ITON{ANIA

CONSILIUL LOCAL A1L
COMUNEI SI]IA BUZA,L

OTARAREA
privind aprobarea nol

conceptuale ;i te ei de pro
elaboririi documer ta[iei tehnico-econo ice pen
inves
untenrt.

Consiliu
in sedinta din data de 3 i .01 .110
la proiectul de hotarare privind
vederea elaborarii documentafi
,,Construire monument- Crasrni

re

in vederea

obiectivul de
,,

local al comunei Sita

,intrunit

8 analizand expunerea de moltive
tuale di
aprobarea notei co

i tehnico-economice

i referitoare
de proiectare in
ul de in,restifii

't

compartimentului
in domeniul
r-rl
le
spr:ciialitate
prim
precum
de
cor]nisie
iei
si
de specialitate din cadrul
teritoliului i de urbanism,protectia
activitati economico-fi nancierre gricultura,amenai a
mecliului si turisrn,plecum si d, avizul secretarului;
ln ba:zrr si executarea prevederi ot:
- art.1 alin.(l) qi alin.( ) lit.a), art,3, art. 4 si
) din HG nr.90712016
plivind etapele de elaborare: i conlinutul-cadru al
lor tehnico-economice
fonduri publice, cu
fi
obiectivelor/proieote
investilii
aferente
de
modificarile q;i conrpletdrile uh loare;
,ificarile si completarile
- Legii ru:.27312006 pri' ind finantele publice
uiterioare ;
- aLt. 36 alin,(1), alin.(1 ) lit."c" gi lit."d" , alin 5) lit.
in.(6) Iit."a" pct,l4
modificdrile gi
din Legea administrafiei public Iocale w.21512001, ,publi
r:ompletdrile ulterioare;
.11 alin. (1) l.it,"b" din
irr terneiul prevederril
art.45 alin. (2) lit.'
cu
ificdrile qi
m.21512001, repu
)-egea administrafiei publice lc
r"rlterioare
complet[rile
;
rrazand ca pr iectul de hotarare este nsotit de

ol

ll

HoTARA$rE

Art.1. Se aprobd
ntonument- C rasna",confo
Art.Z. Se aprobi
tehnico-economice pentru o
Anexei nr.Z care face parte i
Art.3. Se i
,locumentele necesale

conceptuald pentru
Anexei nr.lcale face
de proiectare in
ivul de investilii"C
din prezenta

icegte primarul
obiectivului propus

ectilvul

rte inte

Sita
n pre4enta
I

invesitilii" Construit'e
din prezenta hotdrAre,
'ii documentafiei
ument-Clrasna",conform
sa sr:mneze toate

-"r

va
apalatul de

al pri

s

-

dusd Ia indePiinire

Plintarul

i Sita Buzaului si

Iui.

31.01.2018

I'R

I:NTE

Dra

Ioan

.Vt Ro-}

I "S,-{:{
'f,'i.@),

KiHrj
.Prezenta hotarare se di

-1 exemplar P
-1 exemplar

[]MNEAZA
ECITE-IAII

ANEXA NR. 1 LA HCL NR.__3___/2018

NOTA CONCEPTUALA
„CONSTRUIRE MONUMENT CRASNA”
1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii propus
1.1. Denumirea obiectivului de investiţii
„CONSTRUIRE MONUMENT CRASNA”
1.2. Ordonator principal de credite/investitor
PRIMARIA SITA BUZAULUI
1.3. Beneficiarul investiţiei
COMUNA SITA BUZAULUI

