
 

 

      

              PROIECT DE  H O T A R A R E  

           
PRIVIND: aprobarea  indicatorilor tehnico-economici  pentru investiția  “Desființare 

corp grădiniță veche și construire sală festivități și două săli de clasă”, beneficiar 

Școala Gimnazială nr. 1 Liești 

________________________________________________________________ 

Inițiator: BOȚ IULIAN – primar al comunei Liești, jud.Galați 

Numar de înregistrare și data depunerii :                      ………../G/21.01.2022  

  

Consiliul local al comunei Liești, județul Galați, întrunit în ședința ordinară  
din   data de 27.01.2022;  

Având în vedere Referatul de aprobare a inițiatorului: domnul BOȚ IULIAN, 
primar al comunei Liești înregistrată la nr………../G/21.01.2022;  

Având în vedere Raportul de specialitate al compartimentului de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Liești , înregistrat la nr. 
………../G/21.01.2022;  

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1-5, din cadrul 
Consiliului local al comunei Liești; 

Având în vedere dispozițiile art. 44, alin. 1 si art. 45 alin. 1 din Legea nr. 
273/2006 privind finanțele publice local, cu modificările și completările ulterioare; 

Având in vedere prevederile Proiectului tehnic nr. 108 din ….. 06.2021, 
pentru obiectivul de investiții “ Desființare corp grădiniță veche și construire sală 
festivități și două săli de clasă”, beneficiar Școala Gimnazială nr. 1 Liești, 

Având in vedere prevederile  art. 129, alin. 4, lit. (d), si alin.(7), lit. n), art. 
139, alin. (3), lit. a), art.197, alin. (1), (2) si (4), art. 200  din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

În baza art. 196, alin. (1), lit. a) si art.197 din din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, adoptă prezenta 
 

     

H O T Ă R Â R E 

 

Art.1. Se aprobă oportunitatea și necesitatea  investiției “Desființare corp 
grădiniță veche și construire sală festivități și două săli de clasă”, beneficiar  
Școala Gimnazială nr. 1 Liești. 
            

Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției “Desființare corp 
grădiniță veche și construire sală festivități și două săli de clasă”, beneficiar  
Școala Gimnazială nr. 1 Liești, în valoare de 1.335.450,00 lei inclusiv TVA, 
conform devizului anexat prezentei hotărâri după cum urmează: 

- cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică – 45.750,00 lei, 
- cheltuieli pentru investiția de bază – 1.154.370,00 lei, 
- alte cheltuieli – 135.320,00 lei, 
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- total investiție 1.335.450,00 lei inclusiv TVA 
 

Art.3. Sumele aprobate la art. 2 al prezentei hotărîri vor fi prevăzute în 

bugetul local al comunei Liești pentru anul 2022. 

Art.4. (1) Prezenta hotărâre se comunică celor în drept  și se aduce la 

cunoștință publică prin grija secretarului general al comunei. 

            (2) Aducerea la cunoștința publică se face prin afișare la sediul 

Primăriei comunei Liești. 

 

                     Inițiator, 

      Primar, 

                                                             Boț Iulian   
                                                                             
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                      

 REFERAT DE APROBARE 

 

la proiectul de hotărâre privind: aprobarea  indicatorilor tehnico-economici  

pentru investiția  “Desființare corp grădiniță veche și construire sală festivități 

și două săli de clasă”, beneficiar Școala Gimnazială nr. 1 Liești 

 

Prezentul proiect propune desființarea imobilului corp grădiniță veche, care din 

punct de vedere funcțional dispune de următoarele compartimentări: bibliotecă, 3 săli de 

curs și două holuri de acces. Dintr-o analiză vizuală se poate constata că imobilul prezintă 

degradări și deformări atât la finisaje cât și la elementele structurale. 

Datorită faptelor enunțate mai sus, beneficiarul dorește desființarea acestei 

construcții și construirea unui imobil nou cu confort sporit și cu respectarea normelor de 

protecție a mediului și ecologic. Astfel, se propune construirea unei săli de festivități și a 

două săli de clasă, cu un regim de înălțime parter și etaj parțial. Din punct de vedere 

compozițional, clădirea va găzdui spații generoase cu o bună funcționare și o estetică 

deosebită, cu o suprafață construită totală de 224,00 mp. 

În urma elaborării Proiectului tehnic nr. 108 din 06.2021, pentru obiectivul de 

investiții “Desființare corp grădiniță veche și construire sală festivități și două săli de 

clasă”, beneficiar Școala Gimnazială nr. 1 Liești, rezultă urmatorii indicatori tehnico-

economici ai investiției, în valoare de  1.335.450,00 lei inclusiv TVA, conform devizului 

anexat prezentei hotărâri după cum urmează: 

- cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică – 45.750,00 lei, 

- cheltuieli pentru investiția de bază – 1.154.370,00 lei, 

- alte cheltuieli – 135.320,00 lei, 

- total investiție 1.335.450,00 lei inclusiv TVA 

Sumele propuse in proiectul de  hotărâre vor fi prevăzute în bugetul local al 

comunei Liești pentru anul 2022, analizându-se inclusiv posibilitatea executării și finanțării 

prin program multianual. 

Consiliul local are competență exclusivă în aprecierea necesității și oportunității 

investiției.Față de cele menționate mai sus propun Consiliului local aprobarea indicatorilor 

economici ai obiectivului “Desființare corp grădiniță veche și construire sală festivități și 

două săli de clasă” așa cum rezultă  din devizul de lucrări anexat Proiectului tehnic nr. 108 

din 06.2021.  

 

                     Inițiator, 

 Primar, 

Boț Iulian 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind: aprobarea  indicatorilor tehnico-economici  

pentru investiția  “Desființare corp grădiniță veche și construire sală festivități 

și două săli de clasă”, beneficiar Școala Gimnazială nr. 1 Liești 

 

Necesitatea și oportunitatea promovării proiectului de hotărâre sunt 

prezentate in expunerea de motive a inițiatorului. 

Temeiurile legale sunt invocate în preambulul proiectului de hotărâre. 

Având în vedere necesitatea benficiarului de a realiza invesiția  

“Desființare corp grădiniță veche și construire sală festivități și două săli de 

clasă” în conformitate cu Proiectului tehnic nr. 108 din 06.2021, pentru 

obiectivul de investiții, rezultă urmatorii indicatori tehnico-economici ai 

investiției, în valoare de  1.335.450,00 lei inclusiv TVA, conform devizului 

anexat prezentei hotărâri după cum urmează: 

- cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică – 45.750,00 lei, 

- cheltuieli pentru investiția de bază – 1.154.370,00 lei, 

- alte cheltuieli – 135.320,00 lei, 

- total investiție 1.335.450,00 lei inclusiv TVA 

Propun Consiliului local spre analiză și aprobarea  indicatorilor 

tehnico-economici  pentru investiția  “Desființare corp grădiniță veche și 

construire sală festivități și două săli de clasă”, beneficiar Școala Gimnazială 

nr. 1 Liești. 

 Față de cele prezentate, consider necesar și oportin aprobarea 

proiectului de hotărâre, în forma prezentată.  

 
 

 Consilier achiziții, 

 

 Adrian NECULA 
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Dcvizulgeneral

al obi€ctivulul d€ inv.stiiii

Scoala glmnazlala nr.'l Llesti, Judotul Galall

Oehuhlrea capilolelor $i subcapirolelor de cheltuieli

1 2 3 5

CAPITOLUL 1

Cheliuleli Pentru obrinerea ti amenaiarea leronolul

1.1 0,0c 0.0! 0,00

1.2 0,0c 0,04 0,00

1.3 Amenajei pentru proteclia medlului Siaducerea lerenului 0,0c 0.0( 0,00

Cheltuieli penlru relocarea/protectia ul lilSlilor 0,0c 0,0( 0,00

IOTAL CAPITOLUL 1 0,00 0,0[ 0,00

CAPITOLI'L2
Cheltuieli pent.u asigurarea utilltatllor necesare obieclivului de investilii

Cheliuieli penhu asigurarea ulilteliior necesare 0,0c 004 0,00

TOTAL CAPITOLUL 2 0,00 0,0( 0,00

CAPITOLUL 3

Ch.ltui€li pentru proioctaro ti aBblenFt hnlci
3,1 Studii 0,00 0,0( 0,0(
311 0,0c 00( 00(
3.1 2 laport privind impaclulasupra med ulLi 0,0c 00( 00(
3.1.3 0,0c 000 00t
32 locumenlalii-suport 9i cheltuieli pent u oblinerea de

:vize, acordori ti aulorizatii
00c 000 00t

13 00c 004 004
1.4 lerlilica.ea pefomantei energel,ce ti audilur eneqelic al 00c 0,0c

3.5 23,90 4,54 28,14

1.5.1 00c 000 0,0c

1.52 Slud ! de pretezabil(ale 0.0c 000 0,04

t.5 3 Sludiu de fezab lilal€/documenlalie de avizare a lucrarilor
de inte enlii 9i deviz geneEl

00c 000 0,0(

35.4 Documenlalile lehnice ne@sar6 ln vederea oblinedi
avizelor/acordu.ilo/autoizal ilor

10,66 2A2 12,6t

355 Verilicarea iehnica de calitate a prcieclului tehnic 9ia 084

3.5.6 Prorecl lehnic aidetali de ex6cLtie 8,83 168 10,51

36 Crgan zarea procedur lor de achizile 0,0c 000 0,0c

3.7 0,00 0,00 0,00

3.7.1 Vanagemenlu de proiect penlru obiectivulde investli 0,00 00c 0,0c

3 7.2 0,00 0,0( 0,0c

14,55 2,7t 11,37

3.8.1 qsistent6 tehnicA din panea proiectantolui 4,85 0,9i 5,17

1.8.1.1 pe peroada de execule a lucrer lor 4,85 0,9i 5,77

181 2 penlru padiciparea proiectanlului a fazele inclusein
programul de conlrol al lucrarilor d..x€cul6, avizal de
cete lnspecloratu de Statin Consl

0,00 0,0c 00c

1.4.2 970 1.44 11,54

rOTAL CAPITOLUL 3 38,45 7,3e 45,75

Cheltuieli pent.u invesri!ia de bazi
1 970,06 184,31 1154,37
11 Deslnlare.o? grEdlnlld veche s,construie sara de

restivilati si doua sali de clasa
970,06 184,31 1154,37



!.1.1.1 Demolare gradinila veche 17,10 3,25 20 35
4.1.1.2 159,39 30,28 189 67
4.1.1.3 224.45 43,48 272 33

