
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRUMOSU 

______________________________________________________________________________ 
            

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a 

devizului general actualizat  pentru obiectivul de investiții „Extindere canalizare menajeră și 

alimentare cu apă în Comuna Frumosu, județul Suceava”, aprobat pentru finanțare prin 

Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând 

categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului  

 
 

      Consiliul local al comunei Frumosu, judeţul Suceava; 
 Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 
b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul 

civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 
d) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
e) art. 129 alin. (2) lit. b) și d) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare,;  
f) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 
g) OUG nr. 93/2021 privind instituirea unor masuri pentru derularea Programului 

national de dezvolatare locala etapa a II-a, art. I 
h) Modificarea art. IV alin. (1) al OUG nr. 6/2017 privind modificarea si 

completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri privind 
realizarea investitiilor finantate din fornduri publice  

Ținând cont de:  
-Proiectul de hotarare inițiat de primarul comunei Frumosu, conform art.136, 

alin.(1) si alin.(8) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si 
completarile ulterioare, 

-Referatul de aprobare nr.816/30.01.2023 întocmit de initiatorul proiectului de 
hotarare; 

-Raportul Compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului nr.817/30.01.2023; 

-Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 
normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Frumosu ; 
În temeiul art.129, alin.(2), lit.”b”, lit.”d” si art.196, alin.(1) lit.”a” din OUG 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 

           

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. – Se aprobă documentația tehnico-economică - studiul de fezabilitate pentru 

obiectivul de investiții „Extindere canalizare menajeră și alimentare cu apă în Comuna 

Frumosu, județul Suceava”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții 



„Anghel Saligny” prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, 

întocmit  de S.C. BRA AUTOSTAR SERVICES S.R.L, înregistrat la Comuna Frumosu cu nr. ... 

Art. 2. - Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului 

de investiții „Extindere canalizare menajeră și alimentare cu apă în Comuna Frumosu, 

județul Suceava, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art. 3. -Se aprobă devizul general actualizat aferent obiectivului de investiții 

„Extindere canalizare menajeră și alimentare cu apă în Comuna Frumosu, județul Suceava”, 

conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Art. 4. – Se aprobă finanțarea de la bugetul local al Comunei Frumosu a sumei de 

645.243,00 lei, reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local conform 

prevederilor art. 4 alin. (6) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a 

prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea 

Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiții 

prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, 

aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 

1333/2021.  

Art. 5. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.6. -Secretarul general al comunei Frumosu va comunica hotărârea Instituției 

Prefectului județului Suceava, pentru controlul legalitatii, primarului comunei Frumosu și o 

va aduce la cunoștința publică, prin afișarea la sediul primăriei comunei Frumosu, în 

termenul prevăzut de lege. 

 

 

 

 

 

        Președintele de ședință,                                                  Contrasemnează: 

                        Niga Alexandru Gabriel                                                Secretar general U.A.T. 

                                                                                                                                Rusu Aurel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frumosu la 30.01.2023 

Nr.23 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin. (3) din din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ;Total consilieri locali în funcţie: 13          Prezenți : 13      Voturi:       -Pentru :13     -Împotriva : 0   -Abțineri : 0     

 

 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRUMOSU 

 

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr.23/30.01.2023 

Indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „Extindere 

canalizare menajeră și alimentare cu apă în Comuna Frumosu, județul Suceava”, 

Precizarea categoriei de importanță a construcției 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 177/2015 si a HG nr. 766/1994, lucrarile 

proiectate sunt de categoria de importanta C. 

 În conformitate cu STAS 4273-83, Tabelul 9, pentru lucrarile rurale, categoria 

constructiei hidrotehnice aferente canalizarii este 4, adica de importanta locala. 

 Din punct de vedere al duratei de exploatare, lucrarea este definitiva si secundara. 

In conformitate cu tabelul 13, constructiile si instalatiile definitive, secundare de categoria 

4 , se incadreaza in clasa de importanta IV. 

Date de calcul 

 Pentru dimensionarea sistemului de extinderi ale retelelor de alimentare cu apa si 

canalizare menajera sa facut in functie de locuitorii echivalenti deserviti de reteaua 

proiectata, 1161 locuitori. 

