
R O M Â N IA  
JUDEŢUL BOTOŞANI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROMÂNEŞTI  

 

 HOTĂRÂRE 
privind aprobarea modificării şi completării  Notei conceptuale şi a Temei de proiectare pentru obiectivul  

de investiţii „Împrejmuire  teren  gradiniţă cu program  normal în localitatea Româneşti , judeţul Botoşani” 

 

Consiliul Local al comunei Româneşti , judeţul Botoşani , întrunit în şedinţă ordinară de lucru  

în data de    11.01.2021; 

având în vedere referatul de aprobare nr. 30/04.01.2021 a domnului Dumitru Buzoianu, 

primar al comunei Româneşti , judeţul Botoşani;  

-având în vedere referatul de specialitate nr. 6186/30.12.2020;         

             -având în vedere raportul favorabil al comisiei de specialitate al Consiliului Local 

Româneşti; 
-văzând prevederile art.1 alin.(2), art.3, art.4, art.5 alin.(2) din H.G.nr.907/2016 privind etapele de 
elaborare continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente biectivelor/proiectelor 
de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare , prevederile 
Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, 

prevederile Legii nr.500/2002 privind finantele publice,cu modificarile si completarile ulterioare; 
             În baza prevederilor art.129, alin 2 lit.b) şi (4), lit. d) din Codul Administrativ aprobat prin 

O.U.G. nr 57/2019; 

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) , alin.(2)  lit. c) şi ale art.139 alin.(1)  din Codul 

Administrativ aprobat prin O.U.G. nr 57/2019;  

 

H O T A R A S T E :  

 
           Art.1. Se aprobă modificarea şi completarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investiţii 

  ,,Împrejmuire  teren   grădiniţă  cu program  normal  în localitatea Româneşti , judeţul Botoşani”. 

          Art. 2. Se aprobă modificarea şi completarea Temei de proiectare pentru obiectivul de 

 investitii ,,Împrejmuire  teren  grădiniţă cu program  normal  în localitatea Româneşti , judeţul Botoşani ”   
             Art.3.  De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde primarul comunei Româneşti,  
  judeţul Botoşani , domnul ing. Dumitru Buzoianu , prin aparatul de specialitate. 
 

 

Preşedinte de şedinţă 

Consiler- Ghiviziu Dorel 

___________________ 

                                                                                                                                   Contransemnează,      

    Secretar general  

Rusu Magdalina 

 

Româneşti  

Data 11.01.2021 

Nr.  1 

 

 
 



R O M Â N IA                                                                      

JUDEŢUL BOTOŞANI                                                                                                 A n ex a  l a  H C L  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROMÂNEŞTI                                                   nr.1/11.01.2021 
 

                                                   

  

NOTĂ CONCEPTUALĂ 

pentru realizarea obiectivului de investiţii  

„ÎMPREJMUIRE  TEREN  GRADINIŢĂ CU PROGRAM  NORMAL 

 ÎN LOCALITATEA ROMÂNEŞTI , JUDEŢUL BOTOŞANI” 

    1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii propus 

    1.1. Denumirea obiectivului de investiţii : „ÎMPREJMUIRE  TEREN  GRADINIŢĂ CU 

PROGRAM  NORMAL ÎN LOCALITATEA ROMÂNEŞTI , JUDEŢUL BOTOŞANI”. 

    1.2. Ordonator principal de credite/investitor : COMUNA ROMÂNEŞTI 

    1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar) : nu este cazul 

    1.4. Beneficiarul investiţiei : COMUNA ROMÂNEŞTI 

    2. Necesitatea şi oportunitatea obiectivului de investiţii propus 

    2.1. Scurtă prezentare privind:  

a) deficienţe ale situaţiei actuale; În prezent , împrejmuirea terenului unde este situată grădiniţa din 

localiatea Româneşti  se află intr-o stare avansată de degradare , aceasta fiind realizată cu peste 20  

ani în urmă din plasa de sârmă  pe latura dinspre Ds 181 şi din scândură pe latura dinspre DN24c.  

Odată cu finalizarea noii grădiniţe este necesară şi realizarea unei îmrejmuiri.   

b) efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiţii; Urmare a realizării 

obiectivului de investiţii activitatea în noua grădiniţă se va  realiza în condiţii optime. 

c) impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectivului de investiţii. În situaţia în care nu 

va realiza investiţia  , activitatea  grădiniţei poate va fi perurbată de accesul pe teren a persoanelor 

străine sau a animalelor.   

    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: Comuna Româneşti nu dispune de o altă locaţie optima 

pentru desfăşurarea activităţii grădiniţei , tocmai se finalizează construirea noii grădiniţe pe terenul 

unde este necesară realizarea împrejmuirii.   

    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: nu este cazul 

    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: Principalele obiective 

ce urmează a fi atinse prin realizarea investiţiei sunt: 

-sporirea gradului de siguranţă  în grădiniţă  

-creşterea calităţii actului educational .  

    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;      25 mii lei 

- standarde de cost pentru investiţii similare. – nu este cazul 

    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 -5 mii lei 

    3.3. Surse identificate pentru finanţarea cheltuielilor estimate : Sursa de finanţare pentru 

realizarea investiţiei : bugetul local 

http://lnforms.lexnavigator.net/2016/decembrie/2016-12-mof-1061-907-1-1-nota_conceptuala.rtf


    4. Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şi/sau al construcţiei 

existente: Investiţia va fi realizată pe un teren proprietate publică a Comunei Româneşti . 

