
ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CO]'{SIUUL LOCAL

AL ORASLTLUT Cizi\rsrt

DE

!.il).!,.ttL.le,

PRorE,cr DE rrorAnAnrc
privind aprobarea documentafiei intocmite in etapa I ,,Tema de proiectare"
in vederea elaboririi Documenta(iei de Avizare a Lucrlrilor de Interven(ie

Ia obiectivul de investi{ie,,Reabilitare Stadion Ei Club Sportiv"

Consiliul Local al oraqului Cdzdnegti, judeful Ialomi1a, intrunit in ;edinla ordinari din data de

28 FEBRUARIE 2022,
Avind in vedere referatul de aprobare nr. qZrf! din k q) .2022 al Primarului ora;ului

CdzIneEti;
ExaminAnd:
- raportul Compartimentului Achizifii Publice, Investi{ii qi Proteclia Mediului w. /116Z ain

J2.o2, .2022:
- avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului public Ei

privat, patrimoniu, agriculturd qi proteclia mediului inconjurdtor, fonduri europene, IT - comunicare

online nr._ din _.2022;
- avintl Comisiei pentru prognozd gi programe de dezvoltare economicS, activitdli economico-

financiare, investilii, organizare qi funclionare a serriciilor publice de interes local nr.

.2022;
In conformitate cu:
- prevederile art.l29 alin.(2) lit.b) coroborate cu cele ale alin.(4) lit. d) din Ordonanla de

urgenla a Guvernului nr.5712019 privind Codul administrativ, cu modificdrile qi completlrile
ulterioare;

- prevederile Legii nr.27312006 privind finan{ele publice locale, cu modificdrile qi completirile
ulterioare;

- prevederile art.l alin.{2) - art.5 alin.(2) din Hot5r6rea Guvemului tr.90712016 privind etapele

de elaborare gi confinutul-cadru al documentafiilor tehnico-economice aferente

obiectivelor/proiectelor de investilii finanfate din fonduri publice, modificatd Ei completatd de

Hotirdrea Guvernului w.7 9 12017 ;
in temeiul prevderilor art. 139 alin.(l) coroborate

Ordonanla de urgen!6 a Guvernului nr.5712019 privind
ulterioare;

HOTARAgTn:

Art. 1. Se aprobd,,Tema de proiectare" in vederea elabordrii Documentaliei de Avrzare pentru

Lucrdri de lntervenfie la obiectivul mixt de investilie,,Reabilitare Stadion qi Club Sportiv", prev[zutd
in anexa care face parte integrantd din prezenta hotdrdre.

Lrt.2. Seimputerniceqte domnul Stelian Traian, Primarul oraqului Cf,z6neqti, s[ actualizezeprin
dispozilie, in func{ie de modificarile de naturd tehnici sau legislativf,, conlinutul Temei de proiectare

prevdzute la art.1.
Art. 3. Prezenta hotdrdre va fi adusd la indeplinire de cdtre Primarul oraEului C[z[negti gi

compartimentele din cadrul aparatului de specialitate c[rora le va fi comunicatl prin grija secretarului
general al localitdlii.

din

INITIATOR,
PRIMAR

STELIAN TRAIAN

cu cele ale art.796 alin.(l) lit. a) din
Codul administrativ, cu completdrile

Avizat,
Secretar General al U.A.T,

Oancea Georgeta



JUDETUL IALOMITA
PRIMARIA ORA$ULUI CAZANE$TI
Nr. 1258 din21.02.2022

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotlrflre privind aprobarea documentafiei intocmite in etapa I ,,Tema de

proiectare" in vederea elaborlrii Documentafiei de Avizare a Lucrlrilor de Intervenfie la
obiectivul de investifie,,Reabilitare Stadion qi Club Sportiv"

Obiectul proiectului de hotdrdre este acela de aprobare a Tema de proiectare in vederea
elabordrii Documentaliei de Avizare a Lucrdrilor de Intervenlii la obiectivul de investilie,.Reabilitare
Stadion gi Club Sportiv".

