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CAIET DE SARCINI 

pentru ,,Lucrări Decolmatare Lacuri pe teritoriul municipiului Craiova 

Beneficiar: Municipiul Craiova 

DESCRIEREA OBIECTIVĂ  A SERVICIULUI 
Situaţ ia actuală. Necesitate ş i oportunitate 

Conform O.G. nr.21/2002, modificat ă  şi aprobat ă  prin Legea 515/2002 sunt stabilite 
obligaţ iile şi răspunderile ce revin autorit ăţilor administraţiei publice locale pentru buna gospod ărire 

: 	a localit ăţ ilor, pentru instaurarea unui climat de ordine şi curăţenie pe teritoriul acestora. 
Starea actual ă  a lacurilor deschise situate în perimetrul construibil aI municipiului Craiova 

necesită  decolmatarea acestora. Lucrarile pentru decolmatare sunt necesare datorit ă  schimbării 
condiţiilor de colectare (descărcări de ape menajere ş i depozitare de gunoaie de-a lungul lacurilor ş i 

j canalelor deschise) ş i schimbarea pantei de scurgere din zona inferioar ă, care au condus la depuneri 

accentuate 
şi creşterea abundent ă  a vegetaţ iei acvatice pe taluzuri şi radier, aceste lacuri devenind 

un posibil focar de infec ţ ie ş i un real pericol de inundare a locuin ţelor din zona lor de infuenţă . 
Lacurile propuse pentru decolmatare, în prezent au sec ţiunea obturat ă  datorată  colmatării 

produse prin depunerea de aluviuni, prin pr ăbu şirea malurilor sau prin depunerea unor corpuri 
străine. 

Prezentul Caiet de sarcini se refer ă  la lucrarile necesare pentru cur ăţarea şi decolmatarea 
lacurilor existente pe raza municipiului Craiova. Lacurile vizate a fi decolmatate sunt :Hanul 
Doctorului I ş i 11. 

LaculHanul Doctorului I ş i 11 
Zona lacului I este acoperit cu vegeta ţ ie (tufari ş  ş i copaci cu diametrul de 10—'15 cm (cca 45 

buc arbori ). Protec ţ ia malurilor pe zona de acumulare aval a lacului este deteriorat ă  pe o lungime 
.de cca 400 m. 

Acumularea de ap ă  prezintă  colmatare accentuat ă . Pentru revenirea la volumul ini ţial al 
acumulării de apă  ş i asigurarea calit ăţ ii corespunzătoare a apei sunt necesare lucrari pentru 
decolmatare, care trebuie executate cu utilaje specifice de tip anfibiu (drag ă  absorbantă, excavator, 
excavator amfibiu, cositoare etc.) cu caracteristici corespunz ătoare adâncimii relativ mici a Iacului. 
.Suprafaţa lacului este aproximativ de 20.000 mp. 

Materialul rezultat din dragare urmeaz ă  a fi depus în benturi care se vor amenaja pe malul 
acumulării, după  decantare urmând a fi înc ărcat în autovehicule şi transportat în conformitate cu 
legislaţ ia. Benturile de decantare se vor executa astfel încât zona ocupat ă  să  fie adusă  la starea 
iniţ ială  (curăţată). 

Digul (călugărul) existent are terasamentele surpate ş i prezint ă  degradare a construc ţ iei de 
disipare a energiei la evacuatorul de ape. Este necesar ă  refacerea acestuia, ceea ce necesit ă  un 
volum de 25 mc umpluturi compactate manual. 
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CONDITII DE ELABORARE sI PREZENTARE 

Lucrarile de decolmatare vor fi conforme cu centralizatorul, lista de cantit ăţ i prezentate în 
anexă  şi a detaliilor de execu ţ ie a profilurilor longitudinale şi transversale în func ţie de măsurătorile 
rezultate la fa ţa locului. 

Beneficiarul, precum şi contractantul va decide în cazul neîndeplinirii lucrarilor în mod 
corespunzător, care sunt remedierile în func ţ ie de natura şi amplasarea deficien ţelor constatate. 
Costul remedierilor va fi integral suportat de contractant dac ă  deficienţa este din vina sa. 

Ofertantul va prezenta documente prin care face dovada de ţ inerii utilajelor necesare, s ă  fie în 
bună  stare de func ţ ionare, să  aibe inspecţ ia tehnică  la zi ş i R.C.A-ul achitat, să  fie înmatriculate 
(talon, carte de identitate) ş i.conducătorii auto sau mecanicii ce deservesc ma ş inile ş i utilajele să  
aibe calificările corespunz ătoare muncii prestate (copii dup ă  actele de calificare şi încadrare). 

