CC MUNA LADEST!, JUDEŢUL VÂI .CEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR. 51/20;

Privind aprobarea Notei conceptuale, Temei de proiectare ş i a Devizului estimativ
pentru realizarea investiţiei "Construire teren de sport multifuncţional
tip II,
împrejmuire şi instalaţie de nocturnă Corn. Lădeşti, Liceul Virgii ierunca jud. Vâlcea"
'
II
. . .
Consiliul .ocai
al Comunei Lădeşti. judeţul Vâlcea, întrunit in şedinţa
ordinară din 26 noiemb ie 2021, la care participă 11 consilieri din totalul de 11. in funcţie ;
Având ales ca preşedinte de şedinţă pe dl cons. Ilie A N D R O N A C H E ;
Luând în c ezbatere:
* Referatul de apro Dare nr.3535/1S.11.2021 la proiectul de hotărâre al primarului;
—r—raportufn^=3§3#= iifr4SJ-1-2Q2ljljGOJE^
publice şi investiţii
* raportul Comisiile r de specialitate nr. 1. ş i 2 a!e consiliu luTTocăTT™
' •
Ţinând cont de raportul sub aspectul legalităţii proiectului de hotărâre ai
Secretarului general ai comunei înregistrat sub nr 3537/19.1(1.2021;
în conformitate cu prevederile :
H.G. nr.907/201? privind etapele de elaborare si continjutul-cadru ai documentaţiilor
tehnico-economi :e aferente proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
art. 44, aiin (11 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, c u
modificările şi cc npietăriie ulterioare;
b) din Legea nr.227/2C15 privind Codul fiscal, cu modificările şi
irt. 291-alin.(1)
completările uiter oare;
art.129 aiin.2. lit (b) şi ălin.4.'lit.(d) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificăriie s completările ulterioare;
în temeiul dispoziţiilor a r i 139 alin.(i), (3) .lita. şi art. 196 alin.(1) lit. a din
0 ; U : Q . n r . 57/201^9 priAînd-Codui administrativ^ cuLmodlflcărjle^şi completările ulterioare, cu
11 voturi pentru.'
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.(1) Se aprobă Nota conceptuală a investiţiei "Construire teren de sport
multifunctional, tip li., împrejmuire şi instalaţie de nocturnă Comuna Lădeşti, Liceul Virgii
ierunca jud. Vâlcea". bonform Anexei nr.1 . la prezenta.
(2) S e aprobă valoarea estimativă a investiţiei de 222.007,76 lei, fără TVA,
conform devizului , A lexa nr.2. la prezenta.
Art,2. S e i probă Tema de proiectare a Investiţiei Construire teren de sport
multifunctional, tip II., împrejmuire şi instalaţie de nocturnă Comuna Lădeşti, Liceul Virgii
Ierunca jud. Vâlcea", onform Anexei nr.3 . ia prezenta
Art.3. Fi nararea investiţiei s e va asigura din bugetul local ai comunei.
Art.4 Primarul comunei va lua măsurile necesare în vederea
realizării
investiţiei, informând Consiliul iocal cu privire la punerea în aplicarea prezentei hotărâri,
Art.5. Sec etarul general a! comunei va aduce la cunoştinţă publică prezenta
hotărâre si o va cDmunica Primarului comune Compartimentului achiziţii publice şi
investiţii si Instituţiei
- Judeţul Vâlcea
26 noiembrie 2021
^NTRASEMNEAZĂJ^OTRU. LEGALITATE,
PREŞEDINTE DE
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BENEFICIAR
COMUNA LADESTI
JUDEŢUL VÂLCEA
Nr.3436/11.11.2021

Anexa nr.l la HCL 51/2021

NOTA CONCEPTUALĂ

."•

•

1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii propus

.1.

1.2.
1.3.
1.4.