Art.l din H.G nr.90712016, cu modificlrile qi completdrile ulterioare prevede faptul cd

documentafiile tehnico-economice pentru realizarea lucr[rilor de intervenfii la constructii existente
finanlate, total sau parfial, in condiliile legii, din fonduri publice se elaboreazd pe etape. In etapa I se

intocmesc Nota conceptuald qi Tema de proiectare.
Nota conceptuald a fost aprobatd prin HCL nr. 95 din 16.12-2022
Potrivit H.G nr.90712016, cu modific[rile qi completdrile ulterioare, prin tema de proiectare

sunt exprimate inten{iile investilionale, nevoile funclionale gi oricare alte opfiuni ale beneficiarului
investiliei, determin6nd concepfia de rcalizare a obiectiwlui de investifii, in funcfie de condilionirile
tehnice, urbanistice generale ale amplasamentului sau de alte prevederi legale aplicabile, specifice
obiectirului de investilii qi se detaliazd, pentru fiecare fazd de proiectare in parte.

Atit nota conceptual5 qi c6t qi tema de proiectare se actualizeazd in cadrul fiecdrei faze de
proiectare.

Tema de proiectare, actaalizatd qi detaliatd cu rezultatele unei faze de proiectare, constituie
temd pentru elaborarea urm[toarei faze de proiectare. Aceasta se elaboreazd de cdtre beneficiarul
investifiei sau, dupd caz, de cdtre proiectan{i/consultan}i care presteaz5, in condiliile legii, servicii de
proiectare/consultanld in domeniul corespunzdtor obiectiwlui de investilii propus, se insugegte de

cdtre investitor gi se aprobl de cltre beneficiar.
Prin tema de proiectare se propune cele suslinute in Nota conceptuald, respectiv transformarea

cl[dirii Corp Cl - club sportiv intr-o clddire administrativd gi de vestiare pentru echipa de fotbal, care

si corespund[ cerinfelor A.J.F. Ialomila (cerinfe de licen{iere sportivd) gi pentru incurajarea qi

dezvoltarea sportului de masi, in special in r6ndul tinerilor. Clddirea nou creatd va beneficia de toate
utilit6file lipsd gi vafrprevdzutd cu surse alternative de energie electricd (panouri fotovoltaice), grupuri
sanitare pentru vestiarele sportivilor qi pentru vestiarul oficialilor de meci qi dotare cu surs[ de apd

caldd menajerd nepoluantd (panouri solare pentru ACM). WC (latrind) existent se va demola. De
asemenea, se propune reabilitarea accesului in incinta stadionului, prin refacerea portilor de acces gi

inlocuirea unor porliuni existente din imprejmuire care sunt deteriorate sau 1ips5. Totodatd se va crea
o parcare pentru stalionarea in siguranld a autocarelor sau microbuzelor echipei vizitatoare, a

automobilelor oficialilor de joc qi a altor vehicule necesare desfagurdrii in conditii optime a unei
competilii sportive (echipaj SMURD, magind pompieri, ambulanlI etc.). Se vor prevedea in spatele
celor 2 por,ti de fotbal plase de proteclie care sd impiedice mingiile sd iasd din suprafa{a de joc, in
timpul meciurilor.

Deoarece elaborarea documentaliei de avizare a lucririlor de intervenlii este condifionat[ de
aprobarea prealabild de cltre beneficiarul investifiei a notei conceptuale gi a temei de proiectare este
necesar ca aceste documente intocmite in etapa I de proiectare sd fie aprobate de autoritatea
deliberativi av6nd in vedere prevederile art.129 alin.(4) lit.d) din O.U.G rr. 5712019, cu modificdrile
gi completirile ulterioare conform cdrora aprobd, la propunerea primarului, documenta{iile tehnico-
economice pentru lucrdrile de investilii de interes local, in condiliile legii.

Prin urmare, supun spre aprobare proiectul de hot[r6re in forma gi con]inutul prezentat spre
dezbatere.

PRIMAR,
STELIAN TRAIAN



TemI de proiectare

1. Informa{ii generale privind obiectivul de investi(ii propus
1.1 Denumirea obiectivului de investitii:

REABILITARE STADION si CLUB SPORTIV orag CizInqti, jud.Ialomi{a
1.2 Ordonatorul de credite/investitor:

STELIAN TRAIAN - primar oraq CAZANeqtt
1.3 Ordonator de credite (secundar/tertiar):

Nu este cazul
1.4 Beneficiarul investitiei:

UAT oraq CAZANE$TI, jud. Ialomifa
1.5 Elaboratorul temei de proiectare:

