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STUDIU DE FEZABILITATE  
 

 Prezentul studiu de fezabilitate este întocmit în conformitate cu Hotărârea nr. 907 din data de 

29 noiembrie 2016, privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice. 

 

I. Parțile scrise 
 

1. Date generale 

 

1.1 Foaie de capăt 

1.2 Denumirea obiectivului de investiţii: Construire împrejmuire teren 

1.3 Investitor:  Comuna Ivești 

1.4 Ordonator de credite (secundar/terţiar):  Nu este cazul 

1.5 Beneficiarul investiţiei: Comuna Ivești 

1.6 Amplasament: Strada Ciuslicului, nr. 5 

                                    Cvartal 69+27, parcela 377/4, lotul 2+parcela 5/6, lotul 2 

                        Sat Ivești, Comuna Ivești, Județul Galați 

1.7 Elaborator: S.C. UNIC ALPRO INVEST S.R.L.  

                           Str. Anghel Salingy, nr. 5 

                           Comuna Liești, Județul Galați 

                           Telefon: 0754 366 399. 

Cod CAEN: 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legată de acestea. 

Cod unic de înregistrare: 39540219 din 2018. 

Număr de ordine în registrul comerțului: J17/903/2018. 

 

2. Situaţia existentă şi necesitatea realizării obiectivului / proiectului de investiţii: 

Construire împrejmuire teren  

 

Elaborarea prezentei documentaţii prevede construirea unei împremuiri. Terenul pe care 

se va realiza îmrejmuirea se află în proprietatea Comunei Ivești, conform Actului de alipire nr. 

825 din 05.04.2021. 

 Terenul este situat în intravilanul comunei Ivești, sat Ivești, județul Galați, strada 

Ciuslicului, nr. 5, cvartal 69 + 27, parcela 377/4, lotul 2 + parcela 5/6, lotul 2. 

 

2.1.  Concluziile studiului de prefezabilitate – Nu este cazul 

 

2.2. Analiza situaţiei existente şi identificarea deficienţelor 

 

 În present, terenul este împrejmuit parțial, astfel oricine poate avea acces pe proprietate și 

poate produce daune sau poate depozita diverse reziduuri (moloz, gunoi, etc…). 

 

2.3. Analiza cererii de bunuri şi servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung privind 

evoluţia cererii, în scopul justificării necesităţii obiectivului de investiţii 
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 Pe termen lung, se urmărește o igienizare și o întreținere mai bună a terenului care urmează a 

fi împrejmuit. 

 

3. Date tehnice ale investiției  

 

3.1. Particularităţi ale amplasamentului: 

 

Soluţia adoptată a avut în vedere reglementările urbanistice din localitate.     

Amplasamentul este situat în sat Ivești, comuna Ivești, într-o zona destinată construcţiilor 

individuale şi colective mici în regim de construire continuu sau discontinuu, anexe gospodărești, 

garaje, completări și extinderi cu respectarea aliniamentelor impuse în profilul transversal al 

străzilor şi în condiţii impuse de caracterul zonei, conform prevederi PUG existent. Accesul la 

amplasament se face prin intermediul unui drum existent pe latura de nord a acestuia.  

Terenul destinat amplasamentului are următorii vecini:              

       - la nord:  - Drum; 

       - la est:     - Primăria Ivești, N.C.P.108523 ; 

       - la sud :    - N.C.P.102273; 

       - la vest:    - N.C.P.108521, N.C.P.108554. 

 

Folosinţa actuală a terenului conf. CF: În prezent, categoria de folosință a terenului este 

teren curți – construcții, garaj Serviciul public de salubrizare și pășune. 

Terenul pe care urmează a se realiza construcţia este identificat cadastral potrivit planului 

de situaţie  avizat de  Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Galati şi are numerele 

cadastrale 108555, 108522. 