 Breviarul de calcul este anexat prezentei documentatii. 

Dimensionarea retelei s-a facut in conformitate cu reglementarile in vigoare, 

respectand STAS 1343/1-2006 „Alimentari cu apa. Determinarea cantitatilor de apa 

potabila pentru localitati urbane si rurale”; STAS 1846/1-90 „Canalizari exterioare. 

Prescriptii de proiectare. Determinarea debitelor de ape uzate de canalizare.” si normativul 

NP 133-2013 ”Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de 

alimentare cu apa si canalizare a localitatilor”. 

Lucrari de terasament 

Pozarea conductelor se va face la limita de inghet din zona studiata, conform STAS 

6054/77, de minim 1,00 m ÷ 1,10 m, lucrarile de sapatura si umplutura se vor executa 

conform prescriptiilor in vigoare privind tehnica securitatii muncii. 

Pe toata durata executiei lucrarilor, in lungul conductelor trebuie asigurata o zona 

de lucru si o zona de protectie, latimea acestor zone se stabileste in functie de latimile de 

sapatura si de conditiile locale. 

Tuburile retelei de canalizare si a retelei de distributie vor fi pozate in transee. 

Pozarea tuburilor se va face sub adancimea de inghet si se va executa cu pantele necesare 

pentru a asigura viteza minima de autocuratire, cu respectarea tehnologiei de montaj a 

furnizorilor de tubulatura din policlorura de vinil, respectiv polietilena de inalta densitate.  

Tevile se vor monta obligatoriu pe pat de nisip, de 15 cm grosime, acoperirea pana 

la 15 cm peste generatoarea tubului urmand a fi facuta cu nisip. 

Latimea transeei de lucru pentru tronsoanele comune ale retelei de canalizare si 

alimentare cu apa va fi de 1,30m conform profilelor transversale tip anexate prezentei 

documentatii. Pentru camine se vor sapa transee avand dimensiunile in plan astfel incat sa 

se asigura spatiul pentru montarea sprijinirilor si pentru realizarea compactarii 



materialului de umplutura din jurul caminului. Pamantul sapat se va depozita la cel putin 

1,00m de marginea santului. Excesul de pamant va trebui transportat intr-un depozit 

stabilit de beneficiar si executant, depozit care va fi amenajat in mod corespunzator. 

Patul conductei de canalizare va trebui sa respecte pantele (cotele) prevazute in 

planuri. Dupa pozarea conductei in sant, in jurul acesteia si minim 15cm deasupra 

generatoarei superioare se va executa umplutura compactata manual, cu material maruntit, 

pentru evitarea fisurarii sau strapungerii conductei. Umplutura deasupra conductelor se va 

face cu material rezultat din sapatura, care va fi compactat in straturi de maxim 30 cm. La 

amplasarea conductelor in plan se va tine cont de mentinerea distantelor minime de 

amplasare impuse de normativele in vigoare, si functie de cerintele avizatorilor. 

La adancime mai mare de 1,00 m a sapaturii, obligatoriu peretii sapaturilor vor fi 

sprijiniti cu parplanse metalice speciale sau dulapi de fag, asezati orizontal, la intervale de 

0,20 m.  

In cazul in care pe amplasament avem destul spatiu, se pot realiza sapaturi cu taluz 

inclinat. Pentru sapaturile cu pereti in taluz inclinat se va respecta prevederile 

normativului C169-1988. Aceste sapaturi se pot executa in orice tip de teren cu respectarea 

urmatoarelor conditii: 

pamantul are o umiditate naturala de 12-18%; 

sapatura nu sta deschisa mult timp; 

panta taluzului sapaturii sa nu depaseasca valorile maxime admise pentru diverse 

categorii de pamant date in tabelul: 

 

Adancime sapatura 

Natura terenului 

Pana la 

3m 

Mai mare de 

3m 

  tg β = h/b 

Nisip, pietris 1/1.25 1/1.50 

Nisip argilos 1/0.67 1/1.00 

Argila 

nisipoasa 
1/0.67 1/0.75 

Argila 1/0.50 1/0.67 

Loess 1/0.50 1/0.75 

 

