
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL  NEAMŢ 

COMUNA  TĂMĂŞENI 

CCONSILIUL LOCAL 

 Fax 0233/749.333, Tel. 0233/749.494 

   E-mail: primariatamaseni@yahoo.com 

 

HOTĂRÂRE 

Nr.3 din 10.02.2022 

privind aprobarea Notei conceptuale şi a Temei de proiectare aferente investiţiei  „Amenajare 

teren de sport, sat Tămășeni, comuna Tămășeni, Județul Neamț” 

      

  Consiliul Local al comunei Tămăşeni, judeţul Neamţ, 

  Având în vedere prevederile: 

− art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completrăile 

ulterioare; 

− art. 3 şi art. 4 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutului - cadru al documentaţiei 

tehnico- economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 

    Luând act de: 

        - referatul de aprobare nr. 853 din 26.01.2022 a primarului Comunei Tămăşeni, in calitatea sa de 

iniţiator;  

        - raportul de specialitate  nr. 857 din 26.01.2022 al compartimentului de specialitate cu atribuţii în 

domeniu;  

        - raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local 

      În baza prevederilor art. 129, alin. (2), lit. d) și alin. (7), lit. a) și f), ale art. 139, precum și ale art. 

196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

Adoptă prezenta, 

 

HOTĂRÂRE: 

 
Art.1.Se aprobă Nota conceptuală aferentă investiţiei „Amenajare teren de sport, sat Tămășeni, comuna 

Tămășeni, Județul Neamț”, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2.Se aprobă Tema de proiectare aferentă investiţiei „Amenajare teren de sport, sat Tămășeni, 

comuna Tămășeni, Județul Neamț”, conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.3.Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Tămăşeni, prin 

aparatul de specialitate. 

 

Art.4.Secretarul general al comunei Tămăşeni va   asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților 

și persoanelor interesate. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

    Consilier local,                                                        Contrasemnează  pentru legalitate                                                                                                        

Emanuel-Petru CÂNTACIU                              Secretarul  general al comunei Tămășeni, 

                                                                                          Alina-Cristina CĂLIMAN 
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Anexa nr.1 
 

la Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tămăşeni nr. 3/10.02.2022 
 

NOTĂ CONCEPTUALĂ 
întocmită conform Anexei 1 din H.G. nr.907/2016, pentru investiţia 

„Amenajare teren de sport, sat Tămășeni, comuna Tămășeni, 
Județul Neamț” 

 
1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii propus 
1.1. Denumirea obiectivului de investiţii: 

„Amenajare teren de sport, sat Tămășeni, comuna Tămășeni, 
Județul Neamț” 

1.2. Ordonator principali de credite/investitor: Comuna Tămăşeni 
1.3. Ordonatorii principali de credite (secundar, terţiar):- 
1.4. Beneficiarul investiţiei: Comuna Tămăşeni 

 

2. Necesitatea şi oportunitatea obiectivului de investiţii propus 
2.1. Scurtă prezentare privind: 

 
a) deficiențe ale situației actuale; 
-Nu au fost executate reparatii de intretinere in ultimii 10 ani a stratului de asfalt din curtea 
scolii, deteriorarile fiind amplificate de executia lucrarilor de modernizare a cladirii scolii; 
-In perioadale ploioase se formeaza acumulari de apa pe platforma asfaltată din curtea 
scolii. 
 
b) efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiții: 
-Asigurarea conditiilor normale pentru desfasurarea procesului educational, a orelor de 
educatie fizica si sport; 
- Asigurarea spatiului pentru petrecerea timpului liber pentru elevii scolii si pentru tinerii din 
comuna; 
c) impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectivului de investiții: 
 -Conditiilor improprii pentru desfasurarea procesului educational; 
 -Neasigurarea spatiului adecvat pentru petrecerea timpului liber pentru elevii scolii si pentru 
tinerii din comună; 
 

2.2. Prezentarea, după caz, a obiectivelor de investiţii cu aceleaşi funcţiuni sau funcţiuni similare 
cu obiectivul de investiţii propus, existente în zonă, în vederea justificării necesităţii realizării 
obiectivului de investiţii propus: 
 

a) în anul 2019 au fost receptionate lucrarile pentru „AMENAJARE TEREN DE SPORT IN 
SATUL ADJUDENI, COMUNA TAMASENI, JUDETUL NEAMT”, investitie finantata prin 
PNDR 2014-2020, masura 19.2, GAL „Podisul de Nord al Barladului”; 

b) în anul 2021 au fost receptionate lucrarile la obiectivul de investitii "Modernizare și 
extindere Şcoala Gimnazială Tămășeni". 
 

