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Compartiment lnvestiţii , Lucrărĺ Publice
Anexa la referatul nr.45758 /L4.O4.Z0ZI

TEMA DE PROIECTARE

sERVlcll EL.ABORARE sTUDlU DE FEZABIL|TATE PENTRU oBlEcTlVUL DE lNVEST|Ţ|l:
,,lNLocUlRE/DEVIERE coNDUCTĂ DE REFULARE Dn 8OOmm LA STAT|A DE PoMPARE APE MENAJERE
cĂRĂĺvt lołnl, sLo BoZlA, J U DETU L lALoMlTA,,

1. lnformaţii generale

1.1.Denumirea obiectivului de investiţĺi: ,,lNLoCUlRE/DEVIERE coNDUCTA DE REFULARE Dn 80Omm
LA STAŢ|A DE PoMPARE APE MENAjERE cĂRĂMlDARI, sloBoZlA, JUDETUL lALoMlŢA "

1.2.Ordonator principal de cred ite/investitor
U.A.T. Municipiul Slobozia

1.3.ordonator de credite (secundar, terţiar)
U.A.T. Municipiul Slobozia

1.4.Beneficiaru l i nvestiţiei
U.A.T. Municipiul Slobozia

l.5.Elaboratorul temei de proiectare
U.A.T. Municipiul Slobozia, Direcţia Tehnică- Compartiment lnvestitii, Lucrari Publice

2.Date de identificare a obiectivului de lnvestiţii
2.1.lnformatii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului si/sau al construcţiei
existente, docu m entaţie cadastraIă

lnvestiţia se va derula pe urmatorul amplasament:

Terenul pe care se propune amplasarea conductei de refulare, este localizat in
intravilanul Municipiului Slobozia iar terenul care urmează să fie ocupat de investiţia propusă
aparţine domeniului public al municipiului. Regimuljuridic al terenului este reglementat de H.G.
IoŻţ/ŻoLL pentru modificarea anexei nr'Z la H.G. nr.1353/2ooL privind atestarea domeniului
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2.2.Particularităţi ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentru realizarea
obiectivului de investiţii, după caz:
a)descrierea succintă a amplasamentu lui/am plasamentelor propus/propuse :

Arnplasamentulconductei de refulare, este localizat in intravilanul MunicipĺuluiSlobozia

b)relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;
Accese propuse: din străzile localităţii.

c)surse de poluare existente în zonă;
Nu exista surse de poluare in zonă

d)particularităţi de relief;
Din punct de vędeĺe geomorfologic, perimetrul lărgit al amplasamentului este situat în

zonaplana, apaĄinänclmarei rrnităţi moľfologice' cunoscută sub numele de Câmpia Bărăganului,
relieflll fiind tipic zone1or de campie acopeľite de depozite loessoide in caľe formele de
microrelief cľol'uri sunt des intâlnite.

Perimetrul care face obiectul acestui studiu se încadrează într-o zonă de câmpie,
caracterizat prin următoarele valori:
o ľegimultemperaturilor:

- temperatura medie anuală + 10 + 11 "C

- temperaturĺle medii multianuale în luna ianuarie - 3,0 "c
- temperaturile medii multianuale în luna iulie + Ż3 + Ż4 "C
- temperatura maximă (august 1951) + 44"c
- temperatura minimă (februarie 1954) - 30 "c.

O regimul precipitatiilor medii multianuale sub 500m1/an
o regimul vanturilor -vanturi aspre predominant din nord-est(Crivatul),uscate dinspre sud-

vest(Austrul) si umede dinspre sud (Baltaretul).
e)nivel de echiparetehnico-edilitară al zonei şi posibilităţi de asigurare a utilităţilor;

Pentru amplasamentul propus se Vor stabili necesităţile în ceea ce priveşte re1elele de
alimentare cu energie electrică, canalizare menajeră şi pluvială .

j_ďe'
- în măsura în care pot fi identificate;

Reţelele edilitare (comunicaţii, energie electrică, gaz, apă, canal, etc) sunt realizate prin
racorduri aeriene şi subterane' Daca la executia lucrarilor de constructii vor fi descoperite
atunci proiectantul va dispune masurile care se impun iar lucrarile vor fi suportate din capitolul
prevazut pentru acest tip de lucrari.La elaborarea proiectului tehnic din avizele obtinute daca
rezulta ca ar exista in amplasament retele care trebuie relocate vor fi prevazute surse financiare
pentru relocarea lor.

g)posibile obligalii de servitute;
Nu este cazul.

