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privind aprobarea documentatiei tehnico-economice referitoare la proiectul "Modernizare infrastructura

locala in comuna Baia de Cris,judetul Hunedoara" si a notei conceptuale aferente proiectului

Consiliul local al
Avind in vedere:
-Proiectul de hotarire nr'712020 privind

proiectul "Modernizare infrastructura locala in

PRESEDINTE DE SEDINTA

Prezenta hotdrAre a fost adoPtatd

- ,,?blineri ," , votul fiind liber

comunei Baia de Cris,judetul Hunedoara

aprobarea docu mentatiei.teh nico-economice referitoare la

comuna Baia de Cris,judetul Hunedoara" si a notei

conceptuale aferente proiectului
- Referatul de aprobarenr.7l28l27.O1.2O2O a primarului comunei Baia de Cris la proiectul de

hotarire privind aprobarea documentatiei tehnico-economice referitoare la proiectul "Modernizare

infrastructura iocala in comuna Baia de Cris,judetul Hunedoara" si a notei conceptuale aferente

proiectului
-raportul compartimentului de resort nr.16/28/6 02'2020
-avizul comisiei pentru agricultura, activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si

urbanism nr.16128 I 1A 02.2020
ln conformitate cu dispozitiile art..44 alin.1 din Legea nr.27312Q06 privind finantele publice locale cu

modificarile si completarile ulterioare, HG nr.9O712016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al

documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri

publice, cu modificdrile si completdrile ulterioare;
in temeiul dispozitiilor art.129 alin.1,alin.2 lit.b,alin.4 lit.d ,art. 139 alin. (1)si ale art. 196 alin. (1)

lit. "a" din Ordonanla de urgenld nr.5712019 privind Codul administrativ

HOTARASTE:

Art.1 se aproba documentatia tehnico-economica referitoare la proiectul "Modernizare

infrastructura locala in comuna Baia de Cris,judetul Hunedoara" si nota conceptuala aferenta

proiectului invaloaretotaladel5.5'14.906.02 lei prevazutainanexanr.'1 carefaceparteintegrantala

prezenta hotarire
Art.2 prezenta hotarire poate fi contestata in termenul si conditiile Legii nr'55412004 a

contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare

Art,3 Prezenta hotarire se comunica:
- Primarului comunei Baia de Cris

lnstitutiei Prefectului judetul Hunedoara
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Anexa nr. I
LaHCLnr.ff I ,2'0"8-

DOCUMENTATIE TEHNICO ECONOMICA
REFERITOARE LA PROIECTUL,,MODERNIZARE INFRASTRUCTURA

LOCALA IN COMUNA BAIA DE CRIS, JUDETUL HUNEDOARA,, SI NOTA
CONCEPTUALA AFERENTA PROIECTULUI

l. Informatii generale privind obiectivul de investitii propus
- Obiectivul de investitie propus - ,,MODERNIZARE INFRASTRUCTURA

I,OCALA IN COMTINA BAIA DE CRIS, JUDETUL HLINEDOAR-4.,,

L - Ordonator principal de credite - Primarul comunei Baia de Cris

- Beneficiarul investitiei - COMUNA BAIA DE CzuS

2. Necesitatea si oportunitatea obiectivului de investitii propus

Drumurile, fiind cle interes local, traficul este redus qi se rezuma la circulalia

vehiculelor cu tracliune animald qi autovehiculelor locuitorilor din zond gi a autovehicuielor

ocazionale atunci cdnd starea drumurilor este favorabil['
Traficul auto se desfdqoara greoi mai cu seama in anotimpul rece qi in perioadele cu

precipitalii abundente.
Sub acliunea traflcului Ei a factorilor climatici, supraf'ala drumurilor s-a degradat,

prezentfind def'ecliuni grave, ceea ce face ca in timpul primdverii Ei toamna circulalia
vehiculelor Ei a pietonilor sd fie ingreunatd'

Datorita inconvenienlelor enumerate circulalia vehiculelor Ei a pietonilor se

desfbEoard necorespunzator din punct de vedere al siguranlei qi confortului, necesitdnd

modernizarea drumurilor.
Necesitatea promovdrii investiliei survine din dorin{a atragerii de noi investitori,

dezvoltarea de noi af'aceri locale qi stoparea migrdrii populaliei rurale cdtre zonele urbane.
\- Oportunitatea proiectului a fost definita din perspectiva mai multor criterii.

Modernizarea drumurilor va determina:

imbunatalirea circulaliei, accesului Ia gospodariile cetatenilor , o circulatie fluida, confort ,

aspect pldcut si totodata evitarea accidentelor de circulalie .

- creqterea calitafii serviciilor publice;
- atragerea de noi investitori;
- va fi influen{atd benefic activitatea economico-comerciald;
- stoparea migrarii populaliei active;
- facilitarea accesului persoanelor qi autovehiculelor;
- imbunltdlirea accesibilitAfli pe in zoni.

Proiectui propus traleazd, aspecte legate de dezvoltarea infiastructurii de transport

rutier, legdtura locuitorilor comunei cu zonele dezvoltate, accesul facil al autovehicolelor

destinate situaliilor de urgenJd, cre$tere atractivitAlii Ei competivitdlii zonei

In cazul in care nu se vor putea reallza modernizarea drumurilor, circulatia va fi
ingreunata , in cazul unor situatii de urgenta nu se va putea interveni promt, iar in cazul

solicitarilor din partea cetatenilor la serviciile de saivare sau pompieri interventiile sunt



ingreunate datorita situatiei acuale , exista pericolul de producere de accidente, aspect

neplacut etc.
In Stategia de Dezvoltarc 2014-2020 a comunei Baia de Cri; s-a avut in vedere

rea\izarca lucrdrilor de modernizare drumuri in satele apartinatoare comunei Baia de Cri;
care pand in prezent din lipsa de fbnduri nu au fost toate reahzate.