2.3. Existenţa, după caz, a unei strategii, a unui master plan ori a unor planuri similare, aprobate 



 

prin acte normative, în cadrul cărora se poate încadra obiectivul de investiţii propus : 
 
Investiţia „Amenajare teren de sport, sat Tămășeni, comuna Tămășeni, Județul 
Neamț” se încadrează în „Strategia de dezvoltare locală a comunei Tămăşeni 2021 - 2027” , 
Prioritatea 1 –„Educație”. 

 
2.4. Existenţa, după caz, a unor acorduri internaţionale ale stalului care obligă partea română la 

realizarea obiectivului de investiţii: 
 
Nu este cazul. 
 

2.5. Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei: 
 
Realizarea investiţiei „Amenajare teren de sport, sat Tămășeni, comuna Tămășeni, 
Județul Neamț”, are ca obiective principale asigurarea conditiilor normale pentru 
desfasurarea procesului educational, precum si asigurarea spatiului pentru petrecerea 
timpului liber pentru elevii scolii si pentru tinerii din comuna. 
 

3. Estimarea suportabilităţii investiţiei publice 
3.1. Estimarea cheltuielilor pentru execuţia obiectivului de investiţii, luându-se în considerare, 

după caz - costurile unor investiţii similare realizate/standarde de cost pentru investiţii 
similare: 
 
Cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţii, ţinându-se cont de costurile unor 
investiţii similare, sunt estimate la 482.000 lei fara TVA , respectiv 573.000 lei cu TVA, din 
care Cap.4 Cheltuieli pentru investiţia de bază– 436.000 lei fară TVA. 
 

3.2. Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentaţiei tehnico- economice 
aferente obiectivului de investiţie, precum şi pentru elaborarea altor studii de specialitate in 
funcţie de specificul obiectivului de investiţii, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea 
avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege : 
 
Ţinând cont de prevederile H.G. nr.907/2016 actualizat privind etapele de elaborare şi 
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiţii finanţate din fonduri publice, cheltuielile de proiectare sunt estimate, după cum 
urmează (valori fara TVA): 

− în etapa I: 
Cap.3.5.1. Tema de proiectare - nu s-au prevăzut sume; 

− în etapa II: 
Cap.3.1. Studii de teren – 5.500 lei  ; 
Cap.3.2. Obţinerea de avize, acorduri, autorizaţii – 1.000 lei; 
Cap.3.3. Expertiză tehnică - nu s-au prevăzut sume; 
Cap.3.5.3. Studiu de fezabilitate –9.000 lei ; 

− în etapa III: 
Cap.3.5.4. Documentaţii ce stau la baza emiterii avizelor şi acordurilor impuse prin 
certificatul de urbanism – 1.000 lei; 
Cap.3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie -10.000 lei; 
Cap.3.5.5. Verificarea tehnică a proiectului- 2.500 lei; 



 

Cap.3.6. Organizarea procedurilor de achizitie–nu s-au prevăzut sume; 
Cap.3.7.1 Managementul investiţiei –nu s-au prevăzut sume; 

− în etapa IV: 
Cap.3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului – 2.500 lei; 
          Cap.3.8.2. Dirigenţie de şantier – 6.500 lei; 
 

3.3. Surse identificate pentru finanţarea cheltuielilor estimate (în cazul finanţării nerambursabile 
se va menţiona programul operaţional/axa corespunzătoare, identificată) : 

a) Cheltuielile estimate pot fi finanţate prin BUGETUL LOCAL 
 

4. Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului si/sau al 
construcţiei existente 
 
