
ANEXA 1  

LA HCL nr. 43 /25.04.2018 

 

 

 

Descrierea investiţiei din documentaţia tehnică faza SF MIXT 

„Abordare integrata pentru revitalizarea si dezvoltarea orasului Alesd: Obiectivul 1 : Cantina sociala 

din cartier Soimul, orasul Alesd, Obiectivul 2 : Spatiu multisport in orasul Alesd, Obiectivul 3 : Centru 

de zi pentru copiii de etnie roma din orasul Alesd, Obiectivul 4 : Shared space – design urban strada 

Cartier Soimul” 

 

 

 

DATE GENERALE: 

 

1. DENUMIREA OBIECTIVULI DE INVESTITIE:  
„Abordare integrata pentru revitalizarea si dezvoltarea orasului Alesd:  
Obiectivul 1 : Cantina sociala din cartier Soimul, orasul Alesd,  
Obiectivul 2 : Spatiu multisport in orasul Alesd,  
Obiectivul 3 : Centru de zi pentru copiii de etnie roma din orasul Alesd,  
Obiectivul 4 : Shared space – design urban strada Cartier Soimul” 
 

2. AMPLASAMENTUL:  
Obiectivul 1: jud. Bihor, oraş Aleşd, str. Ciocarliei, nr. 4, nr. cad. 103485 UAT Alesd 
Obiectivul 2: jud. Bihor, oraş Aleşd, str. Ciocarliei, nr. 4, nr. cad. 103485 UAT Alesd 
Obiectivul 3: jud. Bihor, oraş Aleşd, str. Oborului, nr. 23/A, nr. cad. 100442 UAT Alesd 
Obiectivul 4: jud. Bihor, oraş Aleşd, str. Cartier Soimul, nr. cad. 104411 UAT Alesd 
 

3. TITULARUL INVESTITIEI: ORAŞUL ALEŞD , JUD. BIHOR 
 

4. ELABORATORUL STUDIULUI: BHPROINV S.R.L.,     CUI 37676932 
 

 

DESCRIEREA CONSTRUCTIVA, FUNCTIONALA SI TEHNOLOGICA, DUPA CAZ; 

 

 

Obiectivul 1: Cantina socială din cartier Şoimul 

 Intervenţii propuse: 

 Pentru peretii exteriori sunt fara izolatie se propune termoizolarea fatadei cu 10 cm de 
polistiren expandat. 

 Pentru soclu se propune placarea cu polistiren extrudat de 5 cm grosime. 
 Pentru planseul superior se propune izolarea cu vata bazaltica de 15 cm grosime  
 Pentru planseul inferior se propune pastrarea sistemului actual 
 Se propune pastrarea tamplariei exterioare din PVC cu geam termopan 
 Pentru incalzirea spatiilor se propune inlocuirea cazanului din otel functionand pe 

combustibil solid, cu centrala termica proprie ce functioneaza cu pompe de caldura si este 
complet echipata 

 Prepararea apei calde menajere se face cu ajutorul pompelor de caldura si a panourilor 
solare 

 La realizarea instalatiei electrice se va prevedea montarea becurilor economice in locul celor 
cu incandescenta 



 Refacerea sistemului de scurgerea a apelor pluviale prin sisteme de burlane şi jgheaburi. 
Burlanele vor fi distribuite în aşa fel încat să poata capta apele din intemperii. Se vor 
prevedea guri de curatare a burlanelor în caz de colmatare. Materialele folosite pentru 
burlane şi jgheaburi vor fi din tabla zincată.  

 Refacerea zugravelilor interioare/exterioare 
 Refacerea pardoselilor  
 Se propune executarea unui tavan din gips carton pe schelet metalic in zona destinata salii 

de mese (intre axele A-C /1-4); 
 Se propune recompartimentarea spatiului dintre axele A-B/4-5 in vederea amemajarii unui 

grup sanitar pentru persoanae cu dizabilitatii; 
 Se propune refacerea trotuarelor de protectie, a rampelor de acces si a podestelor nefiind 

conforme; 
 

 

Obiectivul 2: Spaţiu multisport în oraşul Aleşd 

Intervenţii propuse: 

Terenul multisport propus va avea o suprafata construita de 558 mp, latura lunga a terenului 

va avea 31.00 m iar latura scurta 18.00 m. Terenul propus va fi acoperit, acesta va avea o structura 

metalica realizata din cadre zabrelite (arce cu zabrele) cu fundatii izolate.  Inchiderile exterioare 

atat pentru invelitoare cat si pentru cele doua frontoane se vor realiza cu prelata din PVC. Stratul 

finit al terenului este confectionat din gazon artificial; 

 

Obiectivul 3: Centru de zi pentru copiii de etnie rromă din oraşul Aleşd 

Intervenţii propuse: 

 Pentru peretii exteriori izolati cu polistiren de 8 cm grosime se propune pastrarea sistemului 
actual 

 Pentru soclu izolat cu polistiren extrudat de 5 cm grosime se propune pastrarea sistemului 
actual. 

