
ROMANIA 

JUDETUL V ALCEA 
CONSILIUL LOCAL ORAS BREZOI 

HOT A RARE A Nr.30 
Privitoare la: Aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici ai 
proiectului de investiţii "Mobilitate urbană durabilă în oraşul Brezoi ",faza 

SF+DALI 

Consiliul Local Brezoi, Judetul Valcea, intrunit in sedinta extraordinara 
astazi la care participa un nr. de l2 consilieri din totalul de 15 din cati este 
emis ti tui t 

' 
Luand in discutie expunerea de motive prezentata de domnul Schell Robe1t

Adrian, primarul orasului Brezoi, rapoartele de avizare ale comisiilor de 
specialitate si raportul de specialitate nr.2589/16.05.2018 intocmit de Sef Serviciu 
Buget, Contabilitate, Financiar, Investitii, Venituri, Taxe, prin care se propune 
aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de 
investiţii "Mobilitate urbana durabila în orasul Brezoi ",faza SF+DALI; 

Ţinând cont de prevederile: 
- Ghidului solicitantului pentru apelul de proiecte nr. POR/2017/3/3.2/1/ 

7REGIUNI (Cod nr. POR/186/3), Axa priurilară 3 Sprţjinirea tranziţiei către o 
economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 4e Promovarea 
unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de 
teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilităţii 

urbane multimodale durabile şi a măsurilor de adaptare relevante pentru 
atenuare, Obiectivul specific 3.2 Reducerea emisiilor de carbon în zonele 
urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă, 

- HG nr. 907/2016 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei 

tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 

metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi 
lucrări de intervenţii, cu modificările şi completările ulterioare, 

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. "b", alin. 4 lit. "d", art. 115 alin. 
(1 ), lit. "b" coroborat cu art. 45 alin. (1 ), din Legea nr. 215/2001 privind 
Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 



HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. Se aprobă documentaţia tehnica-economică faza SF+DALI pentru 
investiţia "Mobilitate urbană durabilă în oraşul Brezoi", precum şi indicatorii 
tehnica-economici reprezentând valoarea estimativă a investiţiei, conform Anexei 
nr.l, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează 

Primarul oraşului Brezoi, prin intermediul Serviciului Buget, Contabilitate, 
Financiar, Investitii, Venituri, Taxe. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se afiseaza pe pagina web primariabrezoi.ro si la 
sediul Primariei orasului Brezoi si se comunică, astfel: 
- Instituţiei Prefectului judeţului Vâlcea; 
- Primarului oraşului Brezoi; 
- Serviciul Buget, Contabilitate, Financiar, Investitii, Venituri, Taxe 

Presedinte de sedinta 
Contrasemnează, 

SECRETAR, 

SanduNic~~ 



Descrierea investi'ţiei aferente 

Studiului de fezabilitate cu elemente de Documentaţie de Avizare a Lucrătîlor de 

Intetvenţie 

,,Mobilitate urba11ă durabilă în oraşull3rezoi" 

La nivelul Oraşului Brezoi, cerinţa de realizare a investiţiei este determinată de nevoia 

de îmbunătăţite a mobilităţii, astfel încât să fie satisfăcute nevoile de deplasare pentru 

populaţie şi mediul economic, atât în oraş cât şi în zone învecinate, în prezent şi în viitor, şi 

să crească calitatea vieţii locuitorilor. 

Ptin analiza compottamen:tului de deplasare în oraş, se vor promova soluţii alternative 

care să conducă la eficienţă energetică şi la o utilizare raţională a resurselor în transporturi, în 

spiritul dezvoltării durabile. 

linplementurea proiectului trebuie s~ eficientizeze compOittunentul de deplasare, dur şi 

să integreze politici de incluziune socială şi de dezvoltare economică durabilă. 

În oraşul Brezoi n:u este asigurat transportul public, iar îin ceea ce priveşte asigurarea 

unei infrastructuri necesare pentru biciclete, UAT Brezoi a început în anul 2016 lucrăfi de 

modernizare a mterei principale (DN7 A) cuprinzând modernizare a spaţiului carosabil, 

modernizarea trotuarelor de-a lungul căii de transport, precum şi realizarea unei piste de 

biciclete. Totuşi acestea nu sunt suficiente, iat deplasarea în teritoriu se face de regulă în 

lungul drumului naţional DN7 A. 