491,10 93,31 544.41
115 nslalal ie eckice erterioare 5,96 1,13 7,0s
1.1.6 nsla al ie eclrice nlerioare 33,88 44.3i

r,1.1.7 14,47 2,43 17,6!
1.1.8 14,92 3,59 22,51

4.2 Monlat !t ate, ech pamenle tehnoogce 9 iuncliona e 0,00 0,00 0,0c
43 Ulilaje, echipamenl€ iohnologice ti funclionale care 0,00 0,00 0,0c

Jtilaie, echipamonle l6hnologic6 $i funclionale care nu
rcces ta montaj iiechipam€nle detransporl

0,00 0,00 0,0c

45 0,00 0,00 0,0c
4.6 0,00 0,00 0,0c

s70,06 184,31 1 154,37

CAPITOLUL 5

5.1 Organizare de tantier 0,00 0,00 0,00

i.1.1 Lu.rai de conslruclii pentru orsanlzarea gantierului 0,00 0,00 0,0c
i.1 2 Chell! eliconexe organizari iantietu ! 0,00 0,00 0,0c
,.2 omisioane, cole, tare, costul creditului 19,89 0,00 19,3S

i.2.1 Comisioan€le ii dobanzile al6r6nl€ crsditului bAncii 000 0,00 0,0c

5 2.2 Cota aierenli ISC pentru @ntolul caliraiii lucrarilor d€ 485 0,00 485

5.2.3 0o1a aferenle ISC ponlru @nlolul slatului in amenajarea
lorilo ului, urbanism giponlru auloizar€a lucrarilor de

97( 0,00 9,7C

5.24 aola aferent, CaseiSocae a Conslructorior- CSC 4,84 0,00 4,85
5.2.5 taxe penlru acorduri, avize conforme iiaurorizalia d€ 0,4! 0,00 0,49

5.3 lhetuiel diverse I .eprevazule 97.01 18,43 115,44

:hel(uieli penlru nformare 9i publictate 0,0t 0,00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 t16,89 14.43 135,32

CAPITOLUL 6

Choltui€lip.nhu prob. tehnologico ti te6te

t.l Pregel rea personalului de exploatare 0,0c 0,00 0,00
a2 Probe tehnologice t tesie 0,0c 0,00 0,00

0,0c 0,00 0,00
rOTAL GENERAL: 1125,44 210,05 1 335,45
din care: C+M (1,2, 1.3, 1.4, 2, 4,1,4.2, 5,1.1J 970,0t 184,31 1 154,37
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Cursul de Eferinta: 4.9492 Le lEuto, din da\a de 2A21-12-2A



 

 

      

                       PROIECT  DE  H O T A R A R E           
PRIVIND: aprobarea  indicatorilor tehnico-economici  pentru investiția  “Amenajare 

teren sport”, beneficiar Școala Gimnazială nr. 2 Liești 

________________________________________________________________ 

Inițiator: BOȚ IULIAN – primar al comunei Liești, jud.Galați 

Numar de înregistrare și data depunerii :                       ……../G/21.01.2022 

  

Consiliul local al comunei Liești, județul Galați, întrunit în ședința ordinară  
din   data de 27.01.2022;  

Având în vedere Referatul de aprobare a inițiatorului: domnul BOȚ IULIAN, 
primar al comunei Liești înregistrată la nr.   ………../G/21.01.2022;  

Având în vedere Raportul de specialitate al compartimentului de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Liești , înregistrat la nr. 
………../G/21.01.2022;  

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1-5, din cadrul 
Consiliului local al comunei Liești; 

Având în vedere dispozițiile art. 44, alin. 1 si art. 45 alin. 1 din Legea nr. 
273/2006 privind finanțele publice local, cu modificările și completările ulterioare; 

Având in vedere prevederile Proiectului tehnic nr. 148 din ….10.2021, 
pentru obiectivul de investiții “Amenajare teren sport”, beneficiar Școala 
Gimnazială nr. 2 Liești, 

Având in vedere prevederile  art. 129, alin. 4, lit. (d), si alin.(7), lit. n), art. 
139, alin. (3), lit. a), art.197, alin. (1), (2) si (4), art. 200  din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

În baza art. 196, alin. (1), lit. a) si art.197 din din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, adoptă prezenta 
 

     

H O T Ă R Â R E 

 

Art.1. Se aprobă oportunitatea și necesitatea  investiției “Amenajare teren 
sport”, beneficiar Școala Gimnazială nr. 2 Liești. 

 
Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției “Amenajare teren 

sport”, beneficiar Școala Gimnazială nr. 2 Liești, în valoare de 429.340,00 lei 
inclusiv TVA, conform devizului anexat prezentei hotărâri după cum urmează: 

- cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică – 21.830,00 lei, 
- cheltuieli pentru investiția de bază – 367.610,00 lei, 
- alte cheltuieli – 39.900,00 lei, 
- total investiție 429.340,00 lei inclusiv TVA 
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Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției “Amenajare 
teren sport”, beneficiar Școala Gimnazială nr. 2 Liești, în valoare de 429.340,00 lei 
inclusiv TVA, conform devizului anexat prezentei hotărâri după cum urmează: 

- cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică – 21.830,00 lei, 
- cheltuieli pentru investiția de bază – 367.610,00 lei, 
- alte cheltuieli – 39.900,00 lei, 
- total investiție 429.340,00 lei inclusiv TVA 

Art.3. Sumele aprobate la art. 2 al prezentei hotărîri vor fi prevăzute în 

bugetul local al comunei Liești pentru anul 2022. 

Art.4. (1) Prezenta hotărâre se comunică celor în drept  și se aduce la 

cunoștință publică prin grija secretarului general al comunei. 

            (2) Aducerea la cunoștința publică se face prin afișare la sediul 

Primăriei comunei Liești.  

 

                     Inițiator, 

      Primar, 

                                             Boț Iulian                                                                             

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                      

 REFERAT DE APROBARE 

 

la proiectul de hotărâre privind: aprobarea  indicatorilor tehnico-economici  

pentru investiția  “Amenajare teren sport”, beneficiar Școala Gimnazială nr. 2 

Liești 

 

Prezentul proiect propune realizarea unui teren de sport de dimensiuni 21.00 m x 

21.00 m. Pe terenul de sport propus se pot practica diferite sporturi și va asigura 

desfășurarea activităților sportive sau antrenamentelor pentru diferite competiții din cadrul 

Școlii Gimnaziale nr. 2 Liești. 

Amenajarea terenului de sport a fost proiectată conform temei de proiectare 

propuse de beneficiar. 

Suprafața terenului va fi acoperită cu un covor din tartan (poliuretan), care oferă 

suprafeței sportive un grad ridicat de comfort și rezistență.  

În urma elaborării Proiectului tehnic nr. 148 din 10.2021, pentru obiectivul de 

investiții “Amenajare teren sport”, beneficiar Școala Gimnazială nr. 2 Liești, rezultă 

urmatorii indicatori tehnico-economici ai investiției , în valoare de  429.340,00 lei inclusiv 

TVA, conform devizului anexat prezentei hotărâri după cum urmează: 

- cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică – 21.830,00 lei, 

- cheltuieli pentru investiția de bază – 367.610,00 lei, 

- alte cheltuieli – 39.900,00 lei, 

- total investiție 429.340,00 lei inclusiv TVA 

Sumele propuse in proiectul de  hotărâre vor fi prevăzute în bugetul local al 

comunei Liești pentru anul 2022, analizându-se inclusiv posibilitatea executării și finanțării 

prin program multianual. 

Consiliul local are competență exclusivă în aprecierea necesității și oportunității 

investiției. 

 Față de cele menționate mai sus propun Consiliului local aprobarea indicatorilor 

economici ai obiectivului “Amenajare teren sport” așa cum rezultă  din devizul de lucrări 

anexat Proiectului tehnic nr. 148 din 10.2021. 

 

                  Inițiator, 

Primar, 

Boț Iulian 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind: aprobarea  indicatorilor tehnico-economici  

pentru investiția  “Amenajare teren sport”, beneficiar Școala Gimnazială nr. 2 

Liești 

 

Necesitatea și oportunitatea promovării proiectului de hotărâre sunt 

prezentate in expunerea de motive a inițiatorului. 

Temeiurile legale sunt invocate în preambulul proiectului de hotărâre. 

Având în vedere necesitatea benficiarului de a realiza invesiția  

“Amenajare teren sport” în conformitate cu Proiectului tehnic nr. 148 din 

10.2021, pentru obiectivul de investiții, rezultă urmatorii indicatori tehnico-

economici ai investiției, în valoare de  429.340,00 lei inclusiv TVA, conform 

devizului anexat prezentei hotărâri după cum urmează: 

- cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică – 21.830,00 lei, 

- cheltuieli pentru investiția de bază – 367.610,00 lei, 

- alte cheltuieli – 39.900,00 lei, 

- total investiție 429.340,00 lei inclusiv TVA 

Propun Consiliului local spre analiză și aprobarea  indicatorilor tehnico-

economici  pentru investiția  “Amenajare teren sport”, beneficiar Școala 

Gimnazială nr. 2 Liești. 

 Față de cele prezentate, consider necesar și oportin aprobarea 

proiectului de hotărâre, în forma prezentată.  

 

                                            Consilier achiziții, 

 

 Adrian NECULA 
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.)