Denumirea obiectivului:
- „CONSTRUIRE
TEREN DE SPORT
MULTIFUNCŢIONAL,
TIPII, ÎMPREJMUIRE
SI
INSTALAŢIE
NOCTURNA",
COV1UNALADESTI,
LICEUL„
VIRGILIERUNCA",
VÂLCEA

Ordonator principal

de credite/investitor:

credite (secundar/terţiar):
Beneficiarul\investiţiei:

COMUNA

LADESTI

NU ESTE

CAZUL

COMUNA

LADESTI

2. Necesitatea si oportunitatea obiectivului de investiţii propus
2.1.

Scurtă prezentare

privind:

a) deficiente ale situaţiei actuale:
Terenul de sport exis ent este total necorespunzator practicării sporturilor de echipa in
condiţii adecvate. Acest teren nu funcţionează la parametrii recomandaţi si nu poate găzdui
evenimente oficiale.
Nu exista terenuri d< sport multifuncţionale care sa permită elevilor desfăşurarea orelor de
sport in condititii adecvate si lormale. Activităţile sportive sunt incurajate la nivel local insa nu pot
fi fructificate in absenta unei Infrastructuri dedicate sportului. Absenta valorificării ramurii sportive
şe reflecta in mod negativ asţipra dezvoltării armonioase a elevilor si a calităţii vieţii din cadrul
comun.

-

b) efecte pozitive:
asigurarea condiţiilor (adecvate desfăşurării orelor de educaţie fizica si de practicare a
sportului la Liceul „V rgil Ierunca", comuna Ladesti, judeţul Vâlcea;
îmbunătăţirea conditi lor oferite elevilor si cadrelor didactice in educaţia de baza;
Atragerea unui numai cat mai mare de copii si adulţi in desfăşurarea activităţilor sportive si
a sporturilor specificejl (fotbal, tenis, baschet, handbal).
Promovarea sportului de performanta si a sportului in general.

c) impactul negath preconizat:
Inexistenta unui spaţiu cotat adecvat pentru desfăşurarea activităţilor recreative extra
scolare. .
Nerealizarea unui teren (determina practicarea orelor de educaţie fizica si sport in sala de
sport funcţionala din curtea liceului, suprapunerea orelor elevilor de la clasele mici cu. cei de
la liceu si implicit accie entele ce pot surveni, folosirea unor sali de clasa pentru desfăşurarea
orelor de educaţie fizic

2.2.

Existenţa, după caz, a unei strategii, a unui maşter plan ori a unor
planuri similare, ap robate prin acte normative, în cadrul cărora se poate
încadra obiectivul Ve investiţii propus:
Investiţia propusa se ii icadreaza in priorităţile propuse prin Planul Urbanistic General al
Comunei Ladesti, jude tul Vâlcea, i a r terenul pe care se va executa lucrarea nu prezintă
riscuri d esurpare, alui ecari de teren, poluare, prezintă posibilităţi de racordare la utilităţi.

Obiective generale pi econizate a fi atinse prin realizarea investiţiei:
a) Crearea unui teren multisport dotat la standarde europene dedicat organizării de
competiţii locale si juc etene;
b) îmbunătăţirea sti rii de sănătate a elevilor si copiilor din comuna Ladesti;
c) Eliminarea discri ninarii si accidentelor intre clase;
d) îmbunătăţirea cor ditiilor oferite elevilor si cadrelor didactice in educaţia de baza;
e) Promovarea spor ului de performanta si a sportului pentru toţi.
4. Necesitatea si oportunitatea investiţiei
Necesitatea realizării Abiectivului de investiţii " Construire teren de sport
multifuncţional, tip H, împrejmuire si instalaţie nocturna, comuna Ladesti, Liceul
„Virgil Ierunca", Juâ. Vâlcea", este justificata prin crearea unui teren de sport
multifuncţional la staridarde europene si dimensionat corespunzător desfăşurării
evenimentelor sportive specifice, atat cele cu caracter profesional cat si cele cu caracter de
relaxare/ petrecere a t mpului liber intr-un mod sănătos si activ.
5. Identificarea deficien elor:
1. Terenul de sport existjpnt este total necorespunzator practicării sporturilor de echipa in
condiţii adecvate. Acest teren nu funcţionează la parametrii recomandaţi si nu poate găzdui
evenimente oficiale (meciuri locale , judeţene sau competiţii intre scoli).
2.