Obiectivul de investiţie urmăreşte impletilentarea unui transport public la nivelul UAT 

Brezoi, precum şi amenajarea unei piste de biciclete pe un traseu amplasat în general de-a 

lungul râului Lotru. 

transportul public va deservi cu precădere rezidenţii din cadrul UAT Brezoi, a elevilor, 

a turiştilor, navetiştilor, a persoanelor care rtu deţin un mijloc de transpott, precum şi 

încurajarea populaţiei de a folosi mijlocul de transport public în detrimentul autoturismelor 

personale. Acest aspect va fi posibil prin implementarea transportului public în cadrul UAT 

Brezoi, şi folosirea infrastructurii rutiere existente din cadrul UAT-ului. Transportul public va 

fi asigurat prin procurarea de mijloace de ttansp·ort, ce va: fi asigurat în cadrul investiţiei. 
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Amenajarea pistei de biciclete propuse în cadrul investiţiei, va crea un punct de atracţie 

pentru oraşul Btezoi, atât pentru localnici, cât şi pentru turişti, prin traseul propus în general 

de-a lungul râului Lotru. Acestă facilitate va încuraja rezidenţii UAT Brezoi de a folosi cât 

mai des bicicleta, utilizată atât pentru nevoile cotidi·ene, cât şi pehttu sport şi sănătate. 

Deficienţe identificate: 

··"'·;:; lipsa unui mijloc de transport în comun va c·o·nduc·e în continuare la menţinerea situţiei 

actuale: populaţia din zonă se va deplasa către punctele de interes folosind în general 

maşinile personale, iar cei c·e nu dispun vor trebui să folosescă alte alternative (ca de 

exemplu curse ocazionale neautorizate), aşa cum este cazul navetiştilor; 

.. JM cea. 260 de preşcolari sunt nevoiţi zi de zi să călătore·scă în condiţii improprii titnpului 

în care trăim, înghesuiţi în cele 2 microbuze ale şcolii, ce fa:c zilnic 2-3 curse pentm a-i 

prelua pe toţi; 

.. AI nu este asiguta:tă o infi"astructută adecvată pentru mersul cu bicicleta. Deplasare din/spre 

Brezoi se face în general pe partea: carosabilă a drumului naţional DN7 A BrezoiM 

Voineasa, biciclişti fiind conştienţi de pericolului la care se expun, însă este singura 

alternativă de a veni/pleca către oraşul Btezoi - aici ne referim la navetiştii ce lucrează 

în oraşul :Brezoi şi nu deţin un mijloc de ttanspmt propriu sau statutul social nu le 

permite acest lucru; 

.. A:.t copiii sunt privaţi de a circula cu bicicleta în condiţii de siguranţa, sau sunt expuşi 

pericolului de a se deplasa în lungul drutnului naţional bN7 A; 

..• M lipsa unei infrastructud adecvate citculaţiei bicicliştilor diminuează practicarea acestui 

spmt, necesară atât pentru copii, cât şi pentru adulţi. Mersul pe bicicletă este o activitate 

distractivă şi sănătoasă, iar plimbările pe bicicletă împteună cu prietenii, familia sunt 

cele mai plăcute. 

Investiţia unnăreste realizarea următoarelor lucrăti specifice: 

1. 

menajar·e pistă pentru biciclete 

Ptopunerile prezentului proiect ptesupune amenjarea unei piste de biciclete amplasate 

pe UAT Brezoi, pe o lungime de 11.425,0 m, amenajata distinct in 3 tipuri constructive: 

.. m.t Pista pentru biciclete amplasata pe platforma proprie; 

.• &1 Pista pentru biciclete amplasata pe platforma comuna cu carosabil nou; 

.Aii Marcaje longitudinale realizate pe suport carosabil existent. 
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2. c 
onstruire punte biciclete 

Penttu asigurarea accesului bicicliştilor de pe traseul proiectat pe malul stâng al râului 

Lotru, în apropierea zonei centrale a Otaşului Brezoi se va realiza o punte penttu biciclete 

peste râul Lottu. 