       Calea de acces, adiacentă amplasamentului permite accesul atât a autoturismelor proprietate 

personală cât şi a persoanelor. Se asigură acces carosabil corespunzător dimensionat şi alcătuit 

care să permită accesul autovehiculelor de intervenţie ale pompierilor.       

 

Lucrările de trasare ale construcției 

 

Pe amplasament se începe cu trasarea construcţiilor în conformitate cu plansa A01 - plan 

de situație. 

         Aliniamentul de bază de la care se începe trasarea, va fi executat de către o echipă de 

topografie şi, trebuie păstrat până la finalizarea lucrărilor, fiind necesar pentru verificări. 

 

 Împrejmuirea are o lungime  totală de 247.49 ml și o înălțime totală de 2.00 ml. 

Împrejmurea se va realiza pe fundații cu talpă și elevație din beton armat, stâlpi din țeavă pătrată 

50x50x3 mm, cu pane de legătură 30x20x2 mm, acoperite cu panouri din tablă cutată zincată. Pe 

soclu se va aplica un strat de finisaj tip “maltă fină”. Poarta de acces  va avea lungimea de 8.00 ml, 

culisantă, prevăzută cu o ușă de acces pietonală de 1.00 ml. Se va realiza împrejmuirea terenului în 

trepte, acolo unde panta terenului impune acest lucru, pentru ca înălțimea soclului să nu 

depășească 30 cm. 

Surse de poluare existente în zonă: Nu este cazul. 
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Date climatice şi particularităţi de relief: 

- Clima: Temperat-continentală, Zona C 

- Încărcarea cu zăpadă pe amplasament este conform STAS 10101 721 -92, zona 

"B", cu gz = 150 kg/mp. 

- Adâncimea de îngheț: 0.90 m 

Amplasamentul studiat are stabilitate locală si generală asigurată si nu este supus 

pericolului inundaţiilor. Lucrările proiectate nu afectează stabilitatea amplasamantuiui în 

condiţiile păstrării proprietăţilor fizico - mecanice actuale ale terenului de fundare. 

Sistematizarea verticală va asigura colectarea și evacuarea rapidă a apelor din precipitații 

sau pierderi de la reţelele hidroedilitare atât în perioada de construcţie cât și în cea de exploatare. 

 

Existenţa unor: 

- reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi 

identificate:-Nu este cazul. 

- posibile interferenţe cu 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: Nu este cazul. 

- terenuri care aparţin unor instituţii care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională: Nu este cazul. 

Amplasamentul constructiilor se caracterizeaza prin: 

 Din punct de vedere seismic, conform P100/2013, amplasamentul se află în zona pentru care 

accelerația terenului pentru proiectare (pt. componenta orizontală) corespunzătoare unui interval 

de recurență IMR=225 ani este ag=0.35g, Tc= 1.00s. 

- presiunea convențională de calcul pe teren s-a considerat egală cu 1.50 daN/cm
2
; 

 Din punct de vedere al acțiunii vântului, conform CR1-1-4-2012, pe amplasament se admite o 

valoare caracteristică a presiunii de referință a  vântului, mediate pe 10 min, la 10 m înălțime, 

având 50 de ani intervalul mediu de recurență IMR, q0= 0.6kPa, clasa  de importanță și expunere 

la vânt este IV, pentru care γiw  =1.00. 

- zona climatică pentra zăpadă "B", STAS 10101/21-1992. 

 Din punct de vedere al acțiunii zăpezii, conform CR1-1-3-2012, pe amplasament se admite o 

valoare caracteristică a încărcării din zăpadă, pe sol, de 2.50kN/mp, pentru un interval mediu de 

recurență IMR de 50 de ani, clasa  de importanță și expunere la zăpadă este IV, pt care γis  =1.00. 

Construcția se încadrează în clasa IV de importanță, conf. normativului PI00 -1/2013 și în 

categoria "D" de importanță, conf. HG 766/1977. 