SC WALCOMP srl Slobozia, ing. Matache Cdtdlin

2. Date de identificare a otriectivului de investifii:
2.1 Informafii privind regimul juridic, economic qi tehnic al terenului, si/sau al

construc{iei existente, documentafie cadastrali.
Imobilul stadion se afl5 amplasat in intravilanul oragului Cdz6negti, pe strada Stadionului nr. 1

gi este compus din suprafala de joc propriu-zisd (teren de fotbal) qi clddirea Clubului sportiv.
Terenul pe care se afld imobilul are categoria de folosinld de curti-constructii gi este inscris in cartea
funciard la pozilia I (nr. cadastral 21.934). Cl5direa Club sportiv are destinafia de construcfie
administrativd qi social-culturali gi este inscrisl in cartea funciar[ lapozi]1ia A1-l cu nr. cadastral

21.934-Cl - corp C1. Imobilul stadion gi Club sportiv face parte din domeniul public al oragului
Cdzdnegti, jud. lalomita, atestat prin H.G. nr. 985/ 2011 pentru modificarea Ei completarea unor
anexe la H.G. nr. 1353/ 2001 privind atestarea domeniului public al judefului Ialomi!a, precum qi al

municipiilor, oragelor gi cornunelor din judelul Ialomila.

2.2 Particulariti{i ale amplasamentului propus pentru realizarea obiectivului de investi{ie.
a) Descrierea succintd a amplasamentului/ampasamentelor propus(e) (localizare. suprafata

terenului. dimensiuni in plan)

Terenul pe care se afld stadionul de fotbal Ei corp Cl - Club sportiv este amplasat in in
intravilanul oragului Cdz5neEti, pe strada Stadionului nr. 1. Terenul are o suprafaldtotald Steren
: 12.383 m.p. $i are urmltoarele caracteristici tehnice:

- Formd in plan - neregulatd;
- Lungime (in zona terenului de joc) - 151,5 I m;
- Lilime (in zona terenului de joc) - 83,14 m;
- Lungime (in zona clubului sportiv) - 18,25 m;
- L[fime (in zona clubului sportiv) - 15,00 m;
Suprafala teren de joc (teren de fotbal) Sterenderotbal: 6.451,20 m.p.

Suprafa(d de joc (inclusive zona de margine sau de siguranld din jurul terenului de fotbal) Ssuprarafa

de joc: 7.790,50 m.p.

Anexa 2



Amplasament Corp Cl - Club sportiv

Clubul sportiv se afld amplasat in zona de nord a terenului studiat.
- Form6 in plan - neregulatd;
- Lungime corp C I - Club sportiv - I 1,60 m;
- Lalime corp C I - Club sportiv - 7 ,65 m;
- Lungime WC (latrinl) - 1,70 m;
- Ldtime WC (latrind) - 2,00 m;

Suprafal6 construitf, Sconstr. :72,00 m.p.
Suprafald construit6 desfEquratd Sconstr. a"rr = 72,00 m.p.

b) Relatiile cu zonele invecinate. accesuri existente $i/ sau cii de acces public
Terenul pe care sunt amplasate stadionul de fotbal gi clddirea Club sportiv sala de sport are

urmitoarele vecindt[[i :

- LaNord, L : l5 m.1., clddire publicl (Salon de nunfi) $i L : 68,14 m.l. $coala Profesional6
Cdzdneqti - Corp B;

- La Sud, pe L: 83 m.l. - strada Stadionului;
- LaEst, L:169,76 m.l. strada Stadionului;
- La Vest, L : l5l m.l. strada Stadionului.

Accesul actual (pietonal gi auto) se face prin N-E din strada Stadionului.

c) Surse de poluare existente in zond:

Nu s-au identificat surse de poluare in zond.

d) Particularitdti de relief
Terenul destinat viitorului obiectiv este plan, stabil, IErd fenomene fizico-geologice de
instabilitate sau degradare.

e) Nivel de echipare tehnico-edilitari a zonei $i posibilitdti de asigurare a utilitdtilor

Conform informaliilor delinute la data intocmirii prezentei teme de proiectare, s-au constatat
urmitoarele aspect ale nivelului de echipare cu utilitSli a corpului Cl - Club sportiv qi a
stadionului de fotbal:

o Energie electricd - clubul sportive nu are un branqament propriu de energie electricS,
necesarul fiidn asigurat in prezent de la clddirea invecinatd (salonul de nunti).

o Energie termicd - Clubul sportive nu beneficiazl de sursd de inc5lzire proprie, actual
cl6direa nefiind incilzit[ in anotimpul rece.

o Alimentare cu ap6 - racordul la re(eaua de apd a oragului Cdzdnegti este inadecvat,
nepermil6nd asigurarea unei presiuni corespunzdtoare la consumatorul final. Pentru
terenul de joc (terenul de fotbal) nu existf, o instala{ie de apd care s[ asigure irigarea
gazonului pentru a men{ine suprafala de joc in condilii corespunzdtoare desfrgurdrii
competif iilor.
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o Canalizare menajerd - datorit[ vechimii clddirii - corp C I - Club sportiv, aceasta nu
a fost niciodati racordat6 la canalizare menajerd, precizdndu-se faptul c[ refeaua de
canalizare a oragului este in curs de realizare.