2. Necesitatea şi oportunitatea obiectivului de investiţii propus
2.1. Scurtă prezentare privind:
a) deficienţe ale situaţiei actuale;
În prezent în satul Crasna nu există niciun monument care sa-i comemoreze pe cei care au
luptat cu vitejie pentru apararea poporului nostru. La fel de important este faptul ca realizarea
acestui monument a fost gandita in contextul in care anul 2018 este anul in care se implinesc 100
de ani de la eliberarea Ardealului (1918) si Unirea Basarabiei si a Bucovinei cu Romania. Prin
urmare, obiectul de investitii vizează construirea unui monument din marmura, asezat pe un
postament din beton armat, placat cu piatră naturală cu suprafața de 4,50 mp, care sa cinsteasca
eroii care au luptat in perioada anilor 1918 si sa aminteasca comunitatii locale, ca satul Crasna
este o zona geografică importanta din istoria tarii.
b) efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiţii;
Pentru tara noastra, anul 2018, an al centenarului incheierii Primului Razboi Mondial, are o
semnificatie cu totul specială, marcand 100 de ani de existent a Romaniei modern, stat national
unitar format in urma Marii Uniri din 1918. Este datoria clasei politice, a autoritatilor si
institutiilor publice de la nivel central si local ca acest moment aniversar sa fie pregatit asa cum
se cuvine. El trebuie sa fie marcat prin actiuni, proiecte si manifestari specific, care sa se bazeze
pe consens si angajament politic si social in jurul unor obiective si proiecte de modernizare a
tarii, sa genereze coeziune sociala si imbunatatire a calitatii vietii fundamentale pe dialog
interethnic, intercultural si interconfesional, in plan national si European.
Prin implementarea proiectului se vor cinstii si omagia asa cum se cuvine persoanele decedate in
luptele purtate in perioada anilor 1918 pentru eliberarea Ardealului.
Atragerea tinerilor spre cunoasterea istoriei locale si constientizarea importantei momentului
de la la 1 Decembrie 1918, este un alt obiectiv tinta propus de autoritati prin implementarea
proiectului de investitii.
c) impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectivului de investiţii.
Lipsa de informare a locuitorilor zonei cu privire la personalitățile importante care au strabatut
satul Crasna in timpul luptelor din perioada anilor 1918 si a locuitorilor zonei care si-au pierdut
viața in contextul conflictelor de la acea vreme.
2.2. Prezentarea, după caz, a obiectivelor de investiţii cu aceleaşi funcţiuni sau funcţiuni
similare cu obiectivul de investiţii propus, existente în zonă, în vederea justificării
necesităţii realizării obiectivului de investiţii propus.
În prezent în satul Crasna nu există niciun monument care sa-i comemoreze pe cei
care au luptat cu vitejie pentru apararea poporului nostru.

2.3. Existenţa, după caz, a unei strategii, a unui master plan ori a unor planuri similare,
aprobate prin acte normative, în cadrul cărora se poate încadra obiectivul de investiţii
propus
Investitia sus mentionata este cuprinsa in Strategia De Dezvoltare a Comunei Sita
Buzaului.
2.4. Existenţa, după caz, a unor acorduri internaţionale ale statului care obligă partea
română la realizarea obiectivului de investiţii
Nu este cazul.
2.5. Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei
Pentru tara noastra, anul 2018, an al centenarului incheierii Primului Razboi Mondial, are o
semnificatie cu totul specială, marcand 100 de ani de existent a Romaniei modern, stat national
unitar format in urma Marii Uniri din 1918. Este datoria clasei politice, a autoritatilor si
institutiilor publice de la nivel central si local ca acest moment aniversar sa fie pregatit asa cum
se cuvine. El trebuie sa fie marcat prin actiuni, proiecte si manifestari specific, care sa se bazeze
pe consens si angajament politic si social in jurul unor obiective si proiecte de modernizare a
tarii, sa genereze coeziune sociala si imbunatatire a calitatii vietii fundamentale pe dialog
interethnic, intercultural si interconfesional, in plan national si European.
Prin implementarea proiectului se vor cinstii si omagia asa cum se cuvine persoanele decedate in
luptele purtate in perioada anilor 1918 pentru eliberarea Ardealului.
Atragerea tinerilor spre cunoasterea istoriei locale si constientizarea importantei momentului
de la la 1 Decembrie 1918, este un alt obiectiv tinta propus de autoritati prin implementarea
proiectului de investitii.

