ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. 68 / 2017
privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice (faza SF) actualizată şi
a indicatorilor tehnico-economici actualizaŃi pentru proiectul: „Amenajarea
de spaŃii verzi publice cu acces nelimitat în zona urbană degradată
“Stadion Mecanica” din municipiul Orăștie, județul Hunedoara”

Consiliul local al municipiului Orăştie, judeŃul Hunedoara;
Având în vedere:
 PROGRAMUL OPERAłIONAL REGIONAL 2014-2020, CondiŃii specifice
de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr.
POR/2016/5/5.2/1, Axa prioritară 5 - îmbunătăŃirea mediului urban şi
conservarea, protecŃia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural,
Prioritatea de investiŃii 5.2, Realizarea de acŃiuni destinate îmbunătăŃirii
mediului urban, revitalizării oraşelor, regenerării şi decontaminării
terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie),
reducerii poluării aerului şi promovării măsurilor de reducere a zgomotului;
 Scrisoarea de finalizare a etapei de evaluare tehnică şi financiară nr.
3698/27.03.2017 emisa de AgenŃia pentru Dezvoltare Vest, în calitate de
Organism Intermediar (OI) pentru Programul OperaŃional Regional 20142020, prin care se aduce la cunoştinŃă că etapa de evaluare tehnică şi
financiară a proiectului V/HD/2016/5/5.2/1/144/25.11.2016 a fost finalizată,
iar proiectul „Amenajarea de spaŃii verzi publice cu acces nelimitat în zona
urbană degradată “Stadion Mecanica” din municipiul Orăștie, județul
Hunedoara” depus în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2016/5/5.2/1 a
obŃinut un punctaj de 75 de puncte
 Scrisoarea pentru demararea etapei precontractuale nr. 3750/28.03.2017
emisa de AgenŃia pentru Dezvoltare Vest, în calitate de Organism
Intermediar (OI) pentru Programul OperaŃional Regional 2014-2020, prin
care se solicită, în vederea demarării etapei precontractuale pentru
proiectul cu titlul „Amenajarea de spaŃii verzi publice cu acces nelimitat în
zona urbană degradată “Stadion Mecanica” din municipiul Orăștie, județul
Hunedoara”, cu nr. de înregistrare V/HD/2016/5/5.2/1/144/25.11.2016,
beneficiar Unitatea Administrativ Teritoriala Oraşul Orăştie, transmiterea
hotărârii de aprobare a indicatorilor tehnico-economici actualizată, în

conformitate cu ultima forma a devizului corectat conform
recomandărilor
 H.G. nr. 28/ 2008 privind aprobarea conŃinutului - cadru al documentaŃiei
tehnico - economice aferente investiŃiilor publice, precum şi a structurii şi
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiŃii
şi lucrări de intervenŃii şi Ordinul MDLPL nr. 863/2008 pentru aprobarea
InstrucŃiunilor de aplicare a unor prevederi din HG nr. 28/2008;
 proiectul de hotărâre nr.72/2017, expunerea de motive a Primarului
nr.4291/07.04.2017 şi raportul Direcției tehnice nr.4293/07.04.2017
În temeiul prevederilor art.36, alin.(4), lit.d) şi art.45, alin.(l) din Legea
administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE :

Art.1: Se aprobă documentaŃia tehnico - economică, faza Studiu de
Fezabilitate actualizată, pentru proiectul „Amenajarea de spaŃii verzi publice cu
acces nelimitat în zona urbană degradată “Stadion Mecanica” din municipiul
Orăştie, judeŃul Hunedoara”.
Art.2: Se aprobă indicatorii tehnico - economici actualizaŃi pentru proiectul
„Amenajarea de spaŃii verzi publice cu acces nelimitat în zona urbană degradată
“Stadion Mecanica” din municipiul Orăştie, judeŃul Hunedoara”, conform anexei la
prezenta hotărâre.
Art.3 : Se aprobă depunerea spre finanŃare şi implementare a proiectului
„Amenajarea de spaŃii verzi publice cu acces nelimitat în zona urbană degradată
“Stadion Mecanica” din municipiul Orăştie, judeŃul Hunedoara”, în cadrul apelului
de proiecte nr. POR/2016/5/5.2/1, conform condiŃiilor generale şi specifice de
accesare a fondurilor aplicabile acestui apelul de proiecte.
Art.4: Prezenta hotărâre abrogă hotărârea nr. 163/14.11.2016 privind
aprobarea documentaŃiei tehnico-economice (faza SF) şi a indicatorilor tehnicoeconomici pentru proiectul: „Amenajarea de spaŃii verzi publice cu acces
nelimitat în zona urbană degradată “Stadion Mecanica” din municipiul Orăștie,
județul Hunedoara”.
Art.5 : Prezenta hotărâre se poate contesta potrivit prevederilor legii
contenciosului administrativ nr.554/ 2004, cu modificările şi completările
ulterioare.
Art.6 : Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se încredinŃează Primarul şi
DirecŃia tehnică din cadrul aparatului de specialitate a primarului municipiului
Orăştie.