0 Existenta unor eventuale retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare.
in misura in care pot fi identificate

Nu sunt date privind existenfa pe amplasament a altor refele c ear trebui relocate sau protejate.

g) Posibile obligalii de servitute

Nu existd

h) Conditiondri constructive determinate de starea tehnicd $i de sistemul constructiv al unor
constructii existente in amplasamnet. asupra cdrora se vor face lucrdri de interventii. dupl
caz

DacI prin expertiza tehnic5, privind rezistenla qi stabilitatea construcfiei, ce va fi efectuat[
in cadrul proiectului se vor stabili misuri de consolidare a clddirii existente corp Cl - Club sportiv,
acestea vor influenla qi clddirea adiacenta (salonul de nun!i), ceea ce ar conduce la o interven{ie
structurald gi asupra acesteia, pentru protejarea integritdtii ei.

Se va amplasa in spatele pofilor de fotbal, la o distan][ de minim 6 m, un gard de protec{ie
din plasd, mai inalt dec6t cel existent (h min. :4.5 m) pentru a proteja clddirea gi celelalte bunuri
in timpul meciurilor de fotbal.

i) Reglementdri urbanistice aplicabile zonei conform documentatiei de urbanism aprobate - plan
urbanistic general/ zonal $i regulamentul local de urbanism aferent

Reglementdrile urbanistice aplicabile zonei vor fi stabilite prin certificatul de urbanism de
cdtre Primlria oragului Cizdnegti.

i) Existenta de monumente istorice/arhitectur[ sau situri arheologice pe amplasament sau in
zona imediat invecinat[: existenta conditionlrilor specifice in cazul existentei unor zone
protejate sau de protectie

Nu este caztl.

2.3 Descrierea succinti a obiectivului de investifii propus, din punct de vedere tehnic qi
funcfional:

a) Destinatie si func!iuni

Prin obiectivul propus pentru aceast6 documentalie se va realizatransformarea cl[dirii Corp
Cl - club sportiv intr-o cl[dire administrativd gi de vestiare pentru echipa de fotbal, care sd
corespundd cerinfelor A.J.F. Ialomifa (cerinle de licenliere sportivd) Ei pentru incurajarea qi
dezvoltarea sportului de masd, in special in rdndul tinerilor.

ClSdirea nou creati va beneficia de toate utilitSlile lipsd gi vafi prevdzutd cu surse alternative
de energie electricd (panouri fotovoltaice), grupuri sanitare pentru vestiarele sportivilor qi pentru



vestiarul oficialilor de meci Ei dotare cu surs6 de apd caldd menajer[ nepoluantfi (panouri

solare pentru ACM). WC (atrin6) existent se va demola.

De asemeneq se propune reabilitarea accesului in incinta stadionului, prin refacerea po(ilor

de acces qi inlocuirea unor porJiuni existente din imprejmuire care sunt deteriorate sau lipsd'

Totodatd se va crea o parcare pentru stalionarea in siguranla a autocarelor sau microbuzelor

echipei vizitatoare, a automobilelor oficialilor dejoc qi a altor vehicule necesate deslbqurlrii in

condilii optime a unei competitii sportive (echipaj SMURD, maqind pompieri, ambulanla etc.).

Se voi prevedea in spatile celoi 2 porli de fotbal plase de protectie care sI impiedice mingiile

sd iasd din suprafata de joc, in timpul meciurilor.

a) Caracteristici. parametri si date tehnice specifice. preconizate:- 
- l,r"utire.t ucturali prin expertiza tehnicd a cladirii corp Cl - Club sportiv qi stabilirea

mdsurilor de intervenlie care se impun (demolarea sau consolidarea acesteia);

- Mirirea suprafelei vestiarelor folosite in prezent (atat echipa gazdi c6t 9i echipa oaspete)

gidotarealorcugrupurisanitarecompletechipate(vasWC,lavoare,duqurietc)pentru
minim 18 persoane (echipa de fotbal, rezewe Ei stafftehnic);