Regimul juridic : 
   Imobilul, teren in suprafață de 4.424mp si 2 constructii Scoala C1 și centrala termică C2, 
identificat cu nr. cadastral 53441, inscris in carea funciară a comunei Tamaseni nr. 53441, 
situat in str. Unirii, nr. 171,  sat Tămășeni, comuna Tămășeni, județul Neamț, face parte din 
domeniul public al comunei, conform Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al 
comunei Tamaseni, aprobat prin HCL nr.17/1999, cu modificările si completările ulterioare 
si atestat prin HG nr.1356/2001, cu modificările şi completările ulterioare și până în prezent 
nu face obiectul nici unui litigiu. Amplasamentul nu se află în zona de protecție a 
monumentelor istorice și siturilor arheologice. 
Regimul economic : 
    Folosința actuala/propusă a terenului : Curti constructii 
    Conform PUG 2018 Tamaseni si a Regulamentului local aferent, imobilul se află in UTR 
nr. 1- zonă cu destinația   instituții publice și funcțiuni complementare acestora. 
Regimul tehnic : 
    În conformitate cu prevederile P.U.G. 2018 aferent comunei Tamaseni, funcțiunea 
dominantă pentru UTR nr. 1 este pentru  instituții publice și funcțiuni complementare. 
Documentaţia tehnică compusă din piese scrise şi piese desenate se va întocmi conform 
Legii nr.50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

5. Particularităţi ale amplasamentului propus pentru realizarea obiectivului de 
investiţii: 
 

a) descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse (localizare, 
suprafaţa terenului, dimensiuni în plan) : 
     Lucrările se vor desfăşura în curtea Școlii  Gimnaziale  Comuna Tămășeni, 
str. Unirii, nr. 171, sat Tămășeni, comuna Tămășeni, județul Neamț.   
     Suprafaţa totală de teren (curti constructii) a amplasamentului este de 4.424 mp 
     Pentru executarea lucrărilor nu se vor ocupa terenuri care sunt în circuitul agricol, 
proprietăţi de stat sau private.  
 

b) relaţiile cu zone învecinate, accese existente şi/sau căi de acces posibile : 
    Administrativ-teritorial, comuna Tămăşeni aparţine judeţului Neamţ, satul de reşedinţă 
Tămăşeni aflându-se la o distanţă de aproximativ 57 km de municipiul reşedinţă de judeţ 
Piatra Neamţ şi 8 Km de municipiul Roman, având în componenţă satele Tămăşeni şi 
Adjudeni. 



 

     Comuna Tămăşeni este situată în partea  S-E   a judeţului Neamţ limitându-se: la nord 
cu teritoriul judeţului Iaşi, prin comuna Răchiteni, la sud cu teritoriul comunei Cordun,  în 
partea de est cu teritoriul comunelor Doljesti şi Sagna, iar la vest cu teritoriul comunei 
Săbăoani. 
    Accesul în comuna se realizează prin: 

• drumul judeţean DJ 201C care leaga comuna Tămăşeni de municipiul Roman, prin drumul 
european E85, şi de  comuna Răchiteni, judetul Iaşi; 

• drumul comunal DC 178  Tămăşeni-Lutca cu o lungime pe raza comunei de 2,5 km, care se 
intersectează la sud-est cu drumul judeţean DJ 207A; 

• drumul comunal Tămăşeni-Mare pe o lungime pe raza comunei de 2,05 km, care se 
intersectează cu E85 la km 325; 

• drumul comunal Adjudeni - Săbăoani pe o lungime pe raza comunei de 3 km, care se 
intersectează cu E85 la km 328,5. 
 

c) surse de poluare existente în zonă : 
Se vor identifica în documentatia tehnica. 
 

d) particularităţi de relief: 
      Comuna Tămăşeni  este situată pe terasa inferioară de pe malul drept al râului Siret, cu 
altitudine de 2-3 m faţă de albia majoră, la vest fiind  mărginită de terasa superioară a râului 
Siret cu înălţimi de 30-40 m. Nota dominantă a reliefului este cea  de  luncă , dată de  lunca  
Siretului.   
Cel mai important curs de apă din comună este râul Siret, cu o lungime totală de  706 km, 
din care 5 km străbate teritoriul comunei de la N-S, cu un debit mediu anual de 37 mc/s şi 
un debit maxim de 1875mc/s (28.07.2008). 
 