Pe perioada realizarii sapaturilor, zona va fi delimitata pentru a preveni riscul de 

accidentare atat a muncitorilor cat si a cetatenilor ce locuiesc in apropiere. Lucrarile de 

excavatie vor incepe numai dupa obtinerea autorizatiei de construire si a avizului favorabil 

din parte autoritatilor care reglementeaza circulatia pe drumurile publice. Acestea se vor 

desfasura in baza unui program si vor afecta cat mai putin circulatia pe drumurile publice, 

asigurand ocolirea punctelor de lucru. 

La o distanta de 50cm deasupra generatoarei conductei se va pune in sant o banda 

de avertizare „Canalizare/Apa”. Aceasta va avea rolul de a atentiona muncitorii care vor 

efectua in viitor lucrari de sapatura, ca in aceasta zona exista deja conducte de utilitati. 

Retea de canalizare 

Extinderea sistemului de colectare a apelor menajere se va executa pe drumul 

judetean 176 si strazile laterale. 



Colectoarele de canalizare au fost amplasate cu luarea in considerare a 

urmatoarelor: 

 posibilitatea racordarii tuturor imobilelor la canalizare; 

 amplasarea unui numar minim de statii de pompare; 

 evitarea de pozare a colectoarelor de canalizare sau al constructiilor 

aferente acestora pe terenuri ce nu apartin de domeniul public; 

 evitarea amplasarii conductelor si constructiilor aferente pe partea 

carosabila a strazilor. 

Traseul retelelor a fost ales astfel incat sa respecte urmatoarele conditii: 

 sa treaca cat mai aproape de consumatori, pe partea cu cele mai multe 

puncte de consum; 

 sa faciliteze preluarea debitelor de apa uzata de la toate colectoarele 

secundare; 

 sa rezulte un numar cat mai redus de intersectii cu drumuri, rauri, zone 

inundabile; 

 sa asigure curgerea gravitationala a efluentului uzat spre statiile de 

pompare; 

 amplasarea pe drumurile cu circulatie rutiera intensa sa se faca in afara 

zonei carosabile. 

Reteaua de canalizare propusa va fi in sistem separativ. Prin separativ se intelege ca 

acest sistem de canalizare va colecta doar apele uzate menajere, apele meteorice urmand a 

fi colectate de rigolele si santurile stradale. 

Conductele de canalizare gravitationala vor fi din tevi PVC (Policlorura de Vinil), cu 

diametrul de 250mm si clasa de rezistenta SN8. Tevile PVC au ca si sistem de imbinare 

mufe cu garnitura de cauciuc ce permite etansarea sistemului, fara riscul de exfiltrari in 

mediu inconjurator. Conductele pentru sistemul de refulare vor fi din teava PEID PE100 

SDR17 PN10 cu diametrul de Ø110mm. 

Colectorul principal confectionat din teava PVC DN250mm SN8 este prevazut de-a 

lungul drumului judetean DJ176.  

Colectoarele secundare se vor prevedea pe strazile secundare care pornesc din 

drumul judetean.  

Retelele de canalizare se vor dispune in exteriorul santului care asigura scurgerea 

apelor in lungul drumului (ori de cate ori este posibil), la limita de proprietate, sub zona 

verde, sub trotuar, sub partea carosabila a drumurilor neasfaltate. Dupa efectuarea 

lucrarilor se vor reface toate constructiile afectate (refacere podete, rigole de beton, 

santuri, drumuri asfaltate etc.). 

Conductele vor fi montate in conditiile respectarii prevederilor STAS 8591/1-97.  

Lungimea totala a retelei de canalizare gravitationala este de 7 805m. 

Camine de vizitare 

 Concomitent cu montarea conductei se vor executa si caminele de vizitare, indicate 

pe planul de situatie. In total se vor monta 240 camine de vizitare complet echipate. 

 Caminele se vor executa conform STAS 2448-82 „Canalizari. Camine de vizitare. 