    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 este amplasat în localitatea Româneşti , cu acces din DN24C   

identificat prin nr. CF 51020, pc 151 , suprafaţa = 2120 mp.  

b) relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile; în prezent, accesul 

pietonal se face din DN24c iar cel rutier se face din Ds181. 

c) surse de poluare existente în zonă; nu este cazul 

d) particularităţi de relief;  

e) nivel de echipare tehnico - edilitară a zonei şi posibilităţi de asigurare a utilităţilor; Terenul  

dispune de acces pietonal  din DN24C , există reţea de alimentare cu apă , telefonie fixă /internet şi 

reţea de alimentare cu energie electrică la limita de proprietate. 

f) existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în 

măsura în care pot fi identificate;-nu este cazul 

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; 

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. 

–nu este cazul 

    6. Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus, din punct de vedere tehnic şi 

funcţional:  
a) destinaţie şi funcţiuni; construirea unei împrejmuiri pentru terenul unde este situată noua 

grădiniţă din localitatea Româneşti. 

b) caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate;  

- pe latura dinspre DN24c  împrejmuirea  va fi construită astfel: fundaţie şi stâlpi din beton armat  

iar spaţiul dintre stâlpi din panouri de fier forjat  , va avea  acces pietonal  iar înălţimea va fi de 

1,20 m; 

-pe latura dinspre Ds181 împrejmuirea se va realiza din panouri de sârmă zincată  cu diametrul de 

4 mm , stâlpi metalici cu diametrul de minim 40 mm , va avea acces rutier iar înălţimea va fi de 

1,5 m.  

c) durata minimă de funcţionare apreciată corespunzător destinaţiei/funcţiunilor propuse; 20 ani 

d) nevoi/solicitări funcţionale specifice;-în coformitate cu prevederile legale în vigoare 

    7. Justificarea necesităţii elaborării 

-În vederea realizării Studiului de fezabilitate se va utiliza Studiul geotehnic şi Ridicarea topo de la 

grădiniţa care se construieşte pe acelaşi teren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÎMPREJMUIRE  TEREN  GRADINIŢĂ CU PROGRAM   

NORMAL ÎN LOCALITATEA ROMÂNEŞTI , JUDEŢUL BOTOŞANI 

 

 

Beneficiar: Comuna Româneşti 
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TEMA DE PROIECTARE 

 Amplasamentul 
Beneficiarul Comuna Româneşti, a intocmit prezenta temă de proiectare  pentru construirea unei împrejmuiri la terenul 
pe care este amplasată noua grădiniţă din localitatea Româneşti pentru care se va emite certificat de urbanism cu titlul: 
„ÎMPREJMUIRE  TEREN  GRADINIŢĂ CU PROGRAM  NORMAL ÎN LOCALITATEA ROMÂNEŞTI , JUDEŢUL BOTOŞANI”. 

Amplasamentul se afla in intravilanul administrativ al comunei Româneşti, judeţul Botoşani. Imobilul se afla in 
domeniul public al comunei, act normativ nr. 971 din 20.09.2002, emis de Guvernul Romaniei, teren in suprafata de 
2120,00 mp, conform extrasului de carte funciara, avand urmatoarele vecinatati: 

La nord – Sectorul Poliţiei de Frontieră Româneşti 
  La est –  proprietate privată  
  La sud – cale de acces rutier- Ds 181 
  La vest – cale de acces pietonal- DN 24C 

   

Categoria de importanţă a obiectivului 
Conform Regulamentului privind stabilirea Categoriei de importanţă a construcţiilor şi a metodologiei aferente 

- categoria de importanţă este “C” normala, iar clasa de importanţă este III . 
 

Necesitatea şi oportunitatea investiţiei 
Beneficiarul Comuna Româneşti , va  intocmi  documentatia tehnică pentru construirea unei imprejmuiri pentru 

terenul unde este situată noua grădiniţă din localitatea Româneşti. La baza va sta certificatul de urbanism  ce va fi 
emis de Primaria comunei Româneşti. Terenul nu este inclus in listele monumentelor istorice si-sau ale naturii si nici in 
zona de protectie a siturilor arheologice. 

Zona este studiata din punct de vedere urbanistic (aliniament, regim de inaltime, distanta fata de vecinatati, 

procent de ocupare si coeficient de utilizare al terenului, plastica arhitecturala) in temeiul reglementarilor documentatiei 

de urbanism  faza PUG aprobata prin HCL Româneşti nr. 29   din 27.09.2010. 

Date generale 
Bilant teritorial propus : 
Suprafata teren             St = 2120,00 mp 
Aria construită imobil propus           Ac = 28,85 mp 
Aria desfăşurată imobil propus           Adc = 28,85mp 
 POT propus = 19,33% 
CUT propus =   0,19 
 

PROPUNERI 
Sistemul constructiv 

- Fundaţie  pe latura dinspre DN24c în lungime de 31,49 ml; 
- Gard cu stâlpi din beton armat  cu spaţiul dintre stâlpi din panouri din fier forjat   iar înălţimea va fi de 1,20 m  

pe latura dinspre DN24c în lungime de 31,49 ml ; 
- Acces pietonal pe latura dinspre DN24c; 

- Gard din panouri bordurate de sârmă zincată  cu  & de minim 4mm pe latura dinspre Ds181 în lungime de 87,72 

ml şi înălţime de 1,50 m; 

- Acces rutier pe latura dinspre Ds 181; 

- Gard din panouri bordurate de sârmă zincată cu  & de minim 4mm pe latura care se învecinează cu Moroşanu 

Gh. în lungime de 25,05 ml şi înălţime de 1,50 m; 

Accesele pietonale şi auto 
Accesul auto  se va realiza din Ds181 . 
Accesul  pietonal se va realiza din DN 24C . 

 
Preşedinte de şedinţă 

                                                                            Consiler- Ghiviziu Dorel                                      Contransemnează,      
                                                                                                                                               Secretar general  

                                                                                                                          Rusu Magdalina         

 

  



  

 