!l obleclivului do invGiilll

Scoala.r.2 Liesti

Oenumlrea capilolelor f i sub.apltolelor de cheltuteli

1 2 3 4 5

CAPITOLUL I
chelluieli peniru obrhsr.a Si dmenajar.a iorenului

1 0,0c 0,0c 0,0c
,2 0,0c 0,0c 0,0c
3 Amenaiai penlru prcteclia mediului ti aducerca lercnutui 0,0c 00c 0,0c

ahehLieli penlru.eloca.ealproleclla ul titaltor 0,0c 0,0c 0,00
IOTAL CAPITOLUL 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2

ch.[ul.ll pent.u asisuErea utililalllor nec.sarc obt.cttvutut de inv*iitii
Cheltuieli peniru asigurarea utillnlib necssare 0,0c 0.00 0,0(

rOTAL CAPIIOLUL 2 0,00 0,0( o,0c
CAPITOLUL 3

Choltoieli po.ru prol.clar€ ti ..ist.nli tehnlca

3,1 Studii 0,04 0,00 0,00
3.1.1 0,0( 0,0c 0,0c
J.1 2 taporl pnvind impactulasupra mediu u 0,oc 0,0c 0,00
I1.3 0,0c 0.0c 000
J.2 Documentalii-suporr 9i chelluieti penr.u oblinerea de

avize, acordun ti autoizalii
0,0c 0,0c 000

3.3 0.0c 0,00 0,0(
34 ae.li,i€rea pedonanlei ene€eiice 9i auditul ene.getic at 0,0c 0,00 0,0c

9,17 10,91
0,0( 00c 0,0c

Stud u de prefezab lilate 0,0( 0,0c 0,0c
1.5.3 Sludiu de feabilital€/documenlalie de avizae a lucrarilor

le inlervenlii ti deviz Oeneral
0,0( 0,0c 0,0c

3.5.4 )oc!menlaliile lehni@ necesa.e in vederea oblineri
rvizelor/acordunbrauloriTrl il.r

T,64 1,45 9,10

3.5.5 r'srifcarea tehnic6 de Blilale a proiectuluitehnic 9ia 1,53 4.29 1,At

3.5.6 Prclecl lehnic aidela iide execllie 0,0c 0,00 0,0c
l6 Organ zarea pocedurilor de achprle 0,00 0,00 00c
,,7 0,00 0,00 0,00
3.7.1 Mana9ement!l de proiect penttu obieclivul de investilii 0,0( 0,04 0.0c
3.7.2 0,0c 0,0c 0,00
3.8 9,17 't,f1 10,9r
1.8.1 Asislenln lehnica din parlea proiectantolui 3,06 0,58 3,611

].8.1.1 pe perioada de ereculie a lucririlor 306 058 3,6.4

3.81.2 oenrru padiciparea poiectanrului la fazele incllsetn
,og€mu d€ conkol al lucdriior de 6x6culie, avizar d6
:aire hspectoralulde Slal in Const

0.0c 0,0c 0,0c

3.82 6,11 1 16 T,2e
TOTAL CAPITOLUL 3 18,34 3,49 21,83
CAPITOLT'L4

Chellll.li pontru lnv.slllla d. bazA

305 T2 58 09 363,81
1.1 Amenajare teren de spon 305.72 58,0S 363,81

4 1.1.1 35,02 6.65 4168



1 1.2 lniraslruclura Suprast.uctu.a tuhilectura 270,7C 5143 322,17
42 vonla, ulirale echipamente tehnologice silu.cliona e 0,0c 0,00 0,0c

Ulilal€,.chipamenie tehnologice ii funclionale car6 3,2C 0,61 3,80

4.3.1 Obiecl v:Scoala nr.2 Liesti 3,2C 0,61 3,80
Ulilaie echipamenl€ lehnologice t lunclionale care nu
neesili monlai 9i echipamenle delEnspon

0,0c 0,0( 000

0,00 0.0c o,0c
0,00 0.0c 0,0c

IOTAL CAPITOLUL 4 308,92 58,69 367,61

CAPITOLUL 5

5,1 0,0[ 0,00 0.00
Lucriri de @nstruqir psnlru organizar€a iantierului 0,04 00c 00c

j'1.2 ahelluiel con6xe orOanizArii sant er!lui 0.0c 0,0c 00c
5.2 Comlsioars, cole, tare, cGtul cr.ditulLri 3,s2 0,00 3,52
5.21 tomlsioanele tl dobenzire afercnts cEdilului bancii 0,0c 0,0c 0,00

Cola slerenla ISC penlru @ntElul calirilii lucniilor de 153 0,00 1,53

523 Cola aferenli ISC penlru conlrolulstatulu in.menajarea
tenbriului, urbanism 9i pentru autodzar€a tucrdritor de

0,31 0,00 0,31

i.2.4 Cola alerenla CaseiSociale a Constructorior- CSC 1,53 0,00 154
525 Iaxe penltu.corduri, avize confome giauIorzalia de 0,15 0,0( 0.1

5.3 lhellui6li diverse qi neprevazute 30,57 5,81 36,3E
54 :hellLieli pentru nlormare si publicitale 0,00 0,0c 0,0c
TOTAL CAPITOLUL 5 34,09 5,81 39,90

Cheltuieli pentru probe tehnoloqlco $i t.ste
i1 Dregrftea personalulu de exploatare 0,0c 0,0c 0,00
.2 'robe rehnologice $i test€ 00c 0,0c 0,00

IOTAL CAPITOLUL 6 0,00 0,00 0,00
IOTAL GENERAL: 361,35 67,99 429,U
drn cars: c+M {'1.2, 1.3, 1rl,2,4.1,4.2,5.1.1) 305,72 58,09 363,81

2021-'11-12

Cursulde refer il :4.7789 Lei/Eu.o, din dara do 2020{1-06



 

 

      

                           PROIECT DE  H O T A R A R E 

           
PRIVIND: aprobarea  indicatorilor tehnico-economici  pentru investiția  “Construire 

anexă”, beneficiar Școala Gimnazială Sfântul Nicolae Liești 

________________________________________________________________ 

Inițiator: BOȚ IULIAN – primar al comunei Liești, jud.Galați 

Numar de înregistrare și data depunerii :                       ………../G/21.01.2022  

 
Consiliul local al comunei Liești, județul Galați, întrunit în ședința ordinară  

din   data de 27.01.2022;  
Având în vedere Referatul de aprobare a inițiatorului: domnul BOȚ IULIAN, 

primar al comunei Liești înregistrată la nr.   ………../G/21.01.2022;  
Având în vedere Raportul de specialitate al compartimentului de resort din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Liești , înregistrat la nr. 
………../G/21.01.2022;  

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1-5, din cadrul 
Consiliului local al comunei Liești; 

Având în vedere dispozițiile art. 44, alin. 1 si art. 45 alin. 1 din Legea nr. 
273/2006 privind finanțele publice local, cu modificările și completările ulterioare; 

Având in vedere prevederile Proiectului tehnic nr. 157 din ……. 10.2021, 
pentru obiectivul de investiții “Construire anexă”, beneficiar Școala Gimnazială 
Sfântul Nicolae Liești, 

Având in vedere prevederile  art. 129, alin. 4, lit. (d), si alin.(7), lit. n), art. 
139, alin. (3), lit. a), art.197, alin. (1), (2) si (4), art. 200  din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

În baza art. 196, alin. (1), lit. a) si art.197 din din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, adoptă prezenta 
 

     

H O T Ă R Â R E 

 

Art.1. Se aprobă oportunitatea și necesitatea  investiției “Construire anexă”, 
beneficiar Școala Gimnazială Sfântul Nicolae Liești. 

 

Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției “Construire 
anexă”, beneficiar Școala Gimnazială Sfântul Nicolae Liești, în valoare de 
338.400,00 lei inclusiv TVA, conform devizului anexat prezentei hotărâri după cum 
urmează: 

- cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică – 19.520,00 lei, 
- cheltuieli pentru investiția de bază – 287.370,00 lei, 
- alte cheltuieli – 31.510,00 lei, 
- total investiție 338.400,00 lei inclusiv TVA 

…. 
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Art.3. Sumele aprobate la art. 2 al prezentei hotărîri vor fi prevăzute în 

bugetul local al comunei Liești pentru anul 2022. 

Art.4. (1) Prezenta hotărâre se comunică celor în drept  și se aduce la 

cunoștință publică prin grija secretarului general al comunei. 

            (2) Aducerea la cunoștința publică se face prin afișare la sediul 

Primăriei comunei Liești.  

 

                     Inițiator, 

      Primar, 

                                            Boț Iulian 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                      

 REFERAT DE APROBARE 

 

la proiectul de hotărâre privind: aprobarea  indicatorilor tehnico-economici  

pentru investiția  “Construire anexă”, beneficiar Școala Gimnazială Sfântul 

Nicolae Liești 

 

Prezentul proiect propune construirea unui anexe cu regim de înălțime 

parter. Din punc de vedere funcțional, compartimentările au dus la 

următoarele spații utile: spațiu depozitare materiale didactice, spațiu 

depozitare unelte, baie, hol și magazie. Încăperile sunt dispuse în conformitate 

cu cerințele funcționale ale beneficiarului, însumând o suprafață totală 

construită de 104,72 mp. 

În urma elaborării Proiectului tehnic nr. 157 din 10.2021, pentru 

obiectivul de investiții “Construire anexă”, beneficiar Școala Gimnazială 

Sfântul Nicolae Liești, rezultă urmatorii indicatori tehnico-economici ai 

investiției, în valoare de 338.400,00 lei inclusiv TVA, conform devizului 

anexat prezentei hotărâri după cum urmează: 

- cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică – 19.520,00 lei, 

- cheltuieli pentru investiția de bază – 287.370,00 lei, 

- alte cheltuieli – 31.510,00 lei, 

- total investiție 338.400,00 lei inclusiv TVA 

Sumele propuse in proiectul de  hotărâre vor fi prevăzute în bugetul 

local al comunei Liești pentru anul 2022, analizându-se inclusiv posibilitatea 

executării și finanțării prin program multianual. 

Consiliul local are competență exclusivă în aprecierea necesității și 

oportunității investiției. 

 Față de cele menționate mai sus propun Consiliului local aprobarea 

indicatorilor economici ai obiectivului “Construire anexă” așa cum rezultă  

din devizul de lucrări anexat Proiectului tehnic nr. 157 din 10.2021. 

 

                    Inițiator, 

 Primar, 

                                                   Boț Iulian 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind: aprobarea  indicatorilor tehnico-economici  

pentru investiția  “Construire anexă”, beneficiar Școala Gimnazială Sfântul 

Nicolae Liești 

 

Necesitatea și oportunitatea promovării proiectului de hotărâre sunt 

prezentate in expunerea de motive a inițiatorului. 

Temeiurile legale sunt invocate în preambulul proiectului de hotărâre. 

Având în vedere necesitatea benficiarului de a realiza invesiția          

“Construire anexă” în conformitate cu Proiectului tehnic nr. 157 din 10.2021, 

pentru obiectivul de investiții, rezultă urmatorii indicatori tehnico-economici 

ai investiției, în valoare de  338.400,00 lei inclusiv TVA, conform devizului 

anexat prezentei hotărâri după cum urmează: 

- cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică – 19.520,00 lei, 

- cheltuieli pentru investiția de bază – 287.370,00 lei, 

- alte cheltuieli – 31.510,00 lei, 

- total investiție 338.400,00 lei inclusiv TVA 

 Propun Consiliului local spre analiză și aprobarea  indicatorilor 

tehnico-economici  pentru investiția “Construire anexă”, beneficiar Școala 

Gimnazială Sfântul Nicolae Liești. 