Prescriptii de proiectare”, acoperite cu capace din fonta carosabila, fiind prevazute cu piese 

de trecere etansa. Acestea au fost prevazute pe retea pentru a permite accesul in canale in 

scopul supravegherii si intretinerii acestora, pentru curatirea si evacuarea depunerilor. 



 Montarea caminelor de vizitare pe traseele retelelor de canalizare este obligatorie in 

aliniament cu distanta maxima intre ele de 60.00m, in punctele de intersectie, de schimbare 

a pantei, a diametrului colectorului sau pentru ruperea pantei. Rolul acestora este de a 

asigura, pe de o parte, conditiile de curgere in limitele prevazute de normativele in vigoare, 

iar pe de alta parte, accesul la segmentele de retea in vederea interventiilor pe timpul 

exploatarii. Acestea sunt amplasate dupa caz in spatii verzi, trotuare sau partea 

carosabila a drumurilor. 

 S-au prevazut, camine cu diametrul interior de 1000 mm, ce se vor realiza din 

elemente prefabricate din beton, avand baza caminului cu fund profilat tip jgheab, astfel 

incat sa se asigure o scurgere adecvata a apei menajere prin camin. Inaltimea finala a 

caminului se va realiza din elemete de beton tip inel, care variaza in functie de inaltimea 

caminului de la 0,25 la 1,00m. Inele de beton prefabricate DN 1000, vor avea montate 

obligatoriu, trepte de acces din beton, precum si garnituri de cauciuc la imbinarea inelelor, 

astfel incat imbinarea lor sa fie etansa. Partea finala a caminului se va realiza cu elementul 

tronconic de reducere de la DN 1000 la 620mm, si inele de aducere la cota de 5, 10 sau 15 

cm. 

 Verificarea caminelor de vizitare si proba de etanseitate se vor face concomitent cu 

verificarea si proba canalelor. 

 Avantajele folosirii caminelor prefabricate din beton sunt urmatoarele: 

 nu necesita lucrari de zidarie; 

 asigura montarea usoara; 

 pot fi montate in spatii verzi, sub trotuare sau sub carosabil; 

 sunt dotate cu elemente de aducere la cota a capacului; 

 este perfect etans; 

 asigura etanseitatea la punctele de racord cu reteaua de canalizare 

datorita mufei de racord inglobata in beton; 

 mufare usoara prin inele de etansare; 

 este dotat cu trepte de acces din fabricatie; 

 rezistenta sporita la presiunile geologice. 

 Caminul de tip prefabricat cu piese de baza, se aseaza pe un pat de balast de 15cm 

grosime. 

Dupa realizarea racordarilor la colectoarele stradale, se trece la umplerea golurilor in jurul 

caminului. Umplutura se realizeaza in straturi de 15 cm, pe tot conturul, compactarea 

realizandu-se pe fiecare strat. Gradul minim de compactare al umpluturii de nisip care 

inglobeaza caminul de vizitare trebuie sa fie de 85%. 

 In cazul amplasarii caminului sub trotuare sau carosabil se vor respecta valorile 

minime de compactare evidentiate in tabelul de mai jos: 

Amplasamentul 

caminului de vizitare 

Grad minim de compactare % 

Pe conturul 

caminului 

In zona cosului de 

acces 

Ultimul strat de 0,5 

m grosime 

Drumuri asfaltate 85 90 95 

Drumuri pietruite 85 85 90 

 

 

 



Racorduri 

Se vor realiza si racorduri de canalizare pentru riverani, acestea se vor executa pana 

la limita proprietatii, intru-un numar de 352 racorduri. 

Conducta dintre caminul de racord si reteaua stradala de canalizare se va realiza din 

teava PVC DN160mm SN8 si prin intermediul coturilor din PVC cu aceleasi dimensiuni. Se 

va evita folosirea coturilor de 90̊, se vor folosi coturi avand unghi de racord de cel mult 45̊ 

intr-un numar maxim de 2 bucati. Se va asigura o panta de scurgere minima de 3% spre 

colectorul stradal. 