3. Estimarea suportabilităţii investiţiei publice
3.1. Estimarea cheltuielilor pentru execuţia obiectivului de investiţii, luându-se în
considerare, după caz:
- costurile unor investiţii similare realizate;
- standarde de cost pentru investiţii similare.
3.2. Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentaţiei tehnico-economice
aferente obiectivului de investiţie, precum şi pentru elaborarea altor studii de specialitate
în funcţie de specificul obiectivului de investiţii, inclusiv cheltuielile necesare pentru
obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege
Pentru estimarea cheltuielilor obiectivului de investitii pe faze privind proiectarea documentatiei
tehnico-econimice se va prezenta devizul general:

DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii

In lei/euro la cursul 4.5 lei/euro din data de 14/09/2017
Nr.

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

3

4

5

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

1

2

CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1

Obtinerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la
starea initiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

800.00

152.00

952.00

800.00

152.00

952.00

TOTAL CAPITOL 1
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

2,500.00

475.00

2,975.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,
acorduri si autorizatii

3.3

Expertizare tehnica

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al
cladirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

3,950.00

750.50

4,700.50

3.5.1

Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a
lucrarilor de interventii si deviz general

3,950.00

750.50

4,700.50

3.5.4

Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor

0.00

0.00

0.00

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a
detaliilor de executie

0.00

0.00

0.00

Proiect tehnic si detalii de executie

3.5.6

0.00

0.00

0.00

3.6

Organizarea procedurilor de achizitie

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

0.00

0.00

0.00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

0.00

0.00

Investitie - DEVIZ GENERAL
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In lei/euro la cursul 4.5 lei/euro din data de 14/09/2017
Nr.
1

3.7.2

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
2

3

4

5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Asistenta tehnica din partea proiectantului

0.00

0.00

0.00

3.8.1.1

pe perioada de executie a lucrarilor

0.00

0.00

0.00

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de executie, avizat
de cate Inspectoratul de Stat in Constructii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,250.00

1,377.50

8,627.50

Constructii si instalatii

20,671.83

3,927.65

24,599.48

OB.1 Monument

20,671.83

3,927.65

24,599.48

3.8
3.8.1

3.8.2

Auditul financiar
Asistenta tehnica

Dirigentie de santier

TOTAL CAPITOL 3
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1
4.1.1
4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita
montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu
necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotari

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

20,671.83

3,927.65

24,599.48

0.00

0.00

0.00

Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de
santier

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli conexe organizarii santierului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1
5.1.1
5.1.2
5.2

Organizare de santier

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.2.1

Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
finantatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de
constructii

0.00

0.00

0.00

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii

0.00

0.00

0.00

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

0.00

0.00

0.00

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
construire/desfiintare

0.00

0.00

0.00

2,067.18

392.76

2,459.94

0.00

0.00

0.00

2,067.18

392.76

2,459.94

5.3

Cheltuieli diverse si neprevazute

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

TOTAL CAPITOL 5
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1

Pregatirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

Investitie - DEVIZ GENERAL
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In lei/euro la cursul 4.5 lei/euro din data de 14/09/2017
Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

1

2

TOTAL CAPITOL 6

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

3

4

5

0.00

0.00

0.00

TOTAL Construire Monument Crasna

29,989.01

5,697.91

35,686.92

TOTAL Constructii+Montaj

20,671.83

3,927.65

24,599.48

3.3. Surse identificate pentru finanţarea cheltuielilor estimate (în cazul finanţării
nerambursabile se va menţiona programul operaţional/axa corespunzătoare, identificată)
Bugetul local.

4. Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şi/sau al
construcţiei existente
Terenul pe care se doreste amplasarea monumentului se afla în intravilanul comunei Sita
Buzaului, judetul Covasna și aparține Primariei Sita Buzaului. Terenul este in suprafata de
1918 mp, conform C.F. 24509 si este în administrarea Parohiei Ortodoxe Zăbrătău. Acesta este
lipsit de servituți.
Elementele caracteristice privind amplasarea construcției sunt următoarele:

Zona de expunere la risc seismic - conform normativului P100-1/2013
"Cod de proiectare seismica -Prevederi de proiectare pentru cladiri",
amplasamentul se incadreaza in zona seismica D, caracterizata prin coeficientul
Ks = 0,20, perioada de colt Tc =0.7 sec. si acceleratia terenului pentru pentru
proiectare (componenta orizontala a miscarii terenului) ag = 0,25 g (pentru un
interval mediu de recurenta IMR = 225 ani);


Prin aplicarea prevederilor din prescripţiile P100-1/2013 clasa de
importanţă a construcţiei analizate este III.

Categoria de importanţă a construcţiei analizate, stabilită pe baza
prevederilor HG nr. 1231/2008 şi în acord cu metodologia aprobată cu Ordinul
MLPAT nr. 31/N/2.10.1995 este “C” .

Zona climatică în care va fi amplasată construcția: V conform hărţii de
zonare climatică a României (fig A1 din SR 1907-1 si C107/1/2005) .

Din punctul de vedere al încărcărilor climatice, zona în care se va găsi
construcţia analizată are următorii parametrii de calcul:

Valoarea caracteristică a presiunii de referinţă a vântului, modificată pe
10 minute, corespunzătoare intervalului de recurenţă IMR = 50 ani (cu
probabilitate anuală de depăşire 2%) conform Cod de Proiectare CR-1-1-4/2012
este gref = 0.6 Kpa.

Valoarea caracteristică a încărcării din zăpadă pe sol corespunzătoare
intervalului de recurenţă IMR = 50 ani (cu probabilitate de depăşire 2%)
conform prescripţiei Cod de Proiectare CR 1-1-3/2012 este Sok = 2.0 KN/m2 .

Adancimea maxima de inghet in zona de amplasament este de -1.001.10m de la cota terenului amenajat conform STAS 6054-77.

Gradul de expunere la vânt: adăpostită- cladire aflata in intravilanul
comunei Sita Buzaului conform C107/1/2005.

5. Particularităţi ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru realizarea
obiectivului de investiţii:
a) descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare, suprafaţa
terenului, dimensiuni în plan);
Terenul pe care se doreste amplasarea monumentului se afla în intravilanul comunei Sita
Buzaului, judetul Covasna și aparține Primariei Sita Buzaului. Terenul este in suprafata de 1918
mp, conform C.F. 24509
Caracteristicile geometrice si functionale ale amplasamentului:
În prezent pe suprafața terenului se gasesc patru construcții, C1-capelă din zidărie
de cărămidă, C2-capelă din zidărie de BCA, C3-magazie și C4 -clopotniță.
b) relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;
Terenul este identificat prin urmatoarele vecinătăti :
- la Nord : Pârâu ;
- la Est : Comuna Sita Buzaului, nr.cad. 18, nr. top 1661/1/1/2 –Gradinita ;
- la Sud : drumul național DN10;
- la Vest : Tabara Crasna;
Accesul la teren se face din drumul principal DN10, printr-o alee pietonală si una
carosabilă;
c) surse de poluare existente în zonă;
Nu exista factori de poluare si nu este nevoie de reconstructie ecologica pentru
mentinerea cadrului natural.
d) particularităţi de relief;
Comuna Sita Buzăului este situată in judetul Covasna, la poalele muntilor Intorsurii,
pe cursul superior al raului Buzau, la o altitudine de 695 m, şi are în administraţie satele:
Sita Buzăului, Zăbrătău, Crasna, Merişor. Comuna este așezata pe drumul național
10 care leagă Brașovul de Buzău .

