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CF: 3372882 

TEMA DE PROIECTARE 

• Denumirea investiţiei: 
" Documentaţie tehnică amenajare staţii transport în comun" 

• Denumirea autorităţii contractante: Primăria Municipiului Botoşani 
Cod fiscal: <33.72.882 >, Adresa: Str. Poştei nr. 2, Cod 710356, Numărul de telefon, <0231/511712 >, fax, 

<0231/531595>, e-mail: <primariabt@ yahoo.com>, 

Pentru realizarea acestor staţii este necesar încheierea unui contract de achiziţie publică de servicii 
de proiectare. Pth-ul va studia toate cele 15 staţii existente. 

Proiectul nu trebuie să afecteze elementele constructive ale refugiului „ Prinderea elementelor de 
rezistenţă ale structurii staţiei" nu trebuie să modifice forma actuală a refugiului (borduri, pavele şi mai ales 
balustrade de inox). 

Cerinţele proiectului trebuie să răspundă la următoarele condiţii: 
Structura staţiei alcatuită din: zinc, oţel colorat, aluminiu, materiale rezistente la coroziune. 
Pentru închideri se vor folosi materiale uşoare (sticlă, policarbonat), ramane la latitudinea 

proiectantului, si trebuie sa răspundă cerinţelor de rezistenţă la: intemperii, vandalism, murdărie, etc. 
Se vor studia posibilităţile închiderii pe toate cele 3 laturi ale staţiei pentru protejarea cât mai 

eficientă a călătorilor de intemperii, dar coroborat cu condiţiile de vizibilitate ale celorlalţi participanţi la trafic. 
Acoperişul staţiilor nu trebuie sa depaşească gabaritul refugiului (lungimea 4,00 ml). 
Pentru staţiile a căror balustrade nu sunt din inox se va lua in calcul si schimbarea lor după 

modelul staţiilor existente. 
Fiecare staţie se va constitui ca obiect separat în cârdul devizului general. 
Proiectul va trebui să aibă avizul comisiei de sistematizare a circulaţiei a municipiului 

Botoşani şi implicit al Poliţiei Rutiere Botoşani. 

Fazele solicitate: DTAC, Pth, DDE, UE. Proiectul va trebui să aibă toate verificările legale, inclusiv Referatele 
verificatorilor atestaţi, în conformitate cu normele, normativele şi prescripţiile în vigoare. 
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