Perioada de execu ţ ie a lucrarilor de decolmatare va fi de 1 lun ă . 
Garanţ ia lucrarilor de decolmatare va fi de 12 luni. 

MÂSURI DE PROTECTIA MUNCII 

Toate lucrarile vor fi executate numai cu personal autorizat în domeniu, respectându-se 
normele de Protec ţ ia Muncii ş i P.s.I. în vigoare ce cad în sarcina executantului. 

La utilaje, starea tehnic ă  se va verifica zilnic, înainte de începerea lucrului. 
Se interzice orice repara ţ ie, curăţare sau ungere manual ă  a elementelor în mi şcare, precum ş i 

• alimentarea cu combustibil lichid în timpul func ţ ionării. 
Se va acorda o aten ţ ie deosebită  în timpul ungerii sau aliment ării cu combustibil lichid a 

utilajelor, astfel încât s ă  nu se împrăştie vaselina sau uleiurile pe teren,evitându-se poluarea zonei ş i 
a cursului de ap ă . 

Se va acorda o aten ţ ie deosebit ă  la schimbarea Iocului de munc ă  aI utilajelor cu bra ţ  înalt, 
pentru a nu se apropia de cablurile electrice aeriene. 

Măsurile de protecţ ia muncii cuprinse în acest capitol nu sunt limitative. 

EFECTE ASUPRA MEDIULUI 

Lucrarile propuse nu vor înr ăutăţi nivelul actual al apelor de suprafaţă  sau subterane ş i nu 
vor influenţa negativ obiectivele din zon ă . 

Soluţ iile tehnice aplicate nu induc modific ări ale echilibrului ecologic, ci din contr ă, rolul 
acestora este de a se reveni la cadrul natural. 

RECEPTIA LUCRĂRILOR 

Recepţ ia şi decontarea lucrarilor se va face în prezen ţa reprezentan ţ ilor desemna ţ i ai 
beneficiarului şi a executantul, pe baza procesului verbal de recep ţ ie. 

Executantul va asigura mijlocul de transport necesar pentru efectuarea verific ărilor în teren. 

Director Exetj 
Delia CIU 

Director Ex cutiv Adjunct, 
A1in 

Intocmit, 
insp. Drago ş  SURDU 

-- 



Anexă  la Caietul de Sarcini nr. 4644012018 pt ,, Lucrăn Decolmatare Lacuri cu centralizatorul 
devizelor si listă  de cantitaţii. 

Decolmatare Lacul Hanul Doctorului l si 11 

CfTllIRlA T.1.IRIIr Ă 	 1 	SECTIUNE FINANCIARA 	l 

Simbol -- Capitol lucrări UM Cantitate Pret unitar Pret total 

RANSPORT UTILAJ 200 KM-DRAGĂ  
i MDTC5551200 ABSORBANTÀ ş I EXCAVATOR AMFIBIU buc 2,00  

COSIREA VEGETAŢ IEI 
CVATICE(PAPURA, STUF, ETC) IN 
ERENURI CU APĂ  -CU UTILAJ 

2 TSG14Cl AMFIBIU MULTIFUNCŢ IONAL 100 mp 175,00  

3 TSCO5Al SĂPĂTURĂ  CU EXACAVATOR AMFIBIU-a 100 mc 30,00  

4 H2Al201 DRAGAJ CU DR. ABSORB. REF. H3 M mii mc 3,00  

SĂPĂTURĂ  MECANIZATĂ  CU 
EXCAVATORUL DE 0.41-0.7 MC ÎN 
PAMANT CU UMIDITATEA NATURAL 

• . DESC. AUTO. TEREN CAT. 2 ÎN COND. 
5 TSCO3Fl1 GOSPOD. APELOR lOOmc 50,01  

RANSPORTUL RUTIER AL 
AMANTULUI SAU MOLOZULUI CU 

[PUTOBASCULANTA= 6 •RAO1AO6P  6 KM tone 5.000,0( 

Total manopera (ore) 

Total greutate materiale (tone) 

Material 	 Manopera 	Utilaj 	Transport 	 Total 

CheIteli directe 

lte cheltuieli directe  

Coeficient Valoare Material Manopera 1 	Utilaj 1 	Transport 1 	Total 

Contributie asiguratorie pentru 
munca _2,25%  

Material Manopera Utilaj Transport Total 
Total Cheltuieli Directe 

ICheltuieli indirecte  

Profit  

Total General fara TVA 

TVA(19%) 

TOTAL GENERAL (Lei 

insp. Dragos Surdu 