 Față de cele prezentate, consider necesar și oportin aprobarea 

proiectului de hotărâre, în forma prezentată.  

 

 

 Consilier achiziții, 

 

 Adrian NECULA 
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Dovkul gene.al

al obls.llvulul d. lnv€stllll

Scoala simnazlana Sfantul Nicolae

OenumirFa capilol.lor )i subcapilolelor d. chelluieli

1 2 3 5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli p.nlru oblinerea 5i amenajarea terenului

1.1 0,0c 0,0c 0,00

1.2 0.0c 0,0c 0,00

1.3 qmenajir pentru proteclia msdiului si aducerga 16r€rului 0.0c 0.0c 0,00

lhelluleli penlru relocar€a/prolectia ulilitdlilor 0,0c 0,0c 0,00

IOTAL CAPITOLT'L 
'

0,00 0,0( 0,00

CAPITOLUL 2

cheltuieli pentru asigurarca ulllltnlllor necesare obie.tivului de investilii
Chelluieli ponlru asiguErea utilitelb necesare
obieclivului de invesliti

0,0c 0,0c 0,00

TOTAL CAPITOLUL 2 0,00 0,oc 0,00

CAPITOLUL 3

Chelloieli peniru proioctare tl aslrlonF tehnici
3,1 Sludii 0,00 0,0[ 0,00

3.1.1 0.0c 0.0c 0,00

3.1.2 Raporl pr v nd mpaclul asupra mediului 0,0c 0,0c 0,00
13 0,0c 0,0! 0,00

3.2 Socumentalli€uporl 9i cheltuiel penlru oblinerea de
rvize. acordui ti autoiatii

0.0c 0,0c 0,00

3.3 0,0c 0,0c 0,0(
1.4 ,edifi@rea pedomanl€i sne.gelice t audilul energelic al 0,0c 0,0c 0,0(

1,5 8,40 1,6t 10,04

1.5.1 0,0c 00( 004
,.5.2 ;ludiu de prelezabrlilale 0,0c 00! 004
].5,3 SludiL, d€ fozabilitate/documenialie de avizE a ruffdrilor

de inleruenlii il deviz seneal
0,0c 000 00(

1.5.4 Documentati 16 t€hnice necesarcin vederea obline i

avizelo/acodur lor/aulodzaliilor
2.4C 046 28(

3 5.5 Vorilicar6a tehnlci de calltate a proiectului tehnic tia 1,2C 423 144

3.5.6 Proiecl tehnc A delal de execltie 4,80 0s1 571
3.6 C/ganizaroa procedurilor de achizile 0,00 000 0,0c

3,7 0,00 0,00 0,0[
3.7.1 Managemenlulde proiect pentru obiectvul de investilii 0,00 000 0,0c

3.12 0,00 000 0.0c

3.8 8,00 1,5i 9,5'
3.8.1 Asislente tehnic; din parlea proiectantului 3,00 0,5, 3,57

1.8.1.1 re perioada de execule a lucrerilor 3,00 05, 3,57

1.4.1.2 ronlru parllciparea proiectanlu lui la la ze le inclusein
nogramulde conlrol al lucraribr de execulie, avizat d6
:atre lnspectoratulde Stat in Consl

000 00! 0,0c

3.42 5,00 094 5,95

rOTAL CAPITOLUL 3 16,40 3,1 19,52

CAPITOLUL4
Cheltuieli pentru inv*tilia de ba2i

1 241,44 45,8[ 247,37

1.1 241,44 45,8[ 287,37

111 68,48 13,01 314E



4.1.1.2 43,94 8,35 52 29

4.1.1.3 101,62 19,31 120 93

4,Bs 0,92 5,74

{ 1.1.5 nsr.rtielF.ki.F hteri..re 18,41 3,50 21,91

+.1.1.6 4,18 0,79 4,98

+.2 Uontar!Iae. echoamenletehnolooice silLnclonale 0.00 0,00 0,00

Jlilajo, 6chipam€n1€ lehnolog co I runclionalecarc 0.00 0,00 0,00

Ji aje echipamente iehnologce 9 funclonale care nu
recesir6 monrais echipamente de lransporr

0,0c 0,0c 0,00

0,0c 0,0c 0,00

1.6 00c 0,0c 0,00

TOTAL CAPITOLUL 4 241,48 45,88 287,37

CAPITOLUL 5

t.1 0,00 0,00 0,00

t.1.1 ucrari de constrocli Dertru oraanizarea sartierului 0,0c 0,0c 0,00

i.1.2 lhelluie I corexe organizarii 9anlieruui 0,0c 0,0c 0,0c

5,2 :omisioane, coie, taxe, cosru I .reditului 2,Tn 0,0c 2,74

:omisioanele 9i dobanzile afelenle credilului bAncii 0,0c 0,04 00c

t.2 2 :ota aforen6 lSC pBnlru controlulcalitali lucrarilor de 1,21 0,00 1,21

:ola aferenla ISC penlru controlulslaluluiln amenajarea
e.ilo ului, urbanism 9ipentru aulo zarea lucrdrilo.de

0,24 000 0,24

i.2.4 Cola alerenh CaseiSociale a Consl.ucto.ilor - CSC 1.21 0,00 1,21

i.25 Taxe penlflr acorduri, avize confome 9iauloizalia d6 0,1 0,00 0,1

i.3 Chellu e id verse sineorevazub 24,1 24,74

,.4 Chellu elipentru intormare 9 pubiicitale 0,00 0,00 0,0c

rOTAL CAPITOLUL 5 26,93 4,59 31,51

CAPITOLUL 6

Cholloioli pentru probe tohnologico tiiosto
:1 Pregetirea personalului de exploatare 000 0,0c 0,0c

i.2 Probe tehnologice I leste 0,00 0,0c 0,0c

TOTAL CAPITOLUL 6 0,00 0,00 0,0c

IOTAL GENERAL: 244,61 53,59 338,4C

lin care: C+M (1.2, 1.3, '1.4,2,4.'1,4.2,5.1.1) 241,44 45,88 247,31

2021-12-08

Cu.su de rcferinF:4.7789 Lei/EuD, din data de 2020-01-06
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DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU OBTINEREA

AUTORIZATIEI DE DESFIINTARE $I PENTRU

OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE

(D.T.A.D. + D.T.A.C.)

coMuNALIE$TI

JUDETUL GALATI

Beneficiar :

$coala Gimnaziald Nr. 1 Lieqti,

prin dir. Lupoaie Valentina



Numele si prenumele verificatrorului atestat Anexa 2a
Ing. Simom Plaisanu Nt 6tD121.12.2021

SC CRISTALSIM PROIECT SRL Conform registrului deevidenra
Str. Tecuci nr 5,bl V2. sc l, ap.l,Galati
teI0745261l1l,

e mail simon,rplaisanu@vrhoo.com

REFERAT DE VERIFICARE
privind verificarea de calitate la cerinla Al a proiectului

..CoNSTRUTRE SAL.{ DE FESTTvtTATt $r DOUA sALr CLAsA-
Str. Anghel Saligny, nr.63, Comuna Liegti, Judetul Galati

1. Date de identilicare
. Proiectant general: SC UNIC ALPRO INVEST S.R.L
. Proiectant de specialitate: ing. Panaite Alexandru
. Beneficiar: $coala Gimnaziala Nr. I Lie$ti, prin dir. Lupoaie Valentina
. Amplasament: Str. Anghel Saligny, ff.63, Comuna Liesti, Juderul Calali
. Data prezentarii proiectului la verificare: 21.12.2021

2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructieii
Construclie cu regim de inallime P+lEp
lnfrastructura:
- Fundalii continue, pozate la o adancime de 1.65 m de la cota +0.00 m a clddirii, din beton C20l25, X0,

Dmax 31, 52, CEMIVA-S32.5R, contNE 01211-2010.
Fundatiile au prevezute o grinda armati longitudinal cu olel beton BST500 3@18+3.D18, iar transversal

este armati cu ofel beton OB37 @8.
SuDrastructura (D€ cadre):
- Stalpi cu sectiunea de 30x30 cm, din beton C20l25lX0flAS32,5RD0-16/T3(S2) conf. NE 012/2010,

armati longitudinal cu 8(Dl4 BST500, iartransversal cu etri (D8 OB37.
- Stalpi cu sectiunea de 30x40 cm, din beton C20l25lX0 IAS32,5RD0-16/T3(S2) conf. NE 012/2010,

armati longitudinal cu l0@14 BST500, iar transversal cu etri 08 0837.
- Stalpi cu sectiunea de 34x45 cm, din beton C20/25/X0[IAS32,5R]D0-16/T3(S2) conf. NE 012/2010,

armati longitudinal cu l2(Dl6 BST500, iar transversal cu etri @8 OB37.
- G nzi principale cu sectiunea de 25x35 cm, din beton C20I25IX0AIAS32,5R/D0-16n3(S2) conl NE

012/2010, armate longitudinal cu 3@14 BST500 la partea inferioara,3Ol4 BST500 la partea superioam, iar
transversal cu etrieri Ol0 OB37.

- Grinzi principale cu sectiunea de 25x50 cm, din beton C20/25IX0,{IAS32,5R/D0-16/T3(S2) coni NE
012/2010, armate lonBitudinal cu 3O1685T500 la partea inferioara, 3@18

BST500la paftea superioara, iar transversal cu etrieri(D10 OB37.
- Grinzi principale cu sectiunea de 30x60 cm, din beton C20I25,X0/IIAS32,5R /D0-16/T3(S2) coni NE

012/2010, armate longitudinal cu 3O20BST500la parrea inferioara 3@20
BST500 la partea superioara, iar transversal cu etrieri O10 OB37.
- Pardoseala de la cota -0.05 m din beton C16/20IX0^LA.S32,5R-/D0,16/T3(52), conf. NE 012/2010 armara

cu plasa sudata @6x100x100 STPB;
- Plansee curenre din beton C20/25,X0[IAS32,5R/D0-16/T3(S2) conf. NE 012/2010, armat la partea

inferioara cu 8O8 BST500 pe ambele directii, iar la partea superioara cu 8Ol0



BST500 pe ambele directii.
- Scarile de acces din beton C20l25lx0,{IAS32,5RrDo-16/T3(52) coni NE 012J2010.
- Acoperis tip sarpanta pe scaune din lemn si invelitoarc din tabla tip tigla.
- Pereti neportanti de inchidere si delimitarc a apartamentelor din caramida GV, zidira cu mortar mortar

Mt0.
Din punct de vedere seismic, conform Pl00/2013, amplasamentul se afld in zona pentru care

acceleratia terenului pentru proiectare (pt. componenta orizontala) corespunzatoare unui interval de
recurenta [MR=225ani este as=0.359, Tc= 1.00s, clasa de importanta si expunere la cutremur este [II,
Pentru care 1i = 1,00.

