţii:
2.1.Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului :
Terenul este proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş înscris în CF nr. 135147 cu
2471 mp şi 135050 cu 1822 mp
2.2. Particularităţi ale amplasamentului propus pentru realizarea
obiectivului de investiţii
Strada care se doreşte a fi reabilitată este în municipiul Tg. Mureş, B-dul 1848
a) Descrierea succintă a amplasamentului propus: Strada este amplasată în
Municipiul Tîrgu Mures, B-dul 1848, fiind o zonă în care se găsesc case
particulare.
b) Relaţiile cu zonele învecinate :
Strada C-tin Dobrogeanu Gherea face legătura cu str. Ceahlău, str. Lămîiţei, str.
Dîmbu Pietros, str. Cucului
c) Nivel de ocupare tehnico-edilitară a zonei şi posibilităţi de asigurare a
utilităţilor
d) Surse de poluare existente în zonă: Nu sunt surse de poluare în zonă
e) Existenţa de monumente istorice / de arhitectură sau situri arheologice pe
amplasament sau în zona imediat învecinată:
Nu sunt monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice în zonă
2.3. Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus din punct de
vedere tehnic şi funcţional :
a)Destinaţie şi funcţiuni:
Obiectivul principal este ridicarea confortului traficului auto şi pietonal,
canalizaţie pentru fibră optică, modernizarea iluminatului public prin trecerea
LEA în LES şi ridicarea potenţialului de utilizare a zonei.
- Trotuarele se vor executa din pavaj cu dale vibropresate

- În dreptul acceselor la proprietăţi se vor pune borduri teşite.
- Spaţiul din jurul copacilor să fie de maxim 50 cm şi se prevede ca zona de
pământ să fie prevăzută cu pavaj ecologic.
- La realizarea trotuarelor cât şi a carosabilului se va respecta înălţimea existentă
astfel încât să nu se modifice cota trotuarului şi a carosabilului.
- La marginea drumului lângă bordura trotuarului vor fi proiectate rigole pentru
colectarea apelor pluviale
- Capacele căminelor de apă şi canalizare situate pe partea carosabila se va înlocui
cu capace cu placă din beton
- Marcajele longitudinale şi transversale se vor realiza prin aplicarea de benzi
termoplastice, care să prezinte retroreflexie foarte bună şi valori ridicate ale
rezistenţei la derapaj
- De asemenea se prevede înlocuirea tuturor semnelor de circulaţie cu semne de
circulaţie noi.
b)Caracteristici, parametrii şi date tehnice specifice, preconizate :
- În baza necesităţii şi a motivelor arătate anterior se propune redimensionarea şi
modernizarea căilor de acces, a dezvoltării spaţiilor de parcare şi refacerea a
trotuarelor
c) Durata minimă de funcţionare, apreciată corespunzător destinaţiei
propuse
- Durata minimă de funcţionare:conform normativelor legale în vigoare
2.4. Cadrul legislativ aplicabil şi impunerile ce rezultă din aplicarea acestuia
Documentaţia se va întocmi conform H.G.R. nr. 907/29.11.2016
3.Termen de finalizare propus:
- Expertiză tehnică, DALI – 74 de zile de la emiterea ordinului de începere;
- 20 zile predare documentaţie (DALI, expertiză tehnică);
- 2 zile - la dispoziţia beneficiarului pentru verificarea documentaţiei;
- 2 zile - eventuale refaceri conform obiecţiunii beneficiarului şi recepţia
documentaţiei;
După predarea documentaţiei menţionate în Procesul verbal de predare
primire, beneficiarul, de comun acord cu prestatorul de servicii vor întocmi
un grafic privind susţinerea documentaţiei complete în Comisia Tehnicoeconomică a municipiului Tg. Mureş, în Comisiile de specialitate şi în plenul
Consiliului Local al Municipiului Tg. Mureş. Durata maximă prevăzută va fi
de 50 zile.
Neprezentarea în şedinţele CTE, Comisii de specialitate sau în Consiliul
Local duce la rezilierea unilaterală a Contractului fără preaviz sau notificare.
4.Contribuţia investitorului
Plan de încadrare în zonă
Certificat de Urbanism

DIRECTOR EXECUTIV
Ing. Racz Lucian

DIRECTOR EXEC. ADJ.,
ing. Popistan Dorin
Intocmit: cons. Soţan Ramona
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