Caminele de racord se vor executa din material plastic (PVC) DN 400 mm si vor fi 

acoperite cu capac carosabil si rama de fonta. Acestea vor fi compuse din: 

- baza camin, cu diametrul corpului de 400 mm si doua racorduri DN 160 mm 

orientate la 180̊, baza caminului este prevazuta cu profile de curgere care asigura 

eliminarea eventualelor depuneri de solide, chiar si la debite reduse; 

- in partea superioara a coloanei se fixeaza printr-o garnitura elastomerica montata 

pe interior, un segment de teava PVC multistrat DN 400 mm, pe care se fizeaxa 

capacul de protectie din fonta; 

- rama si capacul caminului se vor ingloba intr-o placa din beton armat sau se vor 

monta pe un inel de beton prefabricat. 

Adancimea medie de ingropare a caminelor de racord este de aproximativ 1,20 m, in 

cazul in care proprietatile se afla la o cota mai joasa decat cota drumului, se va alege 

adancimea corespunzatoare a caminului pentru a se permite realizarea racordului intre 

consumator si camin cu scurgerea apelor spre caminul de racord. 

Apele evacuate in retea vor respecta prevederile normativului NTPA 002-2002 

privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele publice de canalizare. 

Refulari 

Tevile de refulare vor fi din PE100 PEID PN10 cu diametrul de 110mm cu o lungime 

totala de 710m.  

Se vor amplasa in acelasi sant cu reteaua de canalizare gravitationala pe tronsoanele 

comune, se va respecta distantele fata de celelalte retele edilitare existente. De asemenea se 

vor proteja cu straturi de nisip si banda de avertizare ca si tevile de canalizare 

gravitationala. 

Obligatoriu conducta de refulare va fi cu insertie specifica conductelor de canalizare 

menajera (cu dunga maro) in lungul lor. 

Patul de sub conducte va fi din nisip si va avea o grosime de 15 cm. Acoperirea 

conductei se va realiza cu un strat de nisip pe o inaltime de minim 15cm, compactarea 

acestui strat se va face manual, dupa care restul santului se va umple cu pamantul ce a fost 

excavat. 

Subtraversari  

Subtraversarile de drumuri se vor face obligatoriu in teava de protectie metalica si 

va respecta STAS 9312/87.  

Subtraversarile pe drumul judetean se vor face cu teava de protectie din OL cu un 

diametru de cel putin 100mm mai mare decat conducta de transport a apelor uzate. 

Aceasta teava de protectia va fi protejata anticoroziv. 



Pe drumurile locale se pot realiza subtraversari prin foraj dirijat sau prin sapatura 

deschisa (sant deschis), cu obligatia constructorului de a reface structura rutiera la starea 

initiala. 

In total se vor realiza: 

- 2 subtraversari de drumuri locale (SDL) Ltotal=18m; 

- 4 subtraversari de drum judetean si cale ferata (SDJ) Ltotal=42m. 

-  O subtraversare de cale ferata (SCF) Ltotal=6m. 

Statii de pompare 

Structura statiilor de pompare prefabricate sunt disponibile ca produse finite, in 

camin din P.A.F.S. sau P.A.F.S. cu structura tip fagure (cu pereti dubli), pregatite pentru 

racordare imediata la retea. Instalatiile pot functiona cu una sau doua pompe de apa uzata, 

in functionare alternanta. Instalatiile sunt adecvate pentru montarea in pamant fara 

amenajari suplimentare.   

 Statiile de pompare prefabricate sunt concepute pentru colectarea si pomparea 

apelor uzate din domeniul casnic si comunal, a apelor uzate care contin materii fecale. 

 Nu este permisa utilizarea statiilor de pompare prefabricate pentru colectarea si 

pomparea: apei potabile, a fluidelor vehiculate avand componente dure cum sunt piatra, 

lemnul, metalele, nisipul etc., a fluidelor vehiculate usor inflamabile si explozive in forma 

pura.   

Intregul sistem de conducte hidraulice este preasamblat si fabricat din INOX / 

PEHD. Robinetele de retinere cu bila si robinetele de retinere cu sertar sunt fabricate din 

fonta cenusie cu un strat de acoperire impotriva coroziunii.   