Nu exista terenuri de sport multifuncţionale care sa permită locuitorilor practicarea de
sporturi si activităţi sportive in aer liber.

3.

In general activităţile sportive sunt incurajate la nivel local, insa eforturile Administraţiei

Locale nu pot fi fructifn :ate in absenta infrastructurii dedicate sportului.

Oportunitatea investiti ;i deriva din complementaritatea acesteia cu sistemul educational si
cu activităţile sportive ce pot fi desfăşurate in cadrul obiectivului de investiţii:
a) fotbal si handbal: antrename ite,.competiţii amicale si oficiale la nivel local/ judeţean;
b) Sport in aer liber: diverse a< ţivitati sportive si de recreere ;
Terenul pe care se doreşte infiihtarea terenului de sport se afla in proprietatea si administrarea
Consiliului Local. Dezvoltarea infrastructurii sportive este necesara pentru elevii din liceu atat
pentru orele de educaţie fizica, cat si pentru competiţiile sportive şcolare.
Este evidenţiat faptul ca educa ia fizica si sportul in scoală nu reprezintă scopuri in sine ci
contribuie la realizareafinalitatilor generale ale educaţiei alături de celelalte discipline din
curriculumul educaţional. Un < opil care aleargă si se joaca este sănătos si pregătit sa faca fata unui
efort intelectual.

5. Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şi/sau al construcţiei
existente
Regimul juridic:
Podeţele propuse se a^a in administrarea Consiliului Local Ladesti.
Regimul economic:
Folosinţa actuala: tereh de sport
Destinaţia stabilita: teren multifuncţional de sport.

6. Investiţia presupune următoarele cheltuieli:
Cheltuieli aferente pro iertării (Proiect Tehnic);
Cheltuieli cu investiţia de baza;
7.
8. Particularităţi ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru realizarea
obiectivului de inves iţii
a. descrierea suc< :intă a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare,
suprafaţa terer ului, dimensiuni în plan):
Lucrările propose vizează amenajarea in curtea liceului „Virgil Ierunca" a unui teren
multifunction! 1 de sport destinat atat elevilor cat si tinerilor din comuna dornici de
mişcare si spoh in aer liber

c. particularităţi d(b relief:
Comuna este situată în partea centrală a judeţului Vâlcea, într-o zonă de deal, pe valea

•Râului Cerna de-o parte şi d; alta a aceastuia, cu următoarele coordonate geografice: 44052
latitudine nordica si 240 longitudine estica..
9. Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus, din punct de vedere tehnic şi
funcţional:
Lucrările propuse a se executa aonstau:

CONST *UIRE TEREN DE SPORT MULTIFUNCTIONAL, TIP II,
IMPRE« MUIRE SI INSTALAŢIE NOCTURNA, COMUNA LADESTI,
LICEUL" VIRGIL IERUNCA", JUDEŢUL VÂLCEA.

10. Justificarea necesităţii elaborării, după caz, a:
O

Studiu de prefezat ditate - nu este cazul

o

Documentaţie .topografica - nu este cazul;

o

PROIECT TEHNÎ C: este cazul '

Data:
11.11.21

tocmit:
Stanciu Melania,
Consilier Achiziţii publice

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA
Cons. ANDRON

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
£ N C R A L COMUNĂ

Proiectant, RONVIC CONSTRUCT S.RL
Comuna LADEST!, judeţul VÂLCEA

DEVIZ GENERAL
ai obiectivului de investiţii
CONSTRUIRE

TEREN DE SPORT MULTIFUNCŢIONAL

TIP II SI INSTALAŢIE DE NOCTURNA IN COMUNA

JUDEŢUL

LADESTI,

VÂLCEA

Denumirea capitolelor şil subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

I Valoare cu TVA

lei

lei

iei

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
1.1' Obţinerea terenului

,00

0,00

0,00

1.2 Amenajarea terenului
Amenajări pentru protecţia mediu! i şi aducerea terenului la starea
1.3 iniţială

,00

0,00

0,00

0,00 i

0,00.