 Pentru planseul superior se propune pastrarea termoizolatiei actuale cu vata minerala de 15 
cm grosime 

 Pentru planseul inferior se propune pastrarea sistemului actual 
 Se propune pastrarea tamplariei exterioare din PVC cu geam termopan 
 Pentru incalzirea spatiilor se propune inlocuirea cazanului din otel functionand pe 

combustibil solid,cu centrala termica proprie ce functioneaza cu pompe de caldura si este 
complet echipata 

 Prepararea apei calde menajere se face cu ajutorul pompelor de caldura si a panourilor 
solare 

 La realizarea instalatiei electrice se va prevedea montarea becurilor economice in locul celor 
cu incandescenta; 

 In planul parter se propune modificarea unui grup sanitar in vederea realizarii unui grup 
sanitar pentru persoane cu dizabilitati; 

 Se propune, de asemenea, recompartimentarea spatiului din mansarda in vederea obtinerii 
a doua grupuri sanitare (fete si baieti separat), doua birouri si un spatiu de depozitare. Se 
propune si executarea unui gol in peretele din axul 3 pentru a crea un hol ce precede spatiile 
nou propuse. Tot aici se propune si executarea instalatiei electrice. 

 Se mai propun lucrari de reparatii la streasina  si pazia existenta unde este necesara si 
reabilitarea finisajelor interioare/exterioare . 

 Refacerea sistemului de scurgerea a apelor pluviale prin sisteme de burlane şi jgheaburi. 
Burlanele vor fi distribuite în aşa fel încat să poata capta apele din intemperii. Se vor 
prevedea guri de curatare a burlanelor în caz de colmatare. Materialele folosite pentru 
burlane şi jgheaburi vor fi din tabla zincată.  



 Refacerea zugravelilor interioare/exterioare 
 Executarea pardoselilor la planul mansarda; 
 Refacerea instalatiilor sanitare, termice si electrice interioare; 
 Refacerea trotuarelor de protectie si refacerea rampelor si a podestelor; 

 

Obiectivul 4: Shared space – design urban strada Cartier Şoimul 

Intervenţii propuse: 

 Sapaturi si excavaţii pe toata structura existenta 
 Strat anticontaminator textil  
 Fundatie din balast de 30 cm grosime cu asternere mecanica 
 Strat de beton de 20 cm grosime cu asternere mecanica 
 Pavaj executat din piatra tip  
 Scurgerea apelor se va sigura prin panta pavajului spre rigola la bordura.  

 

 

CARACTERISTICI URBANISTICE.  BILANŢ DE SUPRAFETE. 

 

Obiectivul 1 

Suprafete corp cladire aflat in studiu 

- Suprafata desfasurata  constructie – 698.00 mp; 

- Suprafata construita subsol – 132.00 mp 

- Suprafata utila  subsol – 125.43 mp 

- Suprafata construita parter – 566.00 mp 

- Suprafata utila  parter – 503.20 mp 

• Suprafata grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati – 3.76 mp (propus conform 
normativului NP 051-2012); 

• Montarea suprafetelor de avertizare tactilo-vizuala (propus conform normativului 
NP 051-2012); 

 
Prin realizarea lucrărilor de interventie propuse la anvelopa constructiei şi la instalaţiile de 

încălzire din varianta 1 se vor îmbunătăţii următorii coeficienţi: 

Consumul de energie se va micşora de la 270.66[kWh/m2an] la  127.31[kWh/m2an] 

Emisia de carbon, dată de indicele de emisii echivalent CO2 se va micşora de la 

11.38[kgCO2/m2an] la 6.22 [kgCO2/m2an] 

 
Obiectivul 2 

Suprafata terenului propus prin proiect a fost dimensionat pentru practicarea jocului de mini 

fotbal, handbal, tenis si baschet. 