Traversarea proiectată va asigura accesul către Spaţîul vetde aflat în faza de exe·cuţie 

prin strada Lonului. Acest amplasamet1t se află poziţionat în vecinătătea Bazei Sportive 

Brezoi. 

Soluţ'ia adoptata purtţii proiectate este sp'e'cifică punţilor din beton armat, cu grinzi 

precom:primate, cu o s'ingură deschidere de 18,00 m, alcătuită din: 

Suprastructura- 4 grinzi precomprimate cu corzi aderente H = 0,52 m, L = 18 m, 

executate conform proiect IPTANA, tip G93-18 fără plăci metalice în dreptul reazemelor, din 

beton C35/45 în secţiune transversală. 

Infrastructura, alcătuită din două culei din beton armat C30/37, îngmpate în terasament, 

echipate cu un zid de gardă şi ziduri îrttoarse din beton armat C25/30. 

Punte va fi acoperită cu un sistem alcătuit din elemente de lemn stratificat. 

3. 

onstruire autoba:ză 

În cadrul investiţiei în apropierea zonei central din Oraşul Brezoi, va fi construită o 

hală trietalică având funcţiunea de autobază, menită să asigure ga'rarea autobuzelor asigurate 

prin prezenta investiţie. 

Arhitectura ansamblului este simplă, specifică coristrucţiilor d'e acest tip; 

compartimentarea interioară corespunde cerinţelor de ordin tehhologic. 
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Prescripţiile tehnice aplicate construcţiei cu structură metalică de regim P, cu înălţimea 

maximă la coamă de +9,00 m, asigură rezolvarea optimă şi unitară a problemelor tehnico

economice. 

Dimensiunile în plan ale clădirii sutit 16,00 x 22;82 m. 

4. 

onstruire staţie de autobuz 

În cadtul proiectului se propune introducetea u·nui rute ce va asigura t:ranspottul 

turiştilor, elevilot, persoanelor eate n:u deţin un mijloc de transport în cadrul UAT Oraş 

Brezoi. Aceasta va fi posibilă prin folositea infrastructurii rutiere existente de pe teritoriul 

UAT Brezoi. Transportul public va fi asigurat ptin procurarea de mijloace de transport; ce va 

fi asigurat ît1 cadrul investiţiei. 

Pe traseul rutei propuse Călineşti-Btezoi-Păşcoaia în lungime de c·ca. 17,5 km, se va 

realiza 1 staţie de autobuz, .amplasată în zona centrală a oraşului Brezoi. 

c 

5. A 

chiziţionare autobuze 

Ptin prezenta investiţie este propusă·achiziţionarea a 3 autobuze hibride urbane, menite 

să asigure trans'portul pasagerilor pe ruta Călineşti-Brezoi-Păşcoaia. Autobuzele vor fi cu 

lungimea de cea. 10,5-11 m, dotate cu sisteme de clima:tizare, încălzire, WI-FI. Autobuzele 

vor fi cu platformă joasă, prevăzute cu 3 uşi, prevăzute cu cea. 25 scaune şi asigurând 

transportul unui număr de cea. 60-65 de călătoti. 
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33.712,52 6.405,38 40.117,90 

27.212,52 5.170,38 32.382,90 
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nagementul de proiect pentru obiectivul de 

0,00 

31.430,29 0,00 31.430,29 

6.286,06 0,00 6.286,06 
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Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în 

lei, cu T.V.A. şi, respectiv, fără T.V.A., din care corrstmcţii-molitaj (C+M), în confonnitate 

cu devizul general. 

Valoarea totală a investiţiei exptimată în lei îa:tă T.V.A.: 

din care C+M fată T.V.A.: 

Valoarea totală a investiţiei exprithată în: lei cu T. V.A.: 

din care C+M cu T.V.A.: 

Durata de execuţie a lucrărilor: 1 () luni 

Durata de implementare a proiectului: 36 luni 

7 

12.757.449,33 lei 

6.286.058,7llei 

15.153.026,86lei 

7.480.409,87 lei 