Localitatea se afla intr-o depresiune cu limite bine conturate care-ti dau senzatia ca te
afli intr-o cetate medievala. La Nord se afla Clabucetele Intorsurii (1000 - 1200 m)
acoperit cu paduri de foioase si conifere dar si pajisti de o cromatica deosebita. La Est
Intorsura Buzaului este strajuita de muntii Buzaului iar la sudul lor de masivul Siriu (Vf.
Siriu 1657 m, Vf. Malaia 1662 m).La Vest se inalta culmile domoale ale muntilor Tatarul
Mare si Tatarul Mic iar la sud se inalta culmile semete si abrupte ale masivului Ciucas
(Vf. Ciucas 1954 m)
e) nivel de echipare tehnico-edilitară a zonei şi posibilităţi de asigurare a utilităţilor;
Nu este necesară asigurarea cu utilități de niciun fel pentru obiectul de investiții tratat in
documentația de fața.
f) existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita
relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;
Pe amplasamentul obiectului de investitii propus nu se regasesc rețele edilitare.
g) posibile obligaţii de servitute;
Nu este cazul.
h) condiţionări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul constructiv al unor
construcţii existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenţii, după
caz;
Nu este cazul obiectului de investitii studiat.
i) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de urbanism aprobate
- plan urbanistic general/plan urbanistic zonal şi regulamentul local de urbanism aferent;
Se va atasa la documentatie Certificatul de Urbanism.
j) existenţa de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament
sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor
zone protejate.
Pe amplasamentul obiectului de investiții propus, nu se regăsesc monumente istorice,
monumente de arhitectură sau situri arheologice.

6. Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus, din punct de vedere tehnic
şi funcţional:
a) destinaţie şi funcţiuni;
Prezenta documentație vizează construirea unui monument istoric din beton armat, placat
cu piatră naturală cu suprafața de 4,50 mp, situat în comuna Sita Buzaului, sat Crasna , în scopul
implinirii celor 100 de ani de la eliberarea Ardealului din 1918 si amintirii simbolice a
personalităților care au marcat istoria națională.
b) caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate;
Se propune :-”CONSTRUIRE MONUMENT CRASNA’’
-Regim de inaltime : P ;
-Suprafata desfasurata : 4,54 mp ;
-Scuprafata construita la sol : 4,54 mp ;
Date constructive :
Constructia propusă va fi realizata din beton armat(postamentul) si marmura(monumentul
propriu-zis), placata la exterior cu piatra naturala de rau.
Fundatia postamentului va fi un bloc de beton armat clasa C16/20,armat cu bare
individuale PC52 de Ø12, de dimensiuni 2,20x3,40x1,10m. Peste fundatie va fi ridicat un
piedestal in trepte de forma ovală ,din beton C20/25, armat cu bare individuale de Ø8 și Ø14

. Prima treapta are dimensiunile in plan de 1,80x3,00m si inaltimea de 30 cm, iar cea de a
doua treapta( de forma unui trunchi de con), are dimensiunile geometrice in plan de
1,20x2,40m la partea inferioara si 0,80x2,00m la partea superioara. Ultima treapta, cea pe
care va fi asezata crucea va avea dimensiunile in plan de 0,50x1,50 m si 20 cm grosime.
Inaltimea totala a postamentului din beton este de 1,90 m, iar inaltimea totala a
monumentului va fi de 3,65m
De jur-imprejurul monumentului se va executa un trotuar de garda din pavaj autoblocant
din beton simplu, pe o distanta de 2,20 m de la marginea monumentului, iar in partea din
fata, pe acceasi latime, se va prelungii pana la limita de proprietate spre latura sudica.
Lucrările aferente executării trotuarului constau în:
-Decopertarea stratului de pamant vegetal și asternere pietriș sau balast în stat de 20-25 cm
compactat mecanic, după care perimetral se va monta bordura, iar ca și trotuar se va placa pavaj
în gosime de 6 cm peste un pat de nisip de minim 5 cm.
c) durata minimă de funcţionare apreciată corespunzător destinaţiei/funcţiunilor propuse;
Conform destinatiei pentru care a fost proiectat obiectul de investitii se apreciaza o durata de
functionare de minim 30 de ani.
d) nevoi/solicitări funcţionale specifice.
În prezent în satul Crasna nu există niciun monument care sa-i comemoreze pe cei care au
luptat cu vitejie pentru apararea poporului nostru. La fel de important este faptul ca realizarea
acestui monument a fost gandita in contextul in care anul urmator se implinesc 100 de ani de la
eliberarea Ardealului (1918) si Unirea Basarabiei si a Bucovinei cu Romania. Prin urmare,
prezenta documentație vizează construirea unui monument din marmura, asezat pe un postament
din beton armat, placat cu piatră naturală cu suprafața de 4,50 mp, care sa cinsteasca eroii care au
luptat in perioada anilor 1918 si sa aminteasca comunitatii locale, ca satul Crasna este o zona
geografică importanta din istoria tarii.