Obiectivele generale, preconizate a ti atinse prin realizarea investitiei sunt : prin

executarea lucrdrilor de modernizare se realizeazd dezvoltarea satului tomf,nesc, circulatia in

siguranta si confort, interventia promta in caz de necesitate, intretinerea mai usoara si mai

eficienta rn caz de calamitati.

3. Estimarea suportabilitatii investitiei publice
Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentaliei tehnico-

economice aferente obiectivului de investi{ie, precum qi pentru elaborarea altor studii de

specialitate in funclie de specificul obiectivului de investilii, inclusiv cheltuielile necesare

pentru oblinerea avizelor, autorizaliilor qi acordurilor prevdzute de lege sunt prezentate in

devizul anexat.
Sursele de finanlare sunt fonduri guvernamentale.

E 
4. Informatii privind regimul juridic, economic si tehnic al terenului si/sau al

constructiei existente
Regimul juridic:
Potrivit celor specificate in extrasele de carte funciard terenul este situat in

intravilanul Comunei Baia de Cris pi aparline domeniului public al Comunei

Baia de Cris.
Regimul economic:

Fol os in{ a actual d : drumuri.
Destinalia stabilitd; zond cdi de comunicafie rutier6.

Regimul economic:
Func{iune dominantd; zond' c[i de comunicalie rutier6.

Lrfilizdri admise;refele tehnico-edilitare, construcfii gi instalalii aferente drumurilor publice

de deservire, de intrefinere qi exploatare, semnale rutiere, modernizdri.

Utilizdri interzise;construclii, instalalii, plantalii sau amenaidri care prin amplasare sau

exploatare au impact negativ asupra bunei desfbqurdri, orgamzdn qi dirijAri a traficului sau

prezintd riscuri de accidente'\<' Lltililali existente;re1ea de alimentare cu energie electricd, relea de alimentare cu ap[, relea

de canahzarc.

5. Particularitati ale amplasamentuluilamplasamentelor propus(e) pentru realizarea
obiectivului de investitii:

Comuna Baia de Cris este situata in partea de nord-vest a judetului, pe cursul superior

al Crisului Alb.
Reteaua de drumuri propusa pentru reahzarea obiectivului sunt urmdtoare:

Satul Tebea :

- Drum interior din DJ 706 de la num[rul postal 98 la numdrul postal 88

- Drum interior din DJ 706 de la numdrul postal 37 la numdrul postal 109

- Drum interior din DC 175A de la numirul postal 296la numdrul postal 308

- Drum interior de la numdrui postal 161 A la Balta

- Drum vicinal spre Deal
- Drum vicinal sPre Tarinuta
- Strada secundara Judesti



Satul Baldovin:
- Drum interior sat Baldovin, drum la cimitir
Satul Risca:
- Strada princiPala sat Risca

Satul Risculita:
- Drum interior de la numdrul postal 158 la numarul postal 162

- Drum interior de la numdrul postal 149 la numarul postal 151

- Strada Paraul Snilului
- Drum vicinal Sub Magura
- Drum vicinal La Poduri
Satul Caraci:
- Strada PrinciPala satul Caraci
Satul Baia de Cris:
- Strada Tribunului
- Strada Gorunului
- Strada Livezilor

(* - Strada Progresuiui
- Strada Tineretului
- Strada Iazului
- Strada Poqtei
- Strada Brazilor
- Strada Depozitului
- Strada Revoluliei
- Strada PloPilor
- Strada Crinilor
- Strada Florilor
- DC 17OA

Lucrdrile pentru modemizarea infrastructurii de interes local se destbqoard pe actuala

amprizd,lard a fi necesar lucrdri de exproprieri sau retrageri de imprejmuiri qi nu face obiectul

unor litigii in curs de solulionare in intanlele.iudecitoreqti.
Lucrarile propuse prin prezenta documentaiie nu afecteazd in nici un fel calitatea

solului, aerului, apei ;i a subsolului in timpul implementdrii proiectui Ei nici dupi finalizarea
acestuia.

'E Pe teritoriul comunei Baia de Cris se regaseste un relief complex, cu altitudini
cuprinse intre 200 m qi 500 m.

Lanturile muntoase din zona au o succesiune de culmi domoale, uEor accesibile qi circulabile,

constituind un poten{ial turistic ridicat.
Lucrdrile de mo dern rzar e nu af ecte azd rete le le edilitare'

6. Descrierea succintd a obiectivului de investilii propus, din punct de vedere tehnicSi

.funclional:
Drumurile sunt situate in intravilanul qi extravilanul Comunei Baia de Cris, conform

inventarului domeniului public cu respectarea Planuiui Urbanistic General.

Proiectul propus trateazl, aspecte legate de dezvoltarea infrastructurii de transport

rutier, legdtura locuitorilor comunei cu zonele dezvoltate, accesul facil al autovehicolelor

destinate situaliilor de urgen!6, creqtere atractivitdlii Ei competivitAtii zonei,

Se vor moderniza drumurile utiiizAndu-se o structurd rutierf, semirigida cu mixturi
astaltice.

Lungimea total a drumurilor este de 17730 m.



Lalimea pdr{ii carosabile preconizatdpe care se va interveni este de 2,7 5 - 4,00 m.- 
Dimensionarea structurii rutiere se va face pentru perioada de perspectivd de 10- 15 de

ani.
Modernizarea infrastructurii locale va determina imbunatalhea circulaliei,

creqterea calitdlii serviciilor publice qi facilitarea accesului persoanelor gi autovehiculelor'

Data:

Intocmit,
C onsilier achizitti publice
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