Instalatia de pompare a apei reziduale functioneaza cu una sau doua pompe de apa 

uzata cu functionare in paralel sau alternanta, instalate imersat, fixe sau cu autocuplaj. 

Astfel este posibila si o functionare fara intrerupere in timpul lucrarilor de intretinere 

curenta sau reparatii. 

Statia de pompare este echipata cu: panou de automatizare si senzoristica (pentru 

CH4, H2S si CO2), instalatii de ventilatie si retinere a mirosurilor. 

Inainte de intrare a apei uzate in statia de pompare se va monta un camin cu gratar 

pentru a retine materii grosiere.  

 Aferent fiecarei statii de pompare se va executa o coloane electrica de la stalpul 

electric pana la statia de pompare. 

Statiile de pompare se vor monta in zonele unde nu se poate asigura curgerea 

gravitationala a apelor menajere. In comuna se vor monta 3 statii de pompare cu debitele 

dimensionate pentru a transporta toate apele spre statia de epurare din localitatea Fodora.  

Pentru dimensionarea statiei de pompare s-au luat in considereare urmatoarele: 

- lungimea conductei de refulare; 

- debitul statiei de pompare; 

- inaltimea de pompare; 

- pierderile hidraulice pe teava de refulare. 

Statiile de pompare, debitele si lungimile de refulare sunt prezentarte in tabelul urmator: 

 

 

 



SPAU 

Debit 

(mc/h

) 

Inaltime 

de 

pompare 

Refulare 

Lungime 

refulare 

[m] 

Ø-

teava 

SPAU 1- Strada 1 10,80 10 Refulare 1 170 Ø110 

SPAU 2- Strada 2 10,80 10 Refulare 2 296 Ø110 

SPAU 3- Strada 15 10,80 10 Refulare 3 244 Ø110 

 

Toate statiile de pompare vor fi echipate cu echipamente de tip SCADA, ce vor 

transmite datele la dispeceratul central al operatorului care va prelua reteaua in 

administrare. 

Statiile de pompare vor fi compuse din: 

Camin statie de pompare 

- constructie monobloc, integral prefabricata; 

- constructie etansa la apa, cu rezistenta sporita la soluri agresive si abrazive; 

- diametrul minim pentru camin este de 2.20m; 

- protectie impotriva inghetului pe o adancime de 1.50m; 

- contine elemente de fixare pe placa de postament pentru a evita fenomenul de 

flotabilitate creat de panza freatica; 

- fundul caminului va fi de tip jgheab care va conduce toate depunerile direct la 

pompa, ceea ce va asigura autocuratarea caminului. 

Grupul de pompare 

- echipament electropompe (1A+1R) cu montaj inecat, vertical; 

- pompele vor fi actionate prin convertizor de frecventa, individual pentru fiecare 

pompa; 

- rezerva de putere a motorului in functionare va fi de minim 20%; 

- senzor de umiditate in interiorul pompei ce permite oprirea pompei in caz de 

patrundere a apei; 

Panou de automatizare si protectie: 

Panoul de automatizare, amplasat in exteriorul statiei de pompare, va fi realizat intr-

un cofret metalic prevazut cu usa, astfel incat panoul operator, intrerupatorul general si 

butoanele de actionare a pompelor sa fie ferite de accesul neautorizat. 

Panoul de automatizare si protectie are rolul de a realiza comanda si protectia 

grupului de pompare propus, rotirea pompelor in functionare, monitorizarea temperaturii 

motorului, monitorizarea sistemului de etansare, declansarea automata a secventei de 

autocuratire pompe, a secventei de curatire colector si conducte de refulare. 

Comanda celor 2 pompe se va realiza automat, functie de nivelul din bazinul de 

retinere a apelor menajere, nivelul masurat prin intermediul senzorilor de nivel hidrostatic. 

Retea de alimentare 

Extinderea sistemului de alimentare cu apa proiectat se compune dintr-o retea de 

alimentare gravitationala care se va conecta la reteaua existenta pe amplasament. 