e) nivel de echipare tehnică-edilitară al zonei şi posibilităţi de asigurare a utilităţilor: 
In comuna Tămăşeni există reţele de gaze naturale, energie electrică, telefonie, CATV, apă 
şi canalizare. 
 

f) existenta unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, 
în măsura în care pot fi identificate : 
În această etapă nu s-au identificat reţele edilitare în amplasament care ar necesita 
relocare/protejare.  
 

g) posibile obligaţii de servitute : 
Nu este cazul 

 
h) condiţionări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul constructiv al unor 

construcţii existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenţii, după 
caz: 
Nu este cazul 

 
i) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de urbanism aprobate - 

plan urbanistic general/plan urbanistic zonal şi regulamentul local de urbanism aferent: 
Planul urbanistic general al comunei Tămăşeni - din anul 2018, aprobat cu HCL al Comunei 
Tămăşeni nr.55/2018. 

j) existenta de 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 : 
- Amplasamentul propus nu se învecinează cu monumente istorice. 
- In zona imediat invecinată există o retea de medie tensiune de 20Kv ce impune o zona 
de protecție. 
 

6. Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus, din punct de vedere tehnic 
şi funcţional: 
 

a) destinaţie şi funcţiuni: 
Realizarea investiţiei „Amenajare teren de sport, sat Tămășeni, comuna Tămășeni, 
Județul Neamț”, are ca obiective principale asigurarea conditiilor normale pentru 
desfasurarea procesului educational, a orelor de sport, precum si asigurarea spatiului pentru 
petrecerea timpului liber pentru elevii scolii si pentru tinerii din comuna. 

b) caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate : 
 Caracteristicile/fazele investitiei sunt: 
      - decopertare strat vegetal; 
- strat de forma din balast; 
- strat drenant din balast; 
-folie polietilena – 1 strat; 
- strat suport din beton slab armat cu plasa; 
-adeziv; 
- gazon artificial pentru fotbal, inaltine minim 60mm cu implutura de nisip cuartos si granule 
de cauciuc, culoare verde, cu insertie marcaje  pentru minifotbal, 
- imprejmuire realizata din stalpi metalici cu inaltimea de 6 m, peste nivelul solului, din teava 
rectangulara, inglobati in fundatii de beton; 
-imprejmuirea se realizeaza din plasa metalica impletita. 
- plasa de protectie textila   montata deasupra terenului pe intreaga suprafata de joc (capac) 
si in spatele portilor, rezistenta la ploi, inghet si ultraviolete; 
- imprejmuirea va contine 2 cai de acces; 
-Amenajare spatiu adiacent str. Traian cu placa beton. 
- Dotari: 
• 2 porti minifotbal 3x2 m, plasa; 
• Terenul va fi iluminat cu proiectoare,  inclusiv tabloul electric, cablajele, racord, etc. 
 

c) durata minimă de funcţionare, apreciată corespunzător destinaţiei/funcţiunilor propuse : 
 Va fi stabilită ulterior, pe baza normativelor specifice învigoare.  
 

7. Justificarea necesităţii elaborării expertizei tehnice şi, după caz, a auditului 
energetic ori a altor studii de specialitate, audituri sau analize relevante, inclusiv 
analiza diagnostic, în cazul intervenţiilor la construcţii existente : 
Pentru obiectivul de investiţii propus vor fi elaborate următoarele documentaţii de 
specialitate, conform legislaţiei în vigoare: 

• Studii de teren; 
• Studiu de fezabilitate; 

•  Documentaţii ce stau la baza emiterii avizelor şi acordurilor impuse prin certificatul de 
urbanism; 

• DTAC, Proiect tehnic şi detalii de execuţie; 

• Verificarea tehnică a proiectului; 



 

Primar, 
Lucaci Ştefan 

                                                                                                              Întocmit, 
    ing. Chihalău Ioan 

 
 
 
 
 
 
 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINTA, 
CANTACIU EMANUEL PETRU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexa nr.2 
 

la Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tămăşeni nr.3/10.02.2022 
 

 

