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TEMĂ DE PRo
SERVICII ELABORARE STUDIU DE FEZABILITA
PENTRU O BIECTIWL DE
INVESTIŢII:
CANALIZARE
1
MAI CARTIER BORA''
'REŢEA
1. Informaţii generale
1.1.Denumirea obiectiwlrri de investitii:
,,REŢEA

CAN

1MAI -CARTiER BORA ''

1.2. or donatoľ principal d e cľedite/investitor
U.A.T. Municipiul Slobozia

1.3.oľdonator de credite (secundaľ, teţiar)
U.A.T. Municipiul Slobozia
1.4.B ęnefi ciarul investitiei
U.A.T. Municipiul Slobozia

1.S.Elaboratorul temei de pĺoiectare
U.A.T. Municipiul Slobozia, Direcţia Tehnică
- Compartiment Ęvestitii, LucraiPublice
2.Datę de identiÍicare a obiectivului
de Investitii

2'l'Informaţii privind ľegimul juľidic,

tehnic al terenului şi/sau al constľucţiei

existente, do cumenta1ie cadastraĺa
""o.'Ţ-ĺ. şi
Investiţia se va dęrula pe urmatorul amplasament:

1.

strada

]

Mai -Cartieľ Bora

.

c)Surs

lr'înzoná;
poluare in zonă'

d)part

Din punct de vedere geomorfologic, perimetrul

I

zona plana, ap aĄinând maľei unităţi
morfologice, cunoscută
relieful Íiind tipic zonelor de campie acoperite
de
micľorelief cĺowri sunt dęs intâlnite

al amplasamentului

Perimetrul care face obiectul acestui studiu
se

prin următo arele val ori
regimultemperaturilor:

car actenzat

o

întľ-ozonă. de câmpie,

:

- temperaťura medie anuală

+1
medii multianuale înluna i anuarie - 3
- temperaturile medii multianuale
înluna i ulie + 2
- temperatura maximă (august
1951 )
temperaťura minimă (februarie i9 s4)
-30
c regimul precipitati ilor medii multianuale
sub
o regimul vanturilor -vanturi aspre pľedominant 5
din
vest(Austrul) si umede dinspre sud (B altaretul)
e) nivel de echipare tehnico-edilĺtará
al zonei şi posibilită1i de
Pe amplasamentul propus se regasesc reţele
de
naturale,ĺar cana7izarca menajeră este existentă
doar peo
din teľen exístă posibili tatea extinderii reţelei
de canalizare
necesităçiio r din zonă,.

este

numele cle Câmpia
loessoide in care formele de

+ 110C

- temperaturile

+24"C
C

oc.
an

Crivaful),uscate dinspĺe suda utilită1iloľ;
cu energie electrica, apa, gaze
une din stradă.In utma analizei
eĺă in vederea asigurarii tuturor

g)posibile obligaţii de servitute;
Nu este cazvl.
h)condi1ionări constľuctive determinate
de staľea tehnică şi de sistemul constructiv
al unor
construcţii existente înamplasament, asupľa
cárora se Voľ face lucrăľi de intervenţii, după
caz;
Nu este cazul.
i)ľeglementări urbanistice aplicabi1e zonei
conform documentaţiiloľ de urbanism aprobate plan
urbanistic general/plan urbanistic zonalşĺ
aferent;
'.g"_l_*"'toil";;ffiilanism
Toate lucrarile pľoiectate ,ro, ,..p."-ta.
prevederile planului urbanistic general, planului
urbanistic zonal şi ľegu'amentul local de uľbanism
afeľent.
j)existenţa de monumente istorice/de
aĺhite;ň *"';ii.oĺ u.ľr.ologice pe amplasament sau în
zona imediat învecinată; existenţa condi1ionăľil;'
.p."'Íi.Ţ'ä.ur,rl existenţei unoľ zone
pľotejat^e sau de protecţie.
Iĺzona analizatá nu exista monumente đearhitectură sau
situri arheologice/de arhitectură

2'3'Descrierea succintă

funcţiona]:

a obiectiwlui de investiţii pľopus din punct
yulruL uę
de vedere
Vęoere
tehnic

a) destinaţie şi funcţiuni;
2

si
Ţ-

Reţeaua de eanalizare menajeră de pe strada
integralitate toate necesită1ile locrritoriloľ din
zonă,

1

actuală de canalizare.In momentul de faţá unnumar
de go
,
menajere in fose locale' ceea ce contravine reglementăriloľ

Prin această investiţie Munici piul Slobozia isi
menajeră de pe strada 1 Mai-Cartier B oľa pentru
a asigura
pe aceasta stradă. Astfel se compl etează, reţeaua
d canalizare
Funcţiunile generale - asigurate încadrul pľoiectului

Mai 'Caľtier Boĺa nu

asiguĺă

imobile nebľanşate la reteaua

individuale colectează apele
egislaţie in domeniu'
extinderea retelei de canalizare
debaza ale locuitorilor de
eră existentă a cartierului'

infrastructurii

edilitaľe 1ocale, pnn
pletarea reţelei de canalizarc
existentă a cartierului Bora;
nemulţumiriloĺ populatiei;
ľespectarea si apTicarea reglementarilor legislative
domeniul canalizăni ,epurării si
evacuării apel ot uzate care s-au armonizat culegislatia
studiilor đeteręn necesare ,realizateaunei
topografice.
b) caracteristici' parametri
şi date tehnice specif,rce
Se vor stabili înurma ręalizáni Studiului de F
c) nivelul de echipare, de finisare
şi de dotaĺe, exi
tehnice ale constľttcţiei în
conformitate cu cerinţele funcţionale stabilite prin
reglámen
tehnice, de patrimoniu şi de
mediu învigoaľe;
Se va stabili înf,rncţie dę necesităţile identificate prin
documentaţiei tehnicoeconomice.
d) număr estimat de utilizatori;
Populaţia din Municipiul Slobozia _ aproximativ 50
locuitori
e) drrrata minimă de frrncţionare, apteciatá coĺespunzătoľ
eilftlncţirrniloĺ pľopuse:
Se va stabili înurma rcallzáni Studiului de Fezabilitate
f) nevoi/solicitări func1ional e speciÍice
obţineľea av izelor p entľu rc alizarc a ucrări oľ
g) corelarea soluţiiloľ tehĺice cu condi1ionările urb
de protecţie a medirrlui si a
patrimoniului;
1

1

ui urbanistic general, planului
u1

2.4.Cadrullegislativ aplicabil impunerile ce rezultă din
şi
aplicaţea acestuia
Proiecťul se va Supune tuťuroĺreglementarilor legi slative
naţionale şi locale'
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