- Mdrirea suprafelei vestiarului oficialilor dejoc (arbitri qi observatori de meci) qi dotarea

acestuia cu gruP sanitar;

- Construirea unei camere pentru personalul administrativ;

- Construirea unei magazii pentru material sportiv;

- Construirea unei camere tehnice pentru CT qi boilere de ACM;

- Reparatie capitald a acoperiqului tip terasa existent, inclusiv aplicarea unei termoizola{ii;

. Refacerea finisajelor interioare qi exterioare a cladirii, inclusiv proteclia termic6;

- inlocuirea, in totalitate, a timpliriei interioare qi exterioare;

- Crearea unei parc6ri pentru autovehicule;

- Refacere branqament de aPd;

- BranEament nou canalizare menajeri;

- Branqament propriu pentru energie electric[;

- Realizarea unei instala}ii de incalzire interioara, proprie acestei cl6diri;

- Refacere qi inlocuire parliald a imprejmuirii existente Ei refacerea por[ilor de acces (auto

qi pietonal6);

- Plase de proteclie in spatele porfilor de fotbal;

Pentru construc 1ia analizata, nivelul de finisare va fi unul standard (vopsitorii lavabile,

p*io-r"iiOio gr"sie qi covor PVC, placare la pereli cu 4TIa h grupurile sanitare tencuiali

decorativa exterioara etc.). ,. prop,-" totodatE echiparea clSdirii cu o surs5 proprie de inctrlzire

;;il;Jili,,"ru"#u la'parametri optimi a.branEamenhrlui de ap[ potabil6, dotarea cu

;;;"i;rr" ;entru producerea apei calde menajere gi panouri fotovoltaice pentru producerea

energiei electrice'

"rr;GG6;6;" *bilir" rrir r"nl"*rn *i r"hrri." d" rurri-orir, ri d. -"diu in uinour..





JUDETUL IALOMITA
PRIMARIA ORA$ULUI C AZANE$TI
Nr. 1258 din21.02.2022

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotirAre privind aprobarea documenta{iei intocmite in etapa I ,,Tema de
proiectare" in vederea in vederea elaborlrii Documentafiei de Avizare a Lucririlor de

Intervenfie la obiectivul de investi{ie,,Reabilitare Stadion qi Club Sportiv"

Obiectul proiectului de hotdrdre este acela de aprobare a Tema de proiectare in vederea
elaboririi Documentaliei de Avizare a Lucrdrilor de Intervenfii la obiectivul de investifie ,,Reabilitare
Stadion qi Club Sportiv".

Art.l din H.G nr.907120l6, cu modificdrile ;i completdrile ulterioare prevede faptul c[
documentaliile tehnico-economice pentru realizarea lucrdrilor de interven{ii la constructii existente
finanfate, total sau parfial, in condiliile legii, din fonduri publice se elaboreazdpe etape. in etapa I se
intocmesc Nota conceptuald qi Tema de proiectare.

Nota conceptuali a fost aprobatd prin HCL nr. 95 din 16.12.2022
Potrivit H.G nr.907120L6, cu modificdrile Ei completdrile ulterioare, prin tema de proiectare

sunt exprimate intenliile investilionale, nevoile funclionale qi oricare alte opliuni ale beneficiarului
investiliei, determin6nd conceplia de realizare a obiectivului de investitii, in functie de conditionlrile
tehnice, urbanistice generale ale amplasamentului sau de alte prevederi legale aplicabile, specifice
obiectivului de investifii gi se detaliazd,pentru fiecare fazd, de proiectare in parte.

At6t nota conceptuald qi c6t qi tema de proiectare se actualizeazd, in cadrul fiec[rei faze de
proiectare.

Tema de proiectare, actualizatl gi detaliat[ cu rezultatele unei faze de proiectare, constituie
temd pentru elaborarea urmdtoarei faze de proiectare. Aceasta se elaboreazd de cdtre beneficiarul
investiliei sau, dupd caz, de cdtre proiectanfi/consultanli care presteazd,in condi(iile legii, servicii de
proiectare/consultantl in domeniul corespunzdtor obiectilului de investifii propus, se insugegte de
cdtre investitor gi se aprobd de cdtre beneficiar.