TEMĂ DE PROIECTARE 
întocmită conform Anexei 2 din H.G. nr.907/2016, pentru investiţia: 

 

„Amenajare teren de sport, sat Tămășeni, comuna Tămășeni, 
Județul Neamț” 

 

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii propus 

1.1. Denumirea obiectivului de investitii: „Amenajare teren de sport, sat 

Tămășeni, comuna Tămășeni, Județul Neamț”;  

1.2. Ordonator principal de credite : COMUNATĂMĂȘENI 

1.3. Ordonator de credite (secundar/ tertiar): -- 

1.4. Beneficiarul investitiei : Unitatea administrativa-teritoriala Comuna 

TĂMĂȘENI. 

1.5. Elaboratorul Temei de proiectare:  

Comuna Tămășeni 
2. Dale de Identificare a obiectivului de investiții 

 
2.1. Informații privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului 

şi/sau al construcției existente, documentație cadastrală 

Prezenta documentație are ca scop demararea procedurilor legale cu privire 

la întocmirea Documentației in scopul realizării obiectivului de investiții: 

„Amenajare teren de sport, sat Tămășeni, comuna Tămășeni, Județul Neamț”. 

Imobilul,teren si constructii, situat in str. Unirii, nr. 171,  sat Tămășenim 
comuna Tămășeni, județul Neamț, este proprietatea publica a Comunei 
Tamaseni si in administrarea Consiliului Local al Comunei Tamaseni, conform 
Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei. 
Regimul juridic: 

Imobilul, teren in suprafață de 4.424mp si 2 constructii Scoala C1 și centrala 
termică C2, identificat cu nr. cadastral 53441, inscris in carea funciară a comunei 
Tamaseni nr. 53441, situat in str. Unirii, nr. 171,  sat Tămășeni, comuna 
Tămășeni, județul Neamț, face parte din domeniul public al comunei, conform 
Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei Tamaseni, aprobat 
prin HCL nr.17/1999, cu modificările si completările ulterioare si atestat prin HG 
nr.1356/2001, cu modificările şi completările ulterioare și până în prezent nu face 
obiectul nici unui litigiu. Amplasamentul nu se află în zona de protecție a 
monumentelor istorice și siturilor arheologice. 
Regimul economic: 

Folosința actuala/propusă a terenului : Curti constructii 
Conform PUG2018 Tamaseni si a Regulamentului local aferent, imobilul se 

află in UTR nr. 1- zonă cu destinația  instituții publice și funcțiuni complementare 
acestora. 



 

Regimul tehnic: 
În conformitate cu prevederile P.U.G. 2018 aferent comunei Tamaseni, 

funcțiunea dominantă pentru UTR nr. 1 este pentru instituții publice și funcțiuni 
complementare. 
Documentaţia tehnică compusă din piese scrise şi piese desenate se va întocmi 
conform Legii nr.50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

2.2. Particularități ale amplasamentului/amplasamentelor 
propus/propuse pentru realizarea obiectivului de investiții, după caz: 

a) descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse 
(localizare, suprafața terenului, dimensiuni în plan); 
 

Lucrările se vor desfăşura în curtea Școlii Gimnaziale Comuna Tămășeni, str. 
Unirii, nr. 171, sat Tămășeni, comuna Tămășeni, județul Neamț. 

Suprafaţa totală de teren (curti constructii) a amplasamentului este de 4.424 
mp 

 
b) relațiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile; 

Accesul pe amplasament se realizeaza atat din Str. Unirii, cât și din str. Traian 
 

c) surse de poluare existente în zonă; 
- Nu este cazul. 
 

d) particularități de relief; 
- Nu estec cazul. 

 
e) nivel de echipare tehnico-edilitară al zonei ș iposibilități de asigurare a 

utilităților; 
Amplasanentul beneficiază de racorduri la toate utilitățile existente în zonă: 
- energie electrică 
- apa si canalizare 
- gaze naturale 
- telefonie 

f) existența unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita 
relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate; 
- Se vor stabili in urma proiectării. 
 

g) posibile obligaţii de servitute; 
- Nu este cazul. 
 

h) condiționări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul 
constructiv alunor construcții existente în amplasament, asupra cărora se vor 
face lucrări de intervenții, după caz; 
nu este cazul 
 

i) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentațiilor de 
urbanismaprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal şi 
regulamentul local deurbanism aferent; 
- Documentație de urbanism faza PUG, aprobată prin H.C.L.TAMASENI nr. 
55/2018. 