Terenul va avea o latime de 18 m si o lungime de 31 m; 

- Suprafata  construita – 558.00 mp; 

 

Obiectivul 3 

Suprafete corp cladire aflat in studiu 

- Suprafata desfasurata  constructie – 318.00 mp; 

- Suprafata construita parter – 166.00 mp 

- Suprafata utila  parter – 131.05 mp 

- Suprafata construita mansarda – 152.00 mp 

- Suprafata utila  mansarda – 116.22 mp 



• Suprafata grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati (plan parter)– 3.76 mp 
(propus conform normativului NP 051-2012); 

• Montarea suprafetelor de avertizare tactilo-vizuala (propus conform normativului 
NP 051-2012); 
 

Plan mansarda – s-au creeat spatii noi 

• Hol – 9.75 mp; 

• Depozit – 7.08 mp; 

• Grup sanitar F – 3.16 mp; 

• Grup sanitar B – 3.76 mp; 

• Birou – 17.04 mp; 

• Birou – 13.75 mp; 

• Sala de clasa – 61.68 mp; 
 
Prin realizarea lucrărilor de interventie propuse la sistemul de încălzire al constructiei din 

varianta 1 nu se va îmbunătăţi consumul de energie (133,51[kWh/m2an] ) dar se va îmbunătăţii 

randamentul centralei termice şi se va economisi energia produsă prin folosirea energiilor 

regenerabile (panourile solare). 

 
Obiectivul 4 

Strada aflat in studiu are o lungime de 265 ml. 

 

Parte Carosabila Strada Cartier Şoimul: 

Lungime totală:    265 ml 

Lăţime carosabil:   6.0 m 

Suprafata Carosabil:   1800 mp 

Lungime Bordura Mare:  1402 ml 

Lungime Rigola la Bordura:  1880 ml 

 

Cuantificarea valorilor acestor rezultate aşteptate se va realiza conform tabelului de mai 

jos: 

Rezultat aşteptat Valoare la  

începutul 

implementării 

proiectului 

Valoare 

estimată la  

finalul 

implementării 

proiectului  

Clădiri cu funcţii sociale/ educaţionale/ culturale/ recreative (se va 

menţiona categoria funcţională a clădirii: centru de zi, creşă, şcoală 

etc) construite/ extinse/ finalizate/ modernizate/ reabilitate/ 

dotate (număr); 

  

1.1. Cladiri cu functiuni sociale: CANTINA (Modernizare) 1 1 

1.2. Cladiri cu functiuni sociale : CENTRU DE ZI (Extindere) 1 1 

1.3. Cladiri cu functiuni recreative : TEREN MULTISPORT 
(Construit) 

0 1 

Alte facilităţi construite/ extinse/ modernizate (număr), după caz; 0 0 

Lungimea drumurilor publice construite/ extinse/ modernizate/ 

reabilitate (km); 

           Se propune reabilitarea unei strazi Shared Space – 

design urban strada Cartier Soimul : pietonal/biciclete/auto. 

0.265 0.265 



Lungimea pistelor/ traseelor pentru biciclete construite/ extinse/ 

modernizate/ reabilitate (km), după caz; 

- - 

Lungimea/ suprafaţa traseelor/ zonelor pietonale construite/ 

extinse/ modernizate/ reabilitate (km/ mp), după caz 

- - 

Suprafaţa spaţii verzi construite/ extinse/ modernizate/ reabilitate 

(mp); 

Prin proiect se propun amenajari exterioare pentru obiectivul 1 si 

obiectivul 2 ( Cantina sociala, Teren multisport) 

0 217.32 

Alte facilităţi construite/ extinse/ modernizate (număr), după caz - - 

Beneficiari Obiectiv 1 Cantina sociala din cartier Soimul, orasul Alesd 130 200 

Beneficiari Obiectiv 2 Spatiu multisport in orasul Alesd 0 10066 

Beneficiari Obiectiv 3 Centru de zi pentru copiii de etnie roma din 

orasul Alesd 

24 48 

Beneficiari Obiectiv 4 Shared space – design urban Cartier Soimul 10066 10066 

 

 

 

DATE FINANCIARE: 

 

 Lei fără TVA Lei cu TVA 

TOTAL GENERAL *) 5.665.454,10 6.737.218,05 

din care  C + M 4.098.533,29 4.877.254,62 

 

 

 

 

 

 

      

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     

        VANCEA TUDOREL DANIEL                           

                                                                                               

         CONTRASEMNEAZĂ 

                     SECRETAR 

         LAURAN NICOLETA

  

 

 

 