7. Justificarea necesităţii elaborării, după caz, a:
- studiului de prefezabilitate, în cazul obiectivelor/proiectelor majore de investiţii;
Deoarece prezentul obiect de investitii nu se incadreaza in categoria proiectelor majore de
investitii, nu a fost necesara alaborarea unui studiu de prefezabilitate.
- expertizei tehnice şi, după caz, a auditului energetic ori a altor studii de specialitate,
audituri sau analize relevante, inclusiv analiza diagnostic, în cazul intervenţiilor la
construcţii existente;
Nu este cazul.
- unui studiu de fundamentare a valorii resursei culturale referitoare la restricţiile şi
permisivităţile asociate cu obiectivul de investiţii, în cazul intervenţiilor pe monumente
istorice sau în zone protejate.
Nu este cazul.

ANEXA NR. 2 LA HCL NR.___3___/2018

TEMA DE PROIECTARE
„CONSTRUIRE MONUMENT CRASNA”
1. Informaţii generale :
1.1 Denumirea obiectivului de investiţii :
„CONSTRUIRE MONUMENT CRASNA”

1.2 Ordonator principal de credite/investitor
„COMUNA SITA BUZĂULUI

1.3 Beneficiarul investitiei
COMUNA SITA BUZAULUI

1.4 Elaboratorul temei de proiectare
PRIMARIA SITA BUZAULUI

2. Date de identificare a obiectivului de investiţii
2.1. Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şi/sau al construcţiei
existente, documentaţie cadastrală
Terenul pe care se execută lucrările aferente proiectului de „Construire Monument
Crasna” se afla intravilanul comunei Sita Buzaului ,aparţine domeniului public de interes local
şi se află în administrarea Parohiei Ortodoxe Zabratau.
2.2. Particularităţi ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentru
realizarea obiectivului de investiţii, după caz:
a) descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse (localizare,
suprafaţa terenului, dimensiuni în plan);
Comuna Sita Buzăului este situată in partea sud-estica a judetului Covasna, în valea
Râului Buzău, la o altitudine de 690 m, la o distanţă de 55 km faţă de resedinţa de judeţ.
Localitatea este strabatuta de DN 10, ce leaga Intorsura Buzaului de Buzau. Gara se găseşte la
3 km, atât pentru transport persoane, cât şi pentru transportul de mărfuri.
Terenul pe care se afla imobilul care face obiectul prezentei teme de proiectare se afla in
satul Crasna, comuna Sita Buzaului, Judetul Covasna si are o suprafata de 1918 mp, conform
C.F. 24509 Sita Buzaului.
b) relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;
Terenul este identificat prin urmatoarele vecinătăti :
- la Nord : Pârâu ;
- la Est : Comuna Sita Buzaului, nr.cad. 18, nr. top 1661/1/1/2 –Gradinita ;
- la Sud : drumul național DN10;
- la Vest : Tabara Crasna ;
Accesul la teren se face din drumul principal DN10, printr-o alee pietonală si una
carosabilă;
c) surse de poluare existente în zonă;
In zona nu se afla surse de poluare.
d) particularităţi de relief;
Comuna Sita Buzăului este situată in partea sud-estica a judetului Covasna, în valea
Râului Buzău, la o altitudine de 690 m, la o distanţă de 55 km faţă de resedinţa de judeţ.
Localitatea este strabatuta de DN 10, ce leaga Intorsura Buzaului de Buzau.