 

 
j) existența de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice 

peamplasament sau în zona imediat învecinată; existențacondiționărilor 
specifice în cazul existenței unor zone protejate sau de protecție. 
- Amplasamentul propus nu se învecinează cu monumente istorice. 
- In zona imediat invecinată există o retea de medie tensiune de 20Kv ce 
impune o zona de protecție 
 
 

2.3.  Descrierea succintă a obiectivului de investiții propus din punct de 
vedere tehnic și funcțional: 

a) destinație ș ifuncțiuni; 
Destinație - Scoala/Educatie 
Funcțiune – învatământ, petrecere timp liber. 
 

b) caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate; 
Caracteristicile/fazele investitiei sunt: 
      - decopertare strat vegetal; 

- strat de forma din balast; 
- strat drenant din balast; 
-folie polietilena – 1 strat; 
- strat suport din beton slab armat cu plasa; 
-adeziv; 
- gazon artificial pentru fotbal conform standard FIFA **, inaltine minim 
60mm cu umplutura de nisip cuartos si granule de cauciuc, culoare verde, 
cu insertie marcaje pentru minifotbal; 
- imprejmuire realizata din stalpi metalici cu inaltimeade 6 m, peste nivelul 
solului, din teava rectangulara, inglobati in fundatii de beton; 
-imprejmuirea se realizeaza din plasa din sarma impletita. 
- plasa de protectie textila montata deasupra terenului pe intreaga 
suprafata de joc (capac) si in spatele portilor, rezistenta la ploi, inghet si 
ultraviolete; 
- imprejmuirea va contine 2 cai de acces; 
- desfiintare imprejmuire existenta pe zona teren de sport pentru a asigura 
accesul pietonal din str. Traian; 
- amenajare cu beton zona dintre rigola carosabila stradala si imprejmuirea 
terenului de sport; 
- terenul va fi iluminat cu proiectoare,  inclusiv tabloul electric, cablajele, 
racord, etc. 
 
- Dotari: 

• 2 porti minifotbal 3x2 m, plasa; 
 

c) nivelul de echipare, de finisare și de dotare, exigențe tehnice ale construcției 
înconformitate cu cerințelefuncționale stabilite prin reglementări tehnice, de 
patrimoniuși de mediu în vigoare; 
Conform cerințelor stabilite de legislația specifică 
Lucrările propuse prin prezenta documentație nu afectează negativ calitatea 

mediului înconjurător, neexistând surse de poluanți și concentrații de poluanți 
rezultați pe faze tehnologice și de activitate. 



 

 
d) număr estimat de utilizatori; 

Se estimeaza un numar de 25 utilizatori simultan plus personalul auxiliar 
e) durata minimă de funcționare, apreciată corespunzător 

destinației/funcțiunilor propuse; 
Va fi stabilită ulterior, pe baza normativelor specifice învigoare.  

 
 
f) nevoi/solicitări funcționale specifice; 

Nu este cazul. 
 
g) corelarea soluțiilor tehnice cu condiționările urbanistice, de protecție a 
mediului şi apatrimoniului; 

- Conform legislatiei in domeniu. 
 
h) stabilirea unor criterii clare în vederea soluționării nevoii beneficiarului. 

 Realizarea caracteristicilor menționate, în condițiile alocarii fondurilor 

necesare. 

 

2.4. Cadrul legislativ aplicabil și impunerile ce rezultă din aplicarea 

acestuia 

La proiectarea lucrărilor se vor respecta prevederile Legii 10/1995 privind 
calitatea in construcții, Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcții, Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si 
conținutul cadru al documentațiilor tehnico – economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările si 
completările ulterioare, precum si normativele si prescripțiile tehnice in vigoare. 

 

 

 

Primar, 
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