Lungimea totala a retelei proiectate este de 7 984m, repartizata pe diametre conform 

tabelului: 

 



Conducta Lungime [m] 

PEID PE 100 PN10 SDR17 Ø90mm 437 

PEID PE 100 PN10 SDR17 Ø110mm 2522 

PEID PE 100 PN10 SDR17 Ø125mm 1599 

PEID PE 100 PN10 SDR17 Ø140mm 3426 

Total= 7 984m  

 

Conductele se vor pozitiona in sant comun cu conductele de canalizare si refulare 

respectandu-se regulile si normativele prezentate la capitolul retelei de canalizare. 

Camine  

Caminele de vane, golire si aerisire se vor executa din beton armat prefabricat, 

prevazute cu placa din beton si capac de fonta carosabil fara gauri si cu garnitura de 

etansare. Dimensiunile interioare a acestora fiind 1.50m×1.50m×2.00m. Toate caminele vor 

fi prevazute cu radier in panta spre o basa colectoare si piese de trecere etanse prin pereti. 

Toate vanele vor fi cu corp din fonta cu sertar cauciucat PN10.  

Caminele de vane vor fi dotate cu: 

- piesa de trecere etansa prin peretele caminului; 

- doi robineti cu sertar pana DN100 PN10; 

- un teu egal DN100 PN10 din fonta ductila pentru apa potabila, prevazut cu flanse; 

- suport pentru conducta si robineti; 

- capac din fonta fara gauri, carosabil; 

- in interiorul caminelor, armaturile din fonta ductila se vor bransa la conductele din 

teava PEID, prin urmatoarele repere: 

 adaptor flansa PEID SDR 17 PN10 Ø110mm; 

 flansa rotunda plata libera DN100 PN10; 

 garnitura din neopren. 

Caminele de vane se vor monta la intersectii de strazi si la realizarea ramificatiei 

retelei. 

Caminele de golire au urmatoarele componente: 

- piesa de trecere etanse prin peretele caminului; 

- un robinet cu sertar pana DN100 PN10; 

- un robinet cu sertar pana DN50 PN10; 

- un teu redus DN100 DN50 PN10 din fonta ductila pentru apa potabila, prevazut cu 

flanse; 

- in interiorul caminelor, armaturile din fonta ductila se vor bransa la conductele din 

teava PEID, prin urmatoarele repere: 

 adaptor flansa PEID SDR 17 PN10 Ø110mm; 

 flansa rotunda plata libera DN100/PN10; 

 garnitura din neopren. 

Caminele cu vane de golire se vor monta in toate punctele joase din sistemul de 

transport al apei pentru a permite golirea tronsoanelor de conducta in caz de interventie. 

Caminele de aerisire au urmatoarele componente: 



- piesa de trecere etanse prin peretele caminului; 

- un robinet cu sertar pana DN100 PN10; 

- supapa cu dublui efect (rupere vacuum si aerisire) DN50 PN10; 

- un robinet sferic Dn50 PN10 de izolare a supapei; 

- un teu redus DN100/50 PN10 din fonta ductila pentru apa potabila, prevazut cu 

flanse; 

- in interiorul caminelor, armaturile din fonta ductila se vor bransa la conductele din 

teava PEID, prin urmatoarele repere: 

 adaptor flansa PEID SDR 17 PN10 Ø110mm; 

 flansa rotunda plata libera DN100/PN10; 

 garnitura din neopren. 

Caminele cu vane de aerisire-dezaerisire pentru reteaua de conducte se vor monta in 

toate punctele inalte din sistemul de transport al apei, acestea permit eliminarea aerului 

din sistemul de alimentare in cazul umplerii conductei si aerisirea conductelor in caz de 

golire a acestora. 

Detaliile de executie a caminelor sunt prezentate in partea desenata, detalii de 

executie. 

Hidranti de incendiu 

Pe reteaua de distributie a apei se prevad 7 hidranti de incendiu supraterani 

DN80mm, conform NP133-2013„Normativ privind proiectare, executia si exploatarea 

sistemelor de alimentare cu apa si canalizare a localitatii”, respectiv P118/2-2013- 

Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor. Hidrantii se vor amplasa conform 

planselor de situatie, de regula la intersectii de strazi, precum si in lungul acestora. Distanta 

dintre hidranti si carosabil, precum si fata de cladiri, se stabilesc conform reglementarilor 

specifice, astfel sa se asigure functionarea mijloacelor de paza contra incendiilor. Distanta 

dintre hidrantii proiectati a fost corelata cu hidrantii existenti pentru a acoperi toata zona 

unde poate aparea un incendiu. 