' h)condiţionări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul constructiv al unor
construcţii existenteîn amplasament, asupra cărora seVorface lucrăride intervenţii, după caz;



Nu este cazul

i)reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentatiilor de urbanism aprobate -

plan urbanistic general/plan urbanĺstic zonal şĺ regulamentul local de urbanism aferent;
Ţoate lucrarile proiectate Vor respecta prevederile planului urbanistic general, planului

urbanistic zonal şi regulamentul local de urbanism aferent.

j)existen1a de monumente istorice/de arhitectură 5au situri arheologice pe amplasament sau În

zona imediat învecinată; existenţa condi1ionărilor specifice în cazul existenţei unor zone
protejate sau de protecţie.

În zona analizată nu exista monumente de arhitectură sau situri arheologice/de
arhitectură şi nici reţele edilitare majore care să impună zone de protecţie sau interdicţie'

2.3.Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus din punct de vedere tehnic şi
funcţional:
a) destinaţie şi funcţiuni;

Destinaţia - este de a asigura buna functionare a conductei de refulare cu diametrul de
800mm.Astfel se solicita inlocuirea si devierea traseuluĺ conductei metalice aflata pe strada
Plevnei-strada lndependentei pana la intersectia cu strada Grivita.Conducta de refulare se va
executa din teava de polietilena inalta densitate de tip PE100 SDR26,De 800x30,6mm,Pn6bari,

Lungimea traseului conductei de refulare propusa va fi de L=400m.l.Deasemenea sunt
prevazute a se executa si lucrari de racordare a electropompelor instalate in cheson la instalatia
hidraulica din statia de pompare,

Funcţĺunile generale - asigurate în cadrul proiectuluisunt:
{'Realizarea studiilor de teren necesare,realizarea unei ridĺcări topografice si obţinerea

vizei OCPI;
ţ lnlocuirea/devierea conductei de refulare deoarece aceasta are traseul pe sub locuinţele

individuale de pe strada Plevnei;
{'Cresterea accesibilitatiĺ si calitatii serviciilor de canalizare,reducerea riscurilor de apariţie

a avariilor;
{' Scaderea volumuluicheltuielilor cu intreţinerea si reparaţiile sistemului de canalizare.

Se vor stabili în urma realizării Studiului de Fezabilitate

c) nivelul de echipare, de finisare şi de dotare, exigenţe tehnice ale construcţiei în conformitate
cu cerinţele funcţionale stabilite prin reglementări tehnice, de patrimoniu şi de mediu în
vigoare;

Se va stabili în funcţie de necesităţile identificate prin realizarea documentatiei tehnico-
econom lce,

d) număr estimat de utilizatori;
Populaţia din Municipiul Slobozia _ aproximativ 50 .000 locuitori

e) durata minimă de funcţionare, apreciată corespunzätor destinatiei/funcţiunilor propuse;
Se va stabiliîn urma realizării Studiului de Fezabilitate.
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f) nevoi/solicitări funcţionale specifice;
obţinerea avizelor pentru realizarea lucrărilor.

g) corelarea soluţiilor tehnice cu condĺ1ionările urbanistice, de protecţie a mediului şi a
patrimoniului;

Toate lucrarĺle proiectate Vor respecta prevederile planului urbanistic general, pĺanului
urbanistic zonal şi regulamentul local de urbanism aferent.

h) stabilirea unor criterii clare în vederea solutionării nevoii beneficiarului
Nu este cazul

2.4.Cadrul legislativ aplicabil şi impunerile ce rezultă din aplicarea acestuia
Proiectul se Va supune tuturor reglementarilor legĺslative naţionale şi locale

Director Executiv, Întocmit/Redactat ,

lng.Radu Marian Cons.asistent ,