3. Documente care s€ prezinti ls verificare - Proiect rezistenta faza DTAC

4. Concluzii asupra verificarii - in urma verificArii proiectul se considerd corespunzator, semnadu-se
conform legislaliei ln vigoare

)

\t.. ..:..*-"'tE,i.ej
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lng. Panaile Alexandru
Jl. Anqhel Salignv nr.s

Com. Llelti, Jud. calaliO 0754.366.399

PROTECT NR. 108/ 06.2021

Denumirea proiectului:

DESFIINTARE CORP GRADINITA VECHE $I CONSTRUIRE SALA

FESTIVITATI $I DOUA SALI DE CLASA

Faza:

PROIECT PENTRU EMITEREA AUTORIZATIEI DE DESFIINTARE

Beneficiar:

$r CONSTRUTRE (D.T.A.D. + D.T.A.C.)

$COALA GIMNAZIALA NR. T LIE;TI,
prin dir. Lupoaie Valentina

Amplasament:

Strada Anghel Saligny, nr. 63

Comuna Liegti, Judelul Galali

TABEL DE RESPONSABILITATI

$ef de proiect : trNIC ALPRO INVEST SRL

Ing. Panaite

Arhitecturd : Arh. Berbec Constan

Lrru';!.)
Nlc 

-o

INVEST

7eG rdV
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AOO PLAN DE SITUATIE EXTSTENT I
IAOI PLAN DE SITUATIF PROPUS

AO2 PLAN PARTER CONSTRUCTIE PROPUSA SPRE DESFIINTARE 1

AO3 PLAN INVELITOARE CONSTRUCTIE PROPUSA SPRE 1

DESFIINTARE
Ao4 FATADA sUD, FATADA NoRD CONSTRUCTIE PROPUSA SPRE 1

DESFIINTARE
A05 sECTTUNE rn-a.NsvrnselA coNsTRUCTIE rnopusA spnp t

DESFIINTARE
A06 FATADA VEST, FATADA EST CONSTRUCTIE PROPUSA SPRE I

DESFIINTARE
AO7 PLAN PARTER CONSTRUCTIE PROPUSA SPRE CONSTRUIRE I

A08 PLAN ETAJ CoNSTRUCTIE pRopusA spRE coNSTRUtRE 1

2000
500
500
100
100

100

100

100

100
100

BORDEROU PIESE SCRISE SI DESENATE

PIESE SCR]SE:

- CEREREA PT. EMITEREA AUTORIZATIEI

- CERTIFICAT DE URBANISM

- ACTE DE PROPRIETATE

. AVIZE $I ACORDURI

- COLECTIV DE ELABORARE (listi de sennituri)

- BORDEROU

. MEMORru GENERAL D.T.A.D.

- MEMORIU GENERAL D.T.A.C.

- MEMoRIU ARHnBcrun 4

- vnuonru nnzrsroNlA
- MEMORIU INSTALATII

- DATE qI INDICI

- DEYIZ

PIESE DESENATE:

1. ARIIITECTI]RA

Az pr-nN iNceonenr iN zoNA



UNIC ALPRO INVEST SRL
lng. Panahe Alexandru

AO9 PLAN iNVELITOARE
CONSTRUIRE

,0, Anqhol Saliqnv nr.s
Com, Ltegtl, Jud. Gatati

c) 07s4.366.399

AIO FATADA PRINCIPALA $I
PROPUSA SPRE CONSTRUIRE

AII SECTIUNE TRANSVERSALA
CONSTRUIRE

CONSTRUCTIE PROPUSA SPRE 1

POSTERIOAR,A CONSTRUCTIE 1

CONSTRT]CTIE PROPUSA SPRE I

100

100

100

100

I
I
I
I
I

R1
R2
R3
R4
R5

A12 FATADA STANGA $I DREAPTA CONSTRUCTIE PROPUSA SPRE 1

CONSTRUIRE

2. STRUCTURA

PLAN FUNDATII
DETALIU FI,}JDATIE 1

DETALIU FLTNDATIE 2

DETALIU FUNDATIE 3

DETALIU FT]NDATIE 4

50
20
20
20
20

intocmit,
Constantn,

WZt
Arh. Berbec



UNIC ALPRO INVEST SRL
,754.366.399lng. Panaite Alexandru 'r/ '

.9. Anohel Salionv nr-s
Com. Llelli, Jud. Gal.ti

1. MEMORIU GENERAL

A, DATE GENERALE

PROIECTANT :

INVESTITIA :

PROIECT NR.:

FAZA:

BENEFICIAR:

ADRESA imobil :

ALPRC]iNVEST

uN rc ALPRI r N vESr s.k L. !i..l.Ai"ZW

DESFTTNTARE CORP GRADTNTTA VnCnn
$I CONSTRUIRE SALA DE FEST|VTTATI $l
DOUA SALI CLASA

108/06.2021

D.T.A.D. + D.T.A.C.

$COALA GIMNAZIALA NR. T LIE$TI,
prin dir. Lupoaie Valentina

Str. Anghel Saligny, nr. 63
Comuna Lieqti, judelul Gala,ti

6",r1$



UNIC ALPBO INVEST SRL
tns. pinaite aieianai G) 0754'366'399

B. MEMORIU GENI,RAL DE DESFIINTARE

Denumirea lucririi: Desfiinlare corp gddinitl veche $i conshuirc sali de festivit4i ti dou5 sAli

clasi

Amplasamentr Strada Anghel Saligry, nr. 63

Comuna Liefti, Juderul Galali

BeneficiaT: $COALA GIMNAZIALA NR, 1 LIE$TI,
prin dir. Lupoaie Valentina

Proiect nr.: lO8/ 06,2021

Faza: D.T.A.D. + D.T.A.C.

DATE GENERALE:

Prezentul proiect cuprinde docunentalia scrise ti desenati, necesarE eliberlrii autorizaliei
de demolare conform urmeloarelor legi:

-Legea nr. 50/1991, republicati in 2004 cu modificirile qi completirile ulterioare privind
autorizarea luoirilor de constructii;

-Legea 10/1995 privind calitatea in constructii;

- Legea l77l2|l5 pentru modilicarea li completarea Legii nr, 10/1995 - privind
calitatea in constructii;

- Norme metodologice de aplicare a legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucririlor de
conshuirc, aprobatd prin Ordinul M.D.R.L. nr. 839123j1.2009 modificat qi completat prin
Ordinul M.D.R.T. nr. 186'7l16.O'7.2010 si are la baze umitoarele acte:

- Certificatul de urbanismnr.ll7 I 20.10.2021;
- S teren = 3792 mp;

- Documefltatie de inscriere in Cartea funciarl;
- Elemente ale temei de proiectare.

Amplasamentul este situat in inhavilanul comunei Liegti, Stmda Anghel Saligny, nr. 63,
judeful Galati.

Din punct de vedere func{ional, imobiliul propus spre desfiinlare dispune de umitoarcle
compartimentiri ce corespund cerinfelor actuale a1e proprietarului:

Corp gridinili
Parter: Cota +0.00 m,

H util: 2.50 m
Fuhcliunea
Bibliotece 8.50
Hol acces I 7.65

Anqhel Saliqnv nr.s
Com. Lle$li, Jud. cal4l



UNIC ALPBO INVEST SRL
lhg. Panahe Alexandru

- 

O 0754.366.399
-9. Anohel Sallonv nr.6

Com. Lls?ti, Jud. G.l.ll

Sala curs 1 31.79

Sala curs 2 2',7.t9

Sala cur's 3 23.t9

Hol acces 2 34.38

CATEGORIA DE IMPORTANTA A OBIECTIVULUI
Construclia care face obiectul prczentei documentalii se incadreazi, in conformitate cu
prevederile Indicatinrlui P 100-l/2006, in:

. Clasa de importaqe IV- consfuclii de importanlA sclzuti

. H.G.76611997 (aiexa 3) pemite incadrarea construcliei in categoria de importanli D.

Date rezultate din analiza viuuali:.
Construclia nu reprezinti prevederile cu privire la concepfia ti alcAtuitea antiseismica in

vigoare.
Ziddia din paiatd prezinti crlpituri Si este chiar dizlocuitd pe alocuri, cu infiltlari de

umezeali prin acoperit ti pete de mucegai care fa,nizeazd pulberizarea statului de finisaj ii
desprinderea stratului de tencuiala de suport la interior.

Clidirea nu prezintE un sistem de evacuare a apelor pluviale, acest luqu ducand la
fenomene de eroziune. La exterior clidirea prezinti iegrasie, fapt care a condus la degradarea

finisajelor. Ferestrele constructiei au tampliria din lernn qi este foarte dregradati, defomata,
neasigurdnd confortul tennic necesar.

O concluzie a rezultatelor din analiza vizuall, este aceea ci imobilul prezintl degradiri,
atat la finisaje cat $i la elementele structurale.

Descrierea lucririlor de demolare d dezafectarel

La lucririle de demolare s-au luat in calcul urmitoarele normative:
. Legea nr. I 0 din 1995 pdvind calitatea in construclii
. C 56-85 : Normativ pentru verificarea calititii, receptia lucririlor de constructii Qi

instalalii aferente.
. Ordin MLPAT ff. 9N/15.03.93: Regulament privind protectia qi igiena muncii in

constructii, aprobat prin Ordinul M. L.P.A.T. nr. 9N/ I 5.03 . I 993.
. Anexa 3 la HG ff. 26 18/8. VI 94 : Regulament privind urmirirea comportirii in

exploatarc, interventiile in timp $i postutilizarea constructiilor, anexa nr, 3 la HG. nr.
2618/08 VI 1994.

. STAS 29 7/1 -88 : Culori gi indicatoare de securitate. Conditii tehnice generale.

. STAS 79717-88 : Culori gi indicatoare de securitate. Reprezentiri.

inaintea inceperii oricirei lucriri de demolate se face un releveu detaliat li o examinare a

structurii $i se vor marca eventualele fisuri, Se vor identifica elernentele de legituri qi se vor
proteja in vederea asiguririi unui nivel de siguranli pentru succesiunea etapelor de demolare.