 

3.2. Costurile estimative ale investiţiei: - Conform devizelor anexate. 

 

3.3. Studii de specialitate, în funcţie de categoria şi clasa de importanţă a construcţiilor, după 

caz:v -Nu este cazul. 

 

4. Analiza fiecărui scenariu//fiecărei opţiuni tehnico - economic(e) propus(e) 

 

4.1. Se urmărește realizarea unei împrejmuiri a terenului în scopul întreținerii mai ușoare din 

punct de vedere igienic și vizual. 
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4.2. Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de 

schimbări climatice, ce pot afecta investiţia: Nu este cazul. 

 

4.3. Situaţia utilităţilor şi analiza de consum:Nu este cazul. 

- necesarul de utilităţi şi de relocare/protejare, după caz: Nu este cazul. 

- soluţii pentru asigurarea utilităţilor necesare: Nu este cazul. 

 

4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiţii:  

 

a) impactul social şi cultural, egalitatea de şanse; 

Prin implementarea proiectului se urmărește dezvoltarea arhitecturală a zonei, prin construirea 

unei împrejmuiri noi.  

 

b) estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de realizare, în 

faza de operare; 

 Pentru realizarea investiției se precozinează ocuparea unui număr de aprozimativ 5 locuri de 

muncă, timp de o lună.  

 Pentru faza de operare: nu este cazul. 

 

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a siturilor 

protejate, după caz: Nu este cazul. 

 

d) impactul obiectivului de investiţie raportat la contextul natural şi antropic în care acesta 

se integrează, după caz: Nu este cazul. 

 

5. Scenariul / Opţiunea tehnico-economică adoptată: 

 

 Scenariul adoptat este conform devizului anexat. 

 

5.1. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii: 

 

        a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei, 

cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul 

general; 

        b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice 

care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu 

standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare; 

         c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie 

de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii; 

        d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni. 

 

 Caracteristici tehnice și funcționale ale utilajelor / echipamentelor tehnologice / 

echipamentelor de transport / dotărilor ce urmează a fi achiziționate prin proiect și 

prezentarea tehnică a construcțiilor în care urmează a fi amplasate utilajele / dotările 

(inclusiv utilitățile).  Se vor preciza de asemenea, denumirea, numărul și valoarea utilajelor 

/ echipamentelor tehnologice / echipamentelor de transport/ dotărilor care vor fi 
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achiziționate, cu fundamentarea necesității acestora (utilizați formatul tabelar prezentat 

mai jos). Se va descrie fluxul tehnologic, activitatea și tehnologia aplicată în cadrul 

proiectului. NU ESTE CAZUL 

 

5.2. Grafic de eșalonare a investiției, exprimat valoric pe luni și activități. 

 

Costul estimativ al investiţiei  - Conform Devizului anexat. 

 

 Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcţiunii 

preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor fundamentale aplicabile 

construcţiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice: Nu este cazul 

 

5.3. Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei financiare 

şi economice: Fonduri din bugetul local 

 

 Din valoarea totală a investiţiei de 247 569.31 lei , ajutorul public nerambursabil este de 0 lei. 

 

 Cheltuieli 

eligibile (lei) 

Cheltuieli 

neeligibile (lei) 
Total (lei) 

Ajutor public 

nerambursabil 
   

Sursele de finanţare 

pentru completarea 

necesarului  de finanţare 

din care: 

 Bugetul local  

    - autofinanţare  247 569.31 247 569.31 

    -împrumuturi    

TOTAL PROIECT  247 569.31 247 569.31 

 

 

6. Concluzii şi recomandări 

 

 În concluzie, este necesară realizarea unei împrejmuiri a terenului, pentru delimitarea și 

protejarea proprietății.  
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II. Părţile desenate  

 

1. Plan de încadrare în zonă; 

2. Plan de situaţie; 

3. Planuri generale. 

 

 

Intocmit, 

Ing. Panaite Alexandru 