Bransamente 

Numarul total de bransamente prevazute in localitatea Frumosu este de 352 bucati. 

Bransamentele individuale a fiecarei gospodarii la conductele principale de 

distributie se vor realiza prin urmatoarele componente: 

 teu de bransament cu colier; 

 camin apometru din PEID cu diametrul D=500mm avand baza din beton, la 

partea superioara caminul se va inchide cu un capac etans din PEID, se va 

amplasa la limita gospodariei si in exteriorul acesteia; 

 apometru mecanic; 

 coturi la 900 

 robineti de izolare cu bila, cu levier; 

 racorduri fiting de compresiune; 

 conducta din teava PIED, PE100, Pn10, Ø25x2mm, cu lungimea medie L=3m intre 

reteaua stradala si caminul de bransament, lungime totala teava pentru 

bransament L=1 056m.  

 placa din beton cu capac din fonta, carosabil, pentru acoperirea caminului; 

Umplutura din jurul caminului si respectiv straturile de la partea inferioara si 
superioara a conductei de bransament individual, se vor realiza cu nisip care se va pilona.  



Executia umpluturii de deasupra stratului de nisip superior va respecta conditiile de 
pozare descrise la capitolul retelei de distributie. 

Subtraversari  
Subtraversarile de drumuri se vor face obligatoriu in teava de protectie metalica si 

va respecta STAS 9312/87.  
Subtraversarile pe drumul judetean se vor face cu teava de protectie din OL cu un 

diametru de cel putin 100mm mai mare decat conducta de transport a apelor potabile. 
Aceasta teava de protectia va fi protejata anticoroziv. 

Pe drumurile locale se pot realiza subtraversari prin foraj dirijat sau prin sapatura 
deschisa (sant deschis), cu obligatia constructorului de a reface structura rutiera la starea 
initiala. 

In total se vor realiza: 
- 2 subtraversari de drumuri locale (SDL) Ltotal=18m; 
- 2 subtraversari de drum judetean si cale ferata (SDJ) Ltotal=21m. 
-  O subtraversare de cale ferata (SCF) Ltotal=6m. 

d) probe tehnologice si teste. 
Investitia realizata cu scenariul 1 /varianta 1, presupune probe tehnologice si teste 

pentru darea in exploatare. 
Conform cu normativele in vigoare se vor realiza urmatoarele verificari: 
- la presiune pe reteaua de canalizare si refulare; 
- la presiune pe reteaua de alimentare cu apa; 
- probe tehnologice dupa montare si punere in functiune a statiilor de pompare; 

Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:  
Valoarea totala a investitiei este de 14,429,279.42 lei fara TVA, respectiv 

17,145,243.00 lei, inclusiv TVA;  
din care C+M: 11,652,291.18 lei fara TVA, respectiv: 13,866,226.50 lei, inclusiv TVA. 
Esalonarea investitiei se va realiza pe durata a 36 de luni dintre care 24 de luni o sa 

fie executia lucrarilor. 
Proiectul reprezinta o masura pozitiva, prin favorizarea protectiei mediului, 

sanatatii publice, mediului si calitatii vietii populatiei, ca si prin ridicarea nivelului de 
confort. 

 
Indicatori de performanta-elemente fizice/capacitati fizice care sa indice 

atingerea tintei obiectivului de investitii, dupa caz, calitativi, in conformitate cu 
standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare; 

 Pe retelele de extindere propuse prin proiect sunt necesare: 
7 805m de conducta de canalizare PVC DN250 mm; 
7 984m de conducta de distributie apa potabila din PEID PE100 PN10 SDR17; 
240 camine de vizitare si intersectie; 
38 camine pe reteaua de distributie a apei; 
3 statii de pompare; 
352 racorduri la consumatori; 
352 bransamente la consumatori; 
710 m conducta de refulare ape uzate din PEID. 
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