
ANEXA 2 LA HOTĂRÂREA Nr.

INDICATORI FIZICI

1. Modernizarea infrastructurii rutiere si refacearea suprafetei carosabile  

in orasul Buftea

Modernizarea a 27,57 km de drumuri; 

Amenajarea şi modernizarea a 80,174.98 mp de trotuare; 

Amenajarea a 15,019.28 m piste pentru biciclişti; 

22,637.64 mp Suprafete înierbate modernizate; 

7.89 km marcaje longitudinale; 

1,594.20 mp marcaje transversale; 

837 panouri indicatoare pentru semnalizare rutieră.

2. Crearea Parcului “Dintre flori” -  amenajarea arhitecturala si  

peisagistica a acestuia, orasul Buftea

Amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul)

Teren in suprafata de 3,1 ha  se afla la limita dintre doua cartiere ale orasului Buftea, 

Buciumeni si Atarnati, fiind marginit de Str. Zambilelor pe laturile nord-vestica si vestica, in 

partea sud-vestica si vestica se afla cursul raului Colentina, pe partea sud-estica si estica se afla 

Str. Panselelor, iar pe latura nord estica se afla limita unei proprietati private. 

Terenul  propus  reamenajării  este  in  prezent  ocupat  de  o  groapa  de gunoi  in  curs  de 

inchidere si reconversie a terenului. Mentionez ca aducerea terenului in stare propice amenajarii 

unui  parc face obiectul  unui  alt  proiect  al  Primariei  Buftea,  aflat  in derulare si  care pana la 

inceperea lucrarilor de amenajare a parcului vor fi finalizae (conform Contractului atasat). Cu 

atat mai mult reconversia unei gropi de gunoi in spatii verzi, in plina  zona rezidentiala, face 

acest proiect un etalon de bune practici, atat la nivelul infrastructurii locale cat si a protectiei 

mediului.



Capacitati:

Locuri de joaca pentru copii: 2 buc (Loc de joaca 1-S=380mp, loc de joaca 2-S=285mp)

Lungime gard imprejmuire: 592 m

Zona de recreere fitness: 275mp

Alei de nisip stabilizat: 180 mp

Alei pavaj dale beton: 420 mp

Alei beton: 9075 mp

Alei sorturi pietris: 1890 mp

Suprafata spatii verzi: 21950mp

Montare cosuri de gunoi: 84 buc

Montare banci: 140 bucati

Montare instalatie de irigat spatii verzi: 890 mp

Montare instalatie iluminat: 3,1 km

Montare camere video: 8 bucati

Montare difuzoare: 16 buc

Cismele: 6 bucati

Toalete ecologice: 8 bucati

3. Modernizarea arhitecturala si peisagistica a spatiilor verzi aferente  

aliniamentelor stradale din orasul Buftea

Amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul):

Suprafetele  verzi  stradale  reprezinta  o  suprafata  de  aproximativ  3  ha  si  sunt 
prevazute in lungul urmatoarelor strazi:

Nr.
Strada

Nume 
strada

1 Abator
2 Agricultori
3 Apusului



4 Artelor
5 Aviatiei
6 Ciresului
7 Closca
8 Colentina
9 Crisan

10 Horia
11 Independentei
12 Intrarea Rasaritului
13 Ion Vlad
14 Luminii
15 Marasti
16 Muncii
17 Padurii
18 Parului
19 Poienii
20 Rasaritului
21 Razboieni
22 Unirii
23 Visinilor

 Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice)

Suprafata de spatii verzi: 30000mp

Mobilier urban:400 de cosuri de gunoi 

 350 de banci monopicior

      Montare instalatie de irigat spatii verzi:  30000mp

4. Dezvoltarea si modernizarea sistemului de iluminat public, cu retea 

subterana, in orasul Buftea

           Modernizarea si dezvoltarea retelei electrice pe o lungime de aproximativ 30 km (55 de 

strazi),  montarea unui numar de 1360 de stalpi, din care pentru iluminatul stradal 1070 si pentru 

cel pietonal 290.

Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice);

Numar de corpuri de iluminat: 1900 bucati – din care 1071 de 150W si 829 de 70W



Numar de stalpi suport: 1361 bucati – din care 290 de 4m si 1071 de 8m; 

Lungime de retea electrica: 30,3 km

Numar puncte de aprindere:  12 bucati

5.Crearea unei zone verzi de utilitate publica pentru cartierul  

Flamanzeni din orasul Buftea

Amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul)

Teren  in  suprafata  de  7762  mp,  se  afla  in  vecinatatea  Scolii  Nr.3,  fiind  marginit  de 

proprietati private pe laturile nordica si sudica, in partea estica se afla terenul Scolii Nr.3 si Str. 

Independentei; partea vestica este marginita de Str. Dimitrei Stelaru, orasul Buftea, judetul Ilfov.

Capacitati:

Locuri de joaca pentru copii: 2 buc (Loc de joaca 1-S=266mp, loc de joaca 2-S=116mp)

Lungime gard imprejmuire: 740 m

Zona de recreere fitness: 70mp

Alei de nisip stabilizat: 70 mp

Alei pavaj dale beton: 462 mp

Alei sorturi marmura: 850 mp

Alei sorturi pietris: 2294 mp

Suprafata spatii verzi: 3620mp

Montare cosuri de gunoi: 33 buc

Montare banci: 76 bucati

Montare instalatie de irigat spatii verzi: 286 mp

Montare instalatie iluminat: 1.2 km



Montare camere video: 4 bucati

Montare difuzoare: 10 buc

Cismele: 4 bucati

Toalete ecologice: 4 bucati

6. Achizitionarea si instalarea sistemului de supraveghere video pentru 

creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în oraşul Buftea

Amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul);

Denumirea locatiei Numarul de 
camere video

Camere video

1. Intersesctia Fulger cu Aviatiei 1 CV1

2. Intersectia str. Fulger cu zona CFR 1 CV2

3. Strada Fulger 1 CV3

4. Statie de Autobuz Buciumeni 1 CV6

5.  Intersectia  Soseaua  Bucuresti  – 
Targoviste cu str. Aviatiei

1 CV5

6.  CAP Centru Votare 1 CV4

7. Soseaua Bucuresti - Targoviste la iesire 
din Buciumeni

1 CV7

8. Intersectia str. Aviatiei cu str. Motoc 1 CV8

9. Pe str. Aviatiei 3 CV9, CV10, CV11

Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice);

Numar de camere video: 11 bucati

Numar de stalpi suport: 11 bucati

Numar switch: 2 bucati



Numar dispecerate: 1 bucata

Numar PC-uri industriale: 2 bucati
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