Localitatea se afla intr-o depresiune cu limite bine conturate care-ti dau senzatia ca te afli
intr-o cetate medievala. La Nord se afla Clabucetele Intorsurii (1000 - 1200 m) acoperit cu
paduri de foioase si conifere dar si pajisti de o cromatica deosebita. La Est Intorsura Buzaului
este strajuita de muntii Buzaului iar la sudul lor de masivul Siriu (Vf. Siriu 1657 m, Vf. Malaia
1662 m).La Vest se inalta culmile domoale ale muntilor Tatarul Mare si Tatarul Mic iar la sud se
inalta culmile semete si abrupte ale masivului Ciucas (Vf. Ciucas 1954 m)
e) nivel de echipare tehnico-edilitară al zonei şi posibilităţi de asigurare a utilităţilor;
In zona nu exista sistem centralizat de alimentare cu apa, in zona aflandu-se unizvor , iar
reteaua de canalizare menajera existenta nu este in prezent pusa in functiune
f) existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita
relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;
Pe amplasamentul obiectului de investitii propus nu se regasesc rețele edilitare.
g) posibile obligaţii de servitute;
Nu este cazul.
h) condiţionări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul constructiv al unor
construcţii existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenţii, după
caz;
Nu este cazul.
i) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de urbanism aprobate
- plan urbanistic general/plan urbanistic zonal şi regulamentul local de urbanism aferent;
Conform Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG aprobat, terenul se afla in
UTR 27 Crasna, zona institutii publice si servicii.
Conform Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG aprobat se pot realiza
modernizari si reparatii la cladirile existente, constructii si amenajari necesare unei bune
functionari.
j) existenţa de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament
sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor
zone protejate sau de protecţie.
Pe amplasamentul obiectului de investiții propus nu se regăsesc monumente istorice,
monumente de arhitectură sau situri arheologice.
2.3. Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus din punct de vedere tehnic şi
funcţional:
a) destinaţie şi funcţiuni:
Prezenta documentație vizează construirea unui monument istoric din beton armat, placat
cu piatră naturală cu suprafața de 4,50 mp, situat în comuna Sita Buzaului, sat Crasna , în scopul
implinirii celor 100 de ani de la eliberarea Ardealului din 1918 si amintirii simbolice a
personalităților care au marcat istoria națională.
b) caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate;
Se propune :-”CONSTRUIRE MONUMENT CRASNA’’
-Regim de inaltime : P ;
-Suprafata desfasurata : 4,54 mp ;
-Scuprafata construita la sol : 4,54 mp ;
Date constructive :