Structurile includ acoperi$, pereli, tdmpllrie, elernente din beton simplu sau beton armat

Copurile de construclii se vor demola complet, inclusiv fundaliile. Structura se va demola in
ordinea inversa construirii acesteia.
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Elementele structurale metalice sau din beton amat se vor desface/tiia la dimensiuni
potrivite avand in vedere greutatea li merimea acestora. Vor fi folosite echipamente adecvate
pentm suslineri temporare ale elemntelor de rezistenla in timpul desfacerii acestora. in principiu,
lucririle de demolare trebuie sA inceapi cu indepirtarea inclrcirilor moarte, pe cdt posibil Iiri a

afecta mai intai elementele pdncipale de rezistenli.
Se vor imprejmui construqiile ce urm€azA a fi demolate, iar la punctele de acces spre locul

de demolare se vor instala pancarte de avertizare. Demolarea clidirilor trebuie astfel executati
incdt demolarea unei pa4i din cladire si ru atragi pribuqirea neprevlzutA a altei pl4i sau a altui
element. Se va line cont in a folosi plasi antipraf, penhu a evita praful, clldirea poate fi storyita
cu apE.

Moluzul rezultat va fi imediat indepartat.
Datorita faptelor enunlate mai sus, beneficiarul dore$te demolarea acestor conskuctii,

proiectarea, avizarea gi construirea unui imobil nou cu confort sporit ti cu respectarea normelor
de proteclie a mediului li ecologic.

Arh.
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C. MEMORIU GENERAL DE CONSTRUIRE

Denumirea lucrtrrii: Desfiinlare corp grddinifa veche li construire sale de festivitAli $i doue seli

clasd

Amplasament: Stada Anghel Saligny, nr. 63

Comuna LieSti, Judeful Galali

Beneficiar: $coALA GIMNAZIALA NR. I Llt$TI.
prin dir. Lupoaie Valentina

Proiecl nr.: 1 OA/ 06.2021

Faza: D.T-A-D. + D-T-A-C-

1 incadrare in localitate Si zontrt

Terenul este situat in intravilanul comunei Lietti,judetul Galali, Str. Anghel Saligny, nr. 63.

2. Caracteristicile parcelei:
Folosin(a actuali: cu4i-construcf ii, intravilan.
Suprafata ditr act a terenului: 3792 mp.
Suprafafa misurati a terenului: 3792 mp.

3. Distanfa fati de vecinit5li:
- NORD - 0.90 m falA de Propdetate pdvatE;
- EST - 38.31 m fa{i de Proprietate pdvata;
- SUD - 29.54 m fala de Proprietate privatij
- VEST - 32.53 m fala de Stada Anghel saligny .

4. Bilanl teritorial:
SUPRAFATA TEREN PROPzuETATE 3792.00 MP
SUPRAFATA CONSTRUITA EXISTENTA CI 806.00 MP
SUPRAFATA DESFASURATA EXISTENTA CI 806.00 MP
SUPRAFATA CONSTRUITA EXISTENTA C3 353.00 MP
SUPRAFATA DESFASURATA EXISTENTA C3 353.00 MP
SUPRAFATA CONSTRUITA EXISTENTA C4 36.00 MP
SUPRAFATA DESFASURATA EXISTENTA C4 36.00 MP
SUPRAFATA CONSTRUITA PROPUSA C2 224.00 MP
SUPRAFATA DESFASURATA PROPUSA C2 3O7.OO MP
SUPRAFATA UTILA C2 26'7 .60 MP
REGIM DE INALTIME C2 PARTER SI ETAJ PARTIAL
CATEGORIA DE IMPORTANTA (C,
CLASA DE IMPORTANTA IV
GRAD DE REZISTENTA LA FOC II
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PROCENT DE OCUPARE A TERENULUT 37.42 %
COEFICIENT DE UTILIZARE TEREN 0.39 Adc/MP
5. Clima: Temperat-continentale, Zona C.

6. incircarea cu zipadi pe amplasament este confom STAS l0l0l 721 -92, zona

"8", cu gz = 150 kg/mp.
?. incircarea din vint pe amplasament este conform STAS l0l0l721 - 90, zor,a

"B", cu gv:0.7 kN 7 mp.
8. Adancime. de hghet: 0.90 m.

Amplasamentul studiat are stabilitate locali qi general[ asigurati 6i nu este supus

pericolului inunda{iilor. Lucrarile proiectate nu afecteazl stabilitatea amplasamantuiui in
condiliile pistdrii propdete$lor fizico - mecanice actuale ale terenului de fundare.

Sistematizarea verticali va asigura colectarea qi evacuarea rapidi a apelor din precipitalii

sau pierderi de la relelele hidroedilitare atdt in perioada de constructie cat qi in cea de exploatare



UNIC ALPRO II'IVEST SRL
lng. Panahe Alexandru o 0754.366.399 -t. Anohel Slllonv nr-s

Com. Us?ti, Jud, Gat.tl

DOCUMENTATIE TEHNICA pBNTRU oBTINEREA

AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE

(D.T.A.C. + D.E.)

COMUNALIE$TI

ruDETUL GALATI

Beneficiar :

$coala Gimnaziald Nr. 2 Lieqti

prin dir. Susanu Stelula



UNIC ALPRO INVEST SRL
rng. pin"ii" ll"rrnaiu - () 07s4 366 399 Anqhel Saligny nr.5

Com. Liesti, Jud. Galati

PROIECT NR. 148 110.2021

Denumirea proiectului:

AMENAJARE TEREN SPORT

Fazaz

PROIECT PENTRU EMITEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRN

(D.T.A.C. + D.E.)

Beneficiar:

$COALA GIMNAZIALA NR.2 LIE$TI

prin dir. Susanu Steluta

Amplasament:

Str. Gdrii, nr. 2

Cv. 29, P. 1048-1052, Nr. C.F. 101457

Comuna Liegti

Judetul Galafi

TABEL DE RESPONSABILITATI

$ef de proiect : S.C. UNIC ALPRO INVEST S.R.L.

Ing. Panaite Al
INVEST

(:1:"$iz:s#
Arhitecture : Arh. Berbec Constan
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BORDEROU

Piese scrise :

r' Anexa I I
r' Pagini de titlu ;
r' Tabel de responsabilitlti ;y' Borderou;
y' Memoriu general ;
/ Memodu de arhitectua ;
v' Mernoriu de rezistenlA ;
r' Date $i indici
y' Deviz estimativ de lucriri ;
r' Certificat de urbanism nr. .l-l!/ 20.10.2021
y' Inventar domeniu public poz.4.

Piese desenate :

r' Az - Plan de incadrare in zori SC. l:2000 ;
r' A-00 - Plan de situafie existent SC. 1:5OO ;
r' A-00' Plan de situafie existent SC. l:500 ;
v' A-01 - Plan teren de sport SC. 1 :lOO;
r' A-02 - Falade vest SC. 1 :100;
r' A-03 - Faladi est sc. I :100 ;
r' A-04 - FaladA sud, secliune sl SC. 1 :100;
r' A-05 - FaFdA nord SC. I :100;
r' A-06 - Secliune tansvsrsali SC. I :100 ;
r' A-07 - Plan teren de sport - scurgere ape pluviale SC. 1 :100 ;r' R-01 - Plan tundalii SC. 1 :50;
r' R-02 - Detaliu teren de sport SC. I :20 ;
/ R-03 Amare tundalii SC. I :20 ;

es Arh.

;'1,
%/



PROGRATiI DE CONTROL AL CALITiTII LUCRiRILOR DE SANTIER

PEI{TRU STRUCTUM

PROGRAT1 DE CONTROL AL LUCRARILOR DE CONSTRUIRE AJUNSE iN TAZ DETERIqINANTi

Autorizatia de construire nr....,,,,.............din data...

Denumirea lucrarilor de construire(conform AC): AI4ENAIARE TEREN SPORT

Adresa investitieii Strada G;rii, nr. 2, comuna Liegti, judetul calati

Investitor/ Beneficiari 9coala GimnazaalS nr. 2 Liesti, prin dir. SusanLr Steluta

Adresa investitor:...........

Nr. telefon investitor:...,,.

in conformitate cu legea nr.10/1995, privind calitatea in constru4ii, Regulamentul privind controlul

de stat al calitilii in constructii aprobat prin H.G. 27211994, Normativ I-7, Normativ C56 pentru verificarea

calit5tii Si receptia lucrErilor de construdii 9i instalalii aferente; I4ODIFICiRI la instrucliuni 9i standardelor

specifice in vigoare la data execuliei, se stabile'te de comun acord prezentul program pentru @ntrolul

calitEtii:

Nr. crt. Faze de lucr6ri, inclusiv faze determinante
care s€ verific6 sau se receplioneaz5 calitativ,
pentru care trebuie intocmite documente de
atestare a calit5lii

Documentul scris ce
se incheie

Verbal de Verificare
rn laza

Determinantt
P.V. R.C. = Prctces

verbal de Receplie
C.alitativd

Verbal de Trasare a
Lucr5rilor

Verbal de Lucrdri

Participanli la
control:

I= I.S.C.
B=Beneficiar
E=Executant

Progrdmat
Data
efectuSrii
verificdrii
Conform
graficulLride
execulie

0 1 2 3 4
1. Predarea-primirea amplasament B,E,

2. Trasarea lucrdrilor P.V.T.L. B.P,

3. Verificare naturd teren de fundare B,E,

Verificare armare fundare B.E,P,
5 Verificare caraderistici mecanice ale

otelurilor
B.E,

6 Varificarea premerqdtoare turn6rii betonu u B,E,
7 Verifi care caracteristi.i beton

proaspSt(preparat in statir de betoane)
B,E,

I Verificare montare structura metalica B,E,P,



9 Ver fi care inchideri Derimetrale B.E,
10. Recepfie la terminarea lucr;rilor P,V.R.T,L, B,AD,COIYISIE DE

RECEPTlE
11. Receptia flnal; B,AD.COT,lISIE DE

RECEPNE

r{oTi
1. Trecerea la execulie s€ va face numai dup5 insusirea 9i semnarea de c6tre executant ti investitor

(utilizator) a programului de control.

2. Din documentul incheiat sE rearlte ci sunt asigurate condiiii corespunz5toare care sE permit6

exeo{ia lucr5rilor de montaj circuite, echipamente, etc,, in conformitate cu prevederile din prescriptii

9i tehnologii de executie; se apreciaz5 cE materialele Si echipamentele ce urmeazS a se monta, nu vor

fi in pericol de detefioarare ca urmare a evoluliei ulterioare a lucrErilor de constru4ji.