0,00

0,001
0,00,

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţ a utilităţilor
Total capitol 1

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii
2.2
2.3
Total capitol 2
CAPITOLUL 3 Cheituieii pentru proiectare şi asistenţă tehnică
3.1 Studii
3.1.1. Studii de teren
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

3.1.3. Alte studii specifice

î bocumentaţii-suport şi cheltuielipentru obţinerea de avize,
32 I
3.3
Expertizare
tehnică
" Jacorduri
şi autorizaţii
3.4 Certificarea performanţei energet ce şi auditul energetic al clădirilor
3.5

Proiectare
3.5.1. Temă de proiectare
3.5.2. Studiu de prefezabiiitate

-ûfiù

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00j

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0.00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
10.000,00

3.6 Og s r.iiares p ro ceduriîor de achiziţie
Consultanţă
3.7.1. Managementul de proiect yentru obiectivul de investiţii3.7.2. Auditul financiar
3.8 [Asistenţă tehnică
3.8.1. Asistenţă tehnică din partep proiectantuk

0,00

0,00

0,00

0,00

11.900,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I 0,00
ooo.c
10.000,00

0,00
1.900,00

0,00
11.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

5.000,00
2.000,00

95QM5.950,00

0,00

380,00
0,00

Total capitol 3

0,00
5.000,00
•17.000,00

950,00
3.230,00!

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază
4.1 Construcţii şi instalaţii

186.695,76

3.8.1.1. pe perioada de execuţie I lucrărilor
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în

0,00
0,00
0,00

£.900,00

0,00
0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/docuijYentaţie de avizare ăTucrănTor de~
intervenţii şi deviz genera!
3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii
avizelor/acordurilor/autorizaţiilorl
3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii
avizelor/acordurilor/autorizaţiilon
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic şi a
detaliilor de execuţie
3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de « xecuţie

-Ojoa

0,00
10,00
0,00

2.380,00
0,00

programul de control al lucrăriioi de execuţie, avizat de către
inspectoratul de Stat în Construc ii
3.8.2. Dirigenţie de şantier

0,00

35.472,19

0,00

5.950,00
20.230,00
222.167,95

4.2

4.4

4.5
4.6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

136.69 5,76

0,00
35.472,19

0,00
222.167,35

5.34 4,00

1.015,36

6,359,36

0,00

0,00

5.344,00

1 015,35

6.359,36

Montaj utilaje, echipamente tehnol ogice şi funcţionale
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj
Utilaje, echipamente tehnologice şi uncţionaie care nu necesită
montaj şi echipamente de transpon:
Dotări
Active necorporale

Tota! capito! 4

CAPITOLUL 5 Aita cheltuieli

I

5.1 Organizare de şantier

•

5.1.1. Lucrări de construcţii şi instal iţii aferente organizării de
şantier
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării antierului
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul credi ului

0,00

s x

0,00

0,00

0,00

Of00

• 1.20 6,03

0,00

241,02

0,00

241,02

1.20 6,03

0,00

1.206,03

5.2.1. Comisioanele şi dobânzile afs rente creditului băncii
finanţatoare

S.2.2. Cota aferentă ISC pantru
rolul
concalităţii lucrărilor de

construcţii
5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea
teritoriului, urbanism şi pentru aut Mizarea lucrărilor de construcţii
5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale i Constructorilor - CSC
5~î E Tav» pentru arnrriifr^ av<7* t. anforme şi autorizaţia de
construire/desfiinţare

ì

5.3 Crîeituieii diverse şi neprevăzute |
5.4

0,00

0,00

0,00

10.562,71

2 006,91

12.569.62

Cheltuieli pentru informare şi pubitcitate

Total capitol 5

1.206,03

0,00

0,00

0,00

18.3^2,00

3.479,28

21.791,28

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste
6.1 jPregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

6.2 | Probe tehnologice şi teste

0,00

0,00

Total capitai £

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

222.007,76

0,00
42.181,47

254.189,23j

din care: C + M (1.2 + 1 . 3 +1.4 + 2 + 4 „ n• 4 . 2 + 5-.1.1)

186.695,76

35.472,19

222.167,95

întocmit RONVIC CONSTRUCT SR

BENEFIGAF

ing. Crăciun ion

COMUNA LADEST!