Constructia propusă va fi realizata din beton armat(postamentul) si marmura(monumentul
propriu-zis), placata la exterior cu piatra naturala de rau.
Fundatia postamentului va fi un bloc de beton armat clasa C16/20,armat cu bare
individuale PC52 de Ø12, de dimensiuni 2,20x3,40x1,10m. Peste fundatie va fi ridicat un
piedestal in trepte de forma ovală ,din beton C20/25, armat cu bare individuale de Ø8 și Ø14 .
Prima treapta are dimensiunile in plan de 1,80x3,00m si inaltimea de 30 cm, iar cea de a doua
treapta( de forma unui trunchi de con), are dimensiunile geometrice in plan de 1,20x2,40m la
partea inferioara si 0,80x2,00m la partea superioara. Ultima treapta, cea pe care va fi asezata
crucea va avea dimensiunile in plan de 0,50x1,50 m si 20 cm grosime. Inaltimea totala a
postamentului din beton este de 1,90 m, iar inaltimea totala a monumentului va fi de 3,65m
De jur-imprejurul monumentului se va executa un trotuar de garda din pavaj autoblocant
din beton simplu, pe o distanta de 2,20 m de la marginea monumentului, iar in partea din fata, pe
acceasi latime, se va prelungii pana la limita de proprietate spre latura sudica.
Lucrările aferente executării trotuarului constau în decopertarea stratului de pamant vegetal
și asternere pietriș sau balast în stat de 20-25 cm compactat mecanic, după care perimetral se va
monta bordura, iar ca și trotuar se va placa pavaj în gosime de 6 cm peste un pat de nisip de
minim 5 cm.
c) nivelul de echipare, de finisare şi de dotare, exigenţe tehnice ale construcţiei în
conformitate cu cerinţele funcţionale stabilite prin reglementări tehnice, de patrimoniu şi
de mediu în vigoare;
Lucrările propuse pentru realizarea obiectului de investitii presupun:
-Săpătură mecanizată și transportarea materialului rezultat pe o rază de 5km;
-Turanarea betonului de egalizare C8/10 executat la fața locului;
-Armarea blocului de fundare și turnare beton C16/20
-Cofrare și armare Piedestal ;
-Turnarea betonului armat C20/25 executat în șantier;
-Finisarea piedestalului prin aplicarea de piatra naturala de rau
-Montarea monumentului din marmura format dintr-o cruce de 1,60x72x12cm, care are
alipita o placa pe care vor fi inscriptionate numele eroilor . Sistemul de prindere al
monumentului de postament este prevazut din 4 tije metalice filetate de Ø 12, lungi de
80 cm si vor fi prinse in postamentul din beton prin ancore chimice.
-Realizarea unui trotuar din pavaj autoblocant de 6 cm grosime, de jur-imprejurul
monumentului.
d) număr estimat de utilizatori:
Nu este cazul.
e) durata minimă de funcţionare, apreciată corespunzător destinaţiei/funcţiunilor propuse:
Durata minima de functionare este de 30 ani.
f) nevoi/solicitări funcţionale specifice;
În prezent în satul Crasna nu există niciun monument care sa-i comemoreze pe cei care
au luptat cu vitejie pentru apararea poporului nostru. La fel de important este faptul ca realizarea
acestui monument a fost gandita in contextul in care anul urmator se implinesc 100 de ani de la
eliberarea Ardealului (1918) si Unirea Basarabiei si a Bucovinei cu Romania. Prin urmare,
prezenta documentație vizează construirea unui monument din marmura, asezat pe un postament
din beton armat, placat cu piatră naturală cu suprafața de 4,50 mp, care sa cinsteasca eroii care au
luptat in perioada anilor 1918 si sa aminteasca comunitatii locale, ca satul Crasna este o zona
geografică importanta din istoria tarii.

g) corelarea soluţiilor tehnice cu condiţionările urbanistice, de protecţie a mediului şi a
patrimoniului;
La proiectarea obiectivului de investitii s-a urmarit respectarea solutiilor tehnice cuprinse
in certificatul de urbanism si respectarea tuturor normelor de protectie a mediului si de
patrimoniu aflate in vigoare.
h) stabilirea unor criterii clare în vederea soluţionării nevoii beneficiarului.
În prezent în satul Crasna nu există niciun monument care sa-i comemoreze pe cei care
au luptat cu vitejie pentru apararea poporului nostru. La fel de important este faptul ca realizarea
acestui monument a fost gandita in contextul in care anul urmator se implinesc 100 de ani de la
eliberarea Ardealului (1918) si Unirea Basarabiei si a Bucovinei cu Romania. Prin urmare,
prezenta documentație vizează construirea unui monument din marmura, asezat pe un postament
din beton armat, placat cu piatră naturală cu suprafața de 4,50 mp, care sa cinsteasca eroii care au
luptat in perioada anilor 1918 si sa aminteasca comunitatii locale, ca satul Crasna este o zona
geografică importanta din istoria tarii.
2.4. Cadrul legislativ aplicabil şi impunerile ce rezultă din aplicarea acestuia
- HG 907/29.11.2016 -privind etapele de elaborare si continutul cadru a! documentatiilor
telmico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice
-LEGEA 50/1991-privind autorizarea execurarii lucrarilor de constructii cu modificarile si
completarile ulterioare
-LEGEA 350/2001 -privind amenajarea teritoriului si urmanismului cu modificarile si
completarile ulterioare
- Legea 10 /1995/- privind calitatea in constructii cu completarile si modificarile ulterioare