3. Coloana 4 se completeazS la data incheierii actului prev5zut in coloana 2.

4, Executantulva anLrnla in s€ris ceilalli factori interesali pentru participare cu minimum 10 zile inaintea

datei la care urmeazd a se 6ce verificarea.

5. Punerea in functiune se face numai dupd controlul execuliei instalatiilor electrice de citre uni€ti

autorizate.

6. ta receplia obiectivului, un exemplar din prezentul proqram completat s€ va anexa la Cartea

construqiei.

BENEFICIAR,
(Diriginte,)

EXECLTANT.
(Sef Santier)

PRorEcr4N[,
,a, w

l.ir"/"'\
i. "" ur'r{c " ',

C{PROINVESl 
]

\in,:r/
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1. MEMORJU GENERAL

.)

Denumirea lucririi: Amenajare teren sport

Amplasament: Strada Girii, nr. 2

Cy. 29, P. 1048-1052, Nr. C.F. 101457

Comuna Liegti, Judelul Galali

Beneliciar: $coala Girnnaziale Nr. 2 Lie$ti
prin dir, Susanu Steluta

Proiect trr.: 148 I 10.2021

Faza: D.T.A.C. + D.E.

UIE-GEIIEBA@:

Prezentul proiect cuprinde documentatia scrise Si desenata, necesarl eliberdrii autorizaliei
de consruire conform urmAtoarelor iegj:

-Legea nr. 50/1991, republicati in 2004 cu modificirile $i completErile ulterioare privind
autorizarea lucrarilor de constructii;

-lrgea 10/1995 privind calitatea in constructiii

- Legea 17712015 pentru modificarea si completarea Legii trr. 10/1995 - privird
calitatea rconstrucfii;

- Norme metodologice de aplicare a legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrArilor de
construire, aprobati prin Ordinul M.D.R.L. nr. 839123.11.2009 modificat $i completat prin
Ordinul M.D.R.T. ff. 1867116,0'l .2010 ;1 Ne la baze urmitoarele acte:

- Certificatul de urbanism nr. l1! din 20.10.2021;
- S teren = 4759 mp;
- Documenta,tie de inscriere in Cartea funciari;
- Elemenre ale lemei de proieclare.

Amplasamentul este situat in intravilanul localitllii Lie$ti, judelul Galali, in
confomitate cu Planul General aprobat prin Hotirarea Consiliului l,ocal pe un teren relativ plan.

Accesul Ia amplasament se va face prin panea de sud-vest a lermului.
Folosinta actuali a tercnului conf. CF: ir prezent. categoria de folosintd a tsrenului este

de teren curfi construclii, inhavilan .

Terenul pe care urmeaze a se realiza terenul de sport, este identificat cadastral potrivit
planului de situalie avizat de Oficiul de Cadastru $i Publicitate Imobiliari Galati, in comuna
Liegti, strada Girii, nr.2, rcspectiv identificat p n: Cv.29,p. 1048-1052, Nr. C.F. 101457.

Calea de acces, adiacente amplasamentului pemite accesul atat a autoturismelor
propdetate personali cat qi a persoanelor. Se asiguri acces carosabil corespunzitor dimensiolat
qi alcltuit care si permiti accesul autovehiculelor de interven[ie ale pompierilor, la toate
faladele.
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Lucrfuile de trasare ale constuctiei
Pe amplasament se incepe cu basarea conskuctiilor in conformitate cu plan$a Aoo'-plan

de situalie propus.
Aliniamentul de bazl de la care se incepe trasarea, va fi executat de catre o echipd de

topografie Si, trebuie pistrat pani la finalizarea lucrdrilor, fiind necesar pentru verificeri.
Se faseazd conturul exterior al constructiilor c€ umeaze a fr rcalizate, dupi care se

traseazi pozilia fundatiilor, pozilia u$ilor de acees pentru terenul de sport, etc.
La trasarea pe inaltime, lucrerile de trasare pe planseu se desflqoari in urmitoarea ordine:

- hasarea axelor de referinli ale imprejmuirii terenului de sport;
- trasarea axelor.

Reperele de nivel fixate pe teren se vor confecliona din lemn, piatri, beton sau otel, se
vor fixa in locuri apirate $i necirculate si nu se vor deplasa in timpul lucririlor.

Este necesar ca trasdrile se fie bine verificate inainte de executia lucririlor.

I@4Ul se prezinta cu diferenle de nivel neserffificative qi este considerat cu stabilitate
asigurata $i nu este supus pericolului de inundatie. Accesul carosabil $i pietonal la amplasament
conform planului de situatie anexat, se realizeazi din calea de acces.

Terenul de sport propus va fi amplasat confom planului de situalie - planqa A00' gi va avea
urmAtoarcle distanle fali de limitele terenului imprejmuit:

- 15.74 m fa{i de limita de propdetate din rord, Poposcu Cristian;
- 16.44 m fati de limita de Eoprietate din e|t, Axinte Fenel;
- 3.00 fati dc lirDita dc proprietate din sud, Badiu Victor;
- 33.28 m fali de limita de proprietate din vest, parcare.

Terenul pe care se va amplasa construclia arc o suprafaf5 de 4759 mp.
Regimul de lnillime : Paner
Suprafala corstruiti este de 441 mp .

Suprafa{a desfiqurati este de 441 mp.
Procentul procentul prcpus de ocupare a terenului este de POT = 23.82 7o.
Coeficientul propus de utilizare a terenului este de CUT : 0.4856 AD/mp.

Executia lucririlor;
Desla$uarea activititilor si realizarea lucririlor se va face prin:

- elaborarea documentatiilor precizate prin Certificatul de Urbanism, in contextul respecterii
tuturor prevederilor de proiectare.
- incredintarea executiei unei persoane autorizate.
- umdrirea respectirii condiliilor de calitate stabilite.

Desfiqurarea acestor operatii se va face in baza unui Proiect de Autorizare Consfuire
(D.T.A.C). fi a autorizatiei de construire, eliberati de autoritatile locale.



UNIC ALPBO INVEST SRL
lng. canahe ntexanaiu G) 0754 366 399

Criterii de apreciere
Proiectul se va intocmi pe bMa temei progrm elaborati de beneficiar, a particularitdtilor

terenului din punct de v€dere a vecinatarlor, orientirii, pantei, a condiliilor geotehnice
preliminare si topogmfice, au fost respectate condiliile de temA stabilite de comun acord cu
beneficiarul fi cele impuse de amplasament si Certificatul de Urbanism. Prin prciectare s-a
ciutat solutia cea mai optimi de amplasare, astfel incat plastica arhitectumlA sA individualizeze
obiectilul, punand in valoare amplasamentul.

CLIMA SI FENOMENELE NATURALE SPECIFICEI
! Clima: Zona studiatA se incadreazl intr-un climat temperat-conti[ental;
) Temperatura medie anuali :10.5'C
F Valoarea maximi (iulie) 21'C cu exteme 40.C.
D Valoare minimi (ianuarie) -4oC, cu extreme -26.5.C.
Date seomorfice si peolosice.

Obiectil,r.rl in cauzi se va realiza pe terenul avand urmatoarele caracteristici geomorfologice
generale.

) in zona amplasamentului apa aparc la o adancime de I 1.00 m;
> Zona de intensitate seismici (conf. Normativ P 100/1-2006)-"8"-5TA5 10100/l/93;
F Zona de calcul seismic "B" cu Tc:l.0 s li Ks=0.28-Nomativ P100/l-2006;
D Zona privind incircirile din vent: "8"-0.45 KN/mp la sol pentru zona intravilan STAS

10100/20/90i
F Zona climaticl "C";

Folosinfa actuali a terenului prevede construclii cu4i
Folosinta propusA: constuctii cu4i, arabil.

CATEGORIA DE IMPORTANTA A OBIECTIVULUT: stabiliti in conformitate cu metodologia
aFobatA prin Ordinul 3lN/1995 de citre M.L.P.A.T., penfu realizarea nivelului de calitate
deterininati de respectarea cerintelor se va tine seama de:

! implicarea vitalA in societate si in natud, gradul de risc sub aspectul sigurantei !i al
sAnatA[ii;

> implicarea funclionali a consfuctiei in domgniul socioeconomic, in mediul construit qi in
nalure - deslinatia. modul de ulilizare.

) caracteristicile proprii ale construcjiei, complexitate $i considerente economice rezulte
construclie de importanln REDUSA - C este stabilit6 conform HG nr. '166 din 2l.ll.9'l
in scopul aplicirii diferentiate a sistemului calititii, conform legii. Se aplici atat
consfuctiilor noi, cat gi celor existente, qi este stabilitd de cetle proiectant la cercrea
investitorului.
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Anghel Saligny nr.5
Com. Lietti, Jud. calali
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PROTECT NR. 157110.2021

Denumirea proiectului:

CONSTRUIRE ANEXA

Faza:

P.TH. + D.E.

Beneficiari:

$COALA GIMNAZIALA SFANTUL NICOLAE, PRIN DIR.

PURICE . SUS$IU NICOLETA

Amplasament:

Strada Anghel Saligny, nr. 330

Cv. 24, P. 1026, C.F. 1673

Comuna LieEti. JudePl Galali

TABEL DE RESPONSABILITATI

$efde proiect : SC IINIC ALPRO INVEST SRL

Ing. Alexandru Panaite

Proiectare rezistenti: SC l-tNIC ALPRO INVEST SRL

Ing. Alexandru Panaite

Proiectare instalalii electrice: Ing. Croitoru Claudiu

Proiectare instalalii sanitare: Ing. lulian Gorbanescu



UNIC ALPRO INVEST SRL
lng. Pahaite Alexandru

Piese scrise :

y' Foaie de capat ;
y' Tabel de responsabilitdli/colectiv de elaborare ;
y' Borderou;
y' Memoriu tehnic general - stlllctua;
r' Memoriu tehnic instalalii ;

r' Caiet de sarcini.