•

iexanr.3 la HCL 51/2021

Tema de

proiectare

Faza PT

„CONSTRUIRE
TI REN DE SPORT MULTIFUNCŢIONAL,
TIPII,
ÎMPREJMUIRE SI INSTALAŢIE NOCTURNA ", COMUNA LADESTI,
LICEUL
„VIRGIL IERUNCA", JUD. VÂLCEA"
l.Date generale
1.1 Denumirea obiectiviilui. de investiţii: „Construire teren de sport multifuncţional,
tip II, imprejmuire si instalaţie nocturna, comuna Ladesti, Liceul „Virgil
Ierunca", Jud. Vâlcea „
1.2 Autoritatea contractanta: Comuna Ladesti
1.3 Faza de proiectare: PT
1.4 Beneficiar al investiţiei: Comuna Ladesti
4~.-5-&ursa defmantare
îeLlocalizare_
1.6 Amplasament: Curtpa Liceului „Virgil Ierunca", comuna Ladesti, strada Principala
Ladesti.
2. Necesitatea si oportunitatea investiţiei
Sportul reprezintă o investiţie in viitor, răspunde provocărilor , aduce alternativa in fata tentaţiilor
modeme, sporeşte numărul de practicanţi si reprezintă baza de selecţie a inaltei performante.
Necesitatea realizării obiectiviilui de investiţii Construire teren de sport multifuncţional, tip
II, imprejmuire si instalaţie nocturna, comuna Ladesti, Liceul „Virgil Ierunca", Jud.
Vâlcea, este justificata prin crearea unui teren de sport multifuncţional la standarde europene si
dimensionat corespunzător desfăşurării evenimentelor sportive specifice atat cele cu caracter
profesional cat si celor cu caracter de relaxare/ petrecere a.timpului intrţun mod sănătos si activ.
Suprafeţele ocupate permaneit sunt următoarele:
22,00m x 42,00m =924,00m
Soluţia constructiva: supra ata multifuncţionala sport:
- iarba sintetica- suprafaţa de joc;
- strat suport- placa de beton slab armat
- strat drenat din pietriş sau balast
- pamant compactat.
Impre muire teren multifuncţional de sport:
- fundaţii continue din beton
- stâlpi metalici din ţeava rectangulara de 60x 60x 3mrn
- contavanturi din ţeava pătrata 20x20x3
- panouri inchidere din plasa galvanizata rigidizate de
contravantuiri din ţeava patrajta 20x20x3
- imprejmuirea suprafeţei de jdjc
Amenajare nocturna
- 4 buc de instalaţii de nocturn*
- cadru metalic de forma triunghiulara pe care se vor monta
4 reflectoare pentru nocturna
Situaţia existenta
Infrastructura sportiva existenta la nivelul Liceului „Virgil Ierunca" se afla intr-o situaţie de
compromis , singura sala de sport din curtea scolii fiind folosita atat de elevii de gimnaziu cat si de

cei de la liceu, terenul de sport t xistent nu are porţi stabile, marcaje este insuficient ca spaţiu si nu a
fost modernizat.
Schimbările preconizate:
Autoritatea publica locala isi prjt>pune sa continue si sa susţină prin orice mijloace dezvoltarea
activităţii fizice si a sportului prin acţiuni concrete, structurate in acord cu realitatea, prin
construirea unui teren de sport Wltifunctional cu gazon sintetic si nocturna" la standardele
corespunzătoare secolului in carea trăim, având in vedere ca sportul trebuie sa fie parte integranta
din stilul de viata ala fiecăruia dmtre noi, activitatea fizica devenind astfel reintegranta in viata
cotidiana.
Elaborare Proiect tehnic, Cai ;te de sarcini, Detalii de execuţie;
Proiectul te"hnic se va iritocmi conform HG 907/2016, privind aprobarea conţinutului cadru al
documentaţiei tehnico-econom ce aferente aferente investiţiilor publice, precum si a structurii si
metodologiei de elaborare a de 'izului general pentru obiective de investiţii si lucrări de intervenţie.
întocmit,
Stanciu Melania

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢi L
Cons. ANDRONACH

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETAR

RAL COMUNA