Prin tema de proiectare se propune cele suslinute in Nota conceptualS, respectiv transformarea
cladirii Corp C1 - club sportiv intr-o cl5dire administrativd gi de vestiare pentru echipa de fotbal, care
s[ corespundd cerin{elor A.J.F. Ialomila (cerin{e de licen{iere sportivd) gi pentru incurajarea qi
dezvoltarea sportului de mas5, in special in r0ndul tinerilor. Cl5direa nou creatd va beneficia de toate
utilit5lile lipsd qi va fi previzutd cu surse altemative de energie electricd (panouri fotovoltaice), grupuri
sanitare pentru vestiarele sportivilor qi pentru vestiarul oficialilor de meci gi dotare cu sursd de ap6
cald[ menajerd nepoluantd (panouri solare pentru ACM). WC (latrind) existent se va demola. De
asemenea, se propune reabilitarea accesului in incinta stadionului, prin refacerea portilor de acces gi
inlocuirea unor portiuni existente din imprejmuire care sunt deteriorate sau lipsd. Totodat[ se va crea
o parcare pentru stationarea in sigurantl a autocarelor sau microbuzelor echipei vizitatoare, a
automobilelor oficialilor de joc Ai a altor vehicule necesare desfagurdrii in condigii optime a unei
competifii sportive (echipaj SMURD, magind pompieri, ambulantl etc.). Se vor prevedea in spatele
celor 2 po(i de fotbal plase de protectie care sI impiedice mingiile sd iasd din suprafafa de joc, in
timpul meciurilor.

Deoarece elaborarea documentatiei de aytzare a lucrlrilor de intervenlii este conditionatl de
aprobarea prealabil[ de cdtre beneficiarul investitiei a notei conceptuale gi a temei de proiectare este
necesar ca aceste documente intocmite in etapa I de proiectare sd fie aprobate de autoritatea
deliberativd av6nd in vedere prevederile art.129 a1in.(4) lit.d) din O.U.G nr. 5712019, cu modificdrile
gi completirile ulterioare conform cdrora aprobd, la propunerea primarului, documentaliile tehnico-
economice pentru lucrdrile de investitii de interes local, in conditiile legii.

Prin urmare, supun spre aprobare proiectul de hotlrAre in forma gi continutul prezentat spre
dezbatere.

PRIMA&
STELIAN TRAIAN



JUDETTJL IALONIITA
CONSILIUL LOCAL CAZANE$TI

Compartimept lnvestilii 9i Achizifii Publice
111. t2{l 6io 2t.o2.2022

RAPORT
la proieclul de hofirdre privind aprobarea ,,Temei de proiectare,,

penta obiectivul de investitie

,,Reabilitare Stadion si Club Sportiv,,

Proiectul de hotlr6re supus dezbaterii in gedinJa Consiliului Local Cdzdaeqti propune
aprobarea ,,Temei de proiectare,, pentru obiectivul de investitierrReabilitare Stadion si Club
Sportiv,,
Proiectul de hotdr6re in cauzA este legal gi oportun av6nd in vedere:

- prevederile articolului 44 din Legea nr.27312006 privind finantele publice locale, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare prin care se stabilegte faptul cd documenta{iile
tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi, a ciror finan{are se asigurd integral sau

in completare din bugetele locale se aprobd prin hotdr6re de c6tre autoritElile deliberative;
- prevederile art.l alin.2) - art.5 alin.2) din HG nr.907/2016 privind etapele de

elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modihcarile si

completarile ulterioare, care stabililesc urmatoarele: Documentatiile prevdzute la alin. (l) se

elaboreazd, pe etape, astfel:
a) in etapa I:
(i) nota conceptuald;
(ii) tema de proiectare;

b) in etapa a II-a:
(i) studiul de prefezabilitate, dupd caz;
(ii) studiul de fezabilitate sau documentalia de avizare a lucrdrilor de interventii, dupd

caz;
c) in etapa a III-a:
(i) proiect pentru attoizareal desflrinlarea executdrii lucririlor;

d) in etapa a IV-a:
(i) proiectul tehnic de execulie.

iar, elaborarea studiului de prefezabilitate, dup6 caz, a studiului de fezabilitate ori a
documentaJiei de avizare a lucrdrilor de interven{ii este condilionatd de aprobarea prealabild

de cdtre beneficiarul investiliei a notei conceptuale qi a temei de proiectare.
Nota conceptuala a fost elaborata respectandu-se conlinutul-cadru al notei

conceptuale prevdnfi in anexa nr. l. la HG nr.90712016 si a fost aprobata prin HCL
nr.95116.12.2021.
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