Piese desenate :

r' Rol - Plan fundatie, Plan sapatura
r' R02 - Armarc talpa fundatie
y' R03 - Armare centuri fundatie
r' R04 Detaliu fundatie Fl
r' R05 Detaliu fundatie F2
v' R06 Detaliu ancorare bare
/ R07 - Extras armare fundatii
r' R08 - Plan dispunere stalpisori
r' R09 - Armare stalpisori
r' R10 - Solodarizare stalpisori cu zidaria
r' Rl1 - Plan armare pardoseala, cota -0.05

r' R12 - Amare centuri si grinzi, cota 2.70
/ R l3 - Detalii armare centuri si grinzi
/ R l4 - Extras armare cenhri si grinzi
/ R15 - Amare buiandrugi
r' R 16 - Plan dispunerc gdnzi lemn peste parter

r' R17 Plan sarpanta

r' R18 - Detalii sarparta
r' R19 - Plan zidarie parter

- 
o 07s4.366.3se ffi

1. BORDEROU

intocmit.
Ing. Panaite Alexandru
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Proiectant lng. Panaite Alexandru
UNIC ALPRO INVEST SRL

cur RO39540219

J17 |9O3/2O1A
Nr.Telefon 0754366399

Nr.proiect 157 din 10.2021

Vizat,

lnspectoratul ludetean in Co nstructii Ga lati

PROGRAM DE CONTROLAL TUCRARIIOR DE CONSTRUIRE AJUNSE iN FAZi DETERMINANTi

ALrtorizatia de construire nr-..-.................din data......,....,...,,..,,,.,,,...,,...,...,..

Denumirea lucrarilor de construire(conform AC): CONSTRUIRE ANEXA

Adresa investitiei: Comuna Liesti,ludetul Galati, Strada Anghel Saligny, nr. 330

lnvestitor/ Beneficiar: Scoala Gimnaziala Sf. Nicolae Liesti, prin. dir. Purice Susanu Nicoleta

Adresa investitor:.........
Nr. telefon investitor:...

Tip

0 1 2 3

1 Predare prlmire a mplasament konf. cs6/1985, Caiet ll, pct2.1) B+P+E

2 Verlllcare sApitur; (conf.C5611985, Caiet lV, pct 2.1) B(DS)+E

3 verificare armare fundatil (conf.C56/198s, Caletv, pct 2.2) B(Ds)+E+P

verificare cofraj fundatii konf.C56/1985, CaietV, pct 2.2) B(DS)+E

verificare beton din fundatiidupS decofrare (conf.cs6l198s, Caietv, pct2.7) B(D5)+E

6
veificare pentrufiecar€ dintre straturilesucc€siveale hidroizolatlei (conf.C56/1985,

pct,2,4, Caiet Xlv)
B(Ds)+E

Verificare armare pardosea a, centurl, grinzila cota -O05 (conf.C56/1985, Caietv, pct2.2) B{DS)+E+P

8 verificare cofraj pardoseala, centuri, grinzi la cota -0,0s (conf.C55/1985, CaletV, pct 2.2) B(Ds)+E

9
verificare beton din pardoseala, centuri, grinzi la cota 0,05 dupi decofrare {conf.Cs5/1985,
CaietV, pct 2.7)

B(DS)+E

10 verificarea ca itatlizidrrlilortiperelilorla parter (conf.cs6/198s, caietvlll, pct2.3) B(DS)+E

11 Verificare armareelemente structu rale vertrca b la parter (conf.Cs6/198s, caiet v, pct 2.2) B(DS)+E+P

72 verificare cofraj elemente structuraleverticale la parter(conf.C56/1985, Caiet v, pct 2.2) B(Ds)+E



L3
verificare beton din elementele structurale verticale la parter, dupd decofrarc

1conf.c56/1985, Caiet V, pct 2.7)
B(Ds)+E

l4 veriflcare arrnare centuri si srinu i peste parter(conf.Cs6/1985, Caiet V, pci2.2) B(Ds)+E+P

15 Veriflcare cotraj centuri si grinzi peste parter (conf.cs6/198s, caietV, pct 2.2) B(Ds)+E

16
verifrcare beton din centuri si grinzi peste parterdupa decofrare konf.C56/198s, caietv,
pcl2.7)

B(Ds)+E

11 Verlficare dispunere capriori la sarpanta de lemn B(DS)+E

18 verificare structura sarpanta konf. pct.3.1, caietulxv I din Normativu I Cs6l8s) B(DS)+E

19 Verific.reasuportinvelitoare{.onforrn C56185,caletulxvl, pct.3.2.) B(Ds)+E

20 verifkare calltrliilucrdrilor de izolaretermicd lifonrcd konf.C56/1985, caietvlll, pd2.12) B(Ds)+E

27 8(DS)+P+E

a.*t proaram nu esie r*tricrlv,ln tanrhrvorn lIclte toate venfi.rrlle !ilntocmitedo.umentelesolacitate de leSislaie, norme tl normativein vigoare
pentro toate..te3orllle de lucr,rl,lndllerentdaca a! lost rau n! lncluseln conlln utu I ..enul program, Do.ument€leinto.mite vor ta.e relerire expllcl!
conform legislatiei,.orhelor9inornativelorin vigoare,la verilid..a lrcurr,

Nota:B=ben.ficiar/investitor,OS=dkigintetantier,P=proiectant,E=executant,l=reprezenlantl.S.C./l.R.C./l.l.C,

fxecutantullucErilorde cohstruneva face convo.area hctorilor care r€buie 55 participe la verificarea calitiliilucririlorde construire confom prevederilor
acestuipro8nm cu minim 43orelnalnle, specific5nd lucdrile care rebulescvefficate,locul, data 3i oElntelnirii.

N!me prenume, semnatura

Verificatord. proiede
Nume-prenume/ semnalura

Ah luat la cunortinle, Execurant
Nufre prenume, s.mmtura



Numele si prenumele verificatorului atestat Anexa 2a
Ing. Simona Plaisanu Nr 58 I /07. 12.2021

SC CRISTALSIM PROIECT SRL Conform registrului de evidenta
Str. Tecuci nr5,blV2, sc 1, ap.l,Galati
reI0745261111,

e-mail simonaol.isanu@y!fi oo.conr

REFERAT DE VERIFICARE
privind verificarea de calilate lacerinla Al aproiectului

,,CONSTRUIRE ANEXA"
Strada Anghel Saligny, nr. 330, Cv. 24, P. 1026, C.F. 1673,

Conuna Liesti, Jud€tul calali
Faza: PIE+DE

1. Date de identificare:

. Proiectant general: S.C. UNIC ALPRO IIWEST S.R.L.

. Proiectanl de specialitate : Ing. Panaite Alexandru

. Beneficiar: $coalaGimnaziah Sfantul Nicolae Lie$ti, prin dir. Purice - Srsanu Nicol€ta

. Amplasameni: Strada Anghel Saligny, nr. 330, Cv.24, P. 1026, C.F. 1673. Comuna Liesti, Judeful Galali

. Data prezenurii proiectului la verificarer 07.12.2021

2. Cs.rcteristicile principal€ ale proi€ctulni si ale const.ucliei:

Infrastrnctrra constructiei este de tip fundatii continue din beton arrnat, talpi cu latim€a de 70cm si inaltimea
de 80cm, si elevaiii cu latimea de 25cm si inaltimea de 150cm, dispNe dupa axele pe cele doua directii ale construcliei,
adancimea de fundare stabilindu se in functie de adarcimea de inghet (1.00...1.10 m) si cota terenului bun de fundarc
resnectanJure recomandarile din,rudiul geolehnic'

- talpa fundatiei se incastreaza cel putin 20 cm in teren bun de fundare:
- talpafundatiei sa fie amplasata sub adancimeade inghet, conform zonei climatice.
La nivelul pardoselii parterului se prevad grinzi din beton armat cu rol de legatura intre fundatii si de sustinere a pardoselii

si a zidurilor autoportaote prevazute intre stalpi.

Castructura de rezistenta pentru constructie s-a adoplat sistemul zidarie portanta din caramida ceramica tip GVP,
zidarie confinata, pereii st$cturali dispusi pe doua directii ortogonale din elemente de argila arsa cu densi.atea aparenta, in
stare uscata, mare >1000 kg/mc cu dimensiunile de 290 x 240 x 188 mm. Peretii rezultati vor avea astfel grosimea de 25 cm
la exterior si 25 cm la interior din zidarie. Se vor prevede stalpisori din beton armal monolit 25x25 cm armati cu 6 bare O
12 PC 52 si etrieri din O 8 OB 3Tconform procentului minin de armare longitudinala la stalpisori = l% pentru zonete
seismice cu ag> 0.25 g, precum si centuri din beton amar monolit la nivelul planseului, asrfel incat sa nu ramana

neincadrata de elemente de belon armat supralete de zidarie mai mari de 12 m2.

Peretii porta i aiat cei interiori cat si cei exteriori se vor ancon de stalpisorii din beton cu bare antiseismice din
otel beton O 8 OB 37, in conformitale cu prevederile ,Cod de proiectare pentru structuri din zidarie" CR 6,2013 si placaii
pe exterior cu polistiren expandat, ignifugat, de l0 cm grosilne. Mortarul folosit la executia zidarieie va fi un mortar fi:uca
M10.

Planteul peste parler se va realiza din grinzi din lemn cu sectiune de 14x14 cm. dispuse la o distanta de 65 cm, va
avea dispusao termoizolalie din vaia minerala de l5 cm intre grinzi. protejata cu panouri de tip OSB.

Compartimentari inGrioare:nr sunt permise alte compartimentari interioare in faz a de exploatare a constructiei.
Pardoseala de Ia parter (cota a0.00 m) este din beton armat de l0 cm, asezata pe un strat de argila compactata de 10 cm si
harlie Kraft sau folie, sub care se prevede o termoizolatie din polistiren exrudat de l0 cm. in folie.
Acoperitul va fi de tip garpante pe scaune cu structua de rezistenri din lemn de rd;inoase alcatuit din ralpi. popi, pane si
cosoroabe cu se.tiunea de l4x14cm si capriori cu sectiunea de loxl2cm, rigidizate cu contrafise si ancorala de elementele
de rezistenta ale zidaiei cu bara filetah.



Invelitoarea se prevede din tigla ceramica.

Din punct de vedere seismic, conform Pl00/2013, amplasamentul se afla in zona pentru care acceleralia
terenului pentru proiectare (pt. componenta orizontala) corespunzdtoare unui interval de recurenia IMR=225ani esre
as=0.35g, Tc= t.0s, clasa de importanta si expunere la cutremur este IV, pentru care yi = 0.80

3. Documente ca.e se prezintl la verificare - Proiect rezistenta faza Faza: PTE+DE

4. Concluzii asupra verificsrii - in urma verificerii proiectul se considera corespunzator, semnadu-se coDlorm
legislatiei in vigoare

Ing.s
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