Art.7 : Prezenta hotărâre se comunică:
- InstituŃiei Prefectului - JudeŃul Hunedoara
- Primarului municipiului Orăştie
- DirecŃiei tehnice.
Orăștie, 10.04.2017

Preşedinte de şedinŃă,
jr.Pașca Ioan
Contrasemnează,
Secretar,
jr.Teodor Iordan

Cvorum necesar : 10 voturi
Adoptată în ședința de îndată din data de 10 aprilie 2017, prin vot deschis, cu
unanimitate de voturi din totalul de 19 consilieri în funcție (13 prezenți).
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Anexă
la HCL nr. 68 /2017

DESCRIEREA INVESTIȚIEI
„Amenajarea de spaŃii verzi publice cu acces nelimitat în zona urbană degradată “Stadion
Mecanica” din municipiul Orăștie, județul Hunedoara”

1. valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei) - 14.159,589 lei
(în preŃuri la cursul prognozat pentru perioada 2015-2018, 1 euro = 4,43 lei),
din care:
- construcŃii-montaj (C+M) – 7.882.491 lei
2. eşalonarea investiŃiei (INV/C+M):
- anul I – 3.853.658 mii lei
- anul II – 5.720.479 mii lei
- anul III – 4.585.452 mii lei

3. durata de realizare (luni) – 36 luni
4.
capacităŃi - descriere
1.Amenajare spații verzi (parc și grădină) – 35.125 mp
 FuncŃiunea – Parc şi Grădină publică
 Categoria de importanŃă – C – normală
 Clasa de importanŃă – III
 SuprafeŃe:
SpaŃii verzi efective: 31.626,73 mp
SuprafaŃă alei: 1650,00 mp
SuprafaŃă teren multifuncŃional: 672,00 mp
SuprafaŃă Zonă fitness + SpaŃiu de joacă 410,00 mp
SuprafaŃă Skate Park 546,00 mp
SuprafaŃă Anexă Administrativă: 107,00 mp
SuprafaŃă Scenă: 85,00 mp
Suprafață fântâna areteziană: 28,27 mp
Total suprafață construită: 3.498,27 mp
P.O.T – 9,96%, C.U.T - 0,01
Prin proiect se prevede amenajarea unei zone verzi constând în parc și grădină pentru
accesul nelimitat al publicului. Pe spațiul verde, în limita a 10% din acesta, vor fi
amplasate construcții constând în: alei pietonale, mobilier urban (bănci, coșuri gunoi,
stâlpi iluminat, etc.), 1 teren sintetic multifuncțional pentru sport, 1 loc de joacă pentru
copii, o zonă fitness, 1 skatepark, o scenă pentru activități culturale, fântână arteziană,
grupuri sanitare/ vestiare, spațiu tehnic și de întreținere.

Prin intermediul acestor alei se realizează accesul către spatiile verzi din parc, care au
o suprafața de 31.626,73 mp si către celelalte funcțiuni destinate activităților de
petrecere a timpului liber şi de relaxare.
Parcul este prevăzut cu următoarele zone de agrement:
- un teren de sport multifuncțional , acoperit cu poliuretan, cu dimensiunile de 20,24m x
33.65 m.
- Loc de joaca pentru copii și zona de fitness, ambele prevăzute cu dotări specifice,
respectiv aparate de fitness si ansambluri de joaca, leagăne si balansoare pentru copii,
au suprafața de 410 mp, fiind despărțite de un spațiu verde, prevăzut cu flori si arbuști
specifici zonei.
- Skatepark cu o suprafața de 546 mp si este dotat cu trepte si rampe pentru skateri, ce
creează diferențe de nivel si mobilier urban pentru odihna.

In partea opusa skatepark-ului, lângă stadion, spațiul verde este prevăzut cu o scena
pentru activitati culturale si artistice, cu dimensiunile de 8,50 x 10,00 m. Scena este
prevăzută cu sistem de sonorizare.
Zona de relaxare, aflata intre skatepark si spațiul de joaca este prevăzuta cu spatii
verzi, diferite specii de flori si arbuști specifici zonei, in mijloc având o fântână arteziana
cu diametrul de 6m. Ca si mobilier urban, aceasta zona este dotata cu bănci de odihna,
prevăzute cu coșuri de gunoi si stâlpi de iluminat fotovoltaici.
In ceea ce privește întreținerea parcului, a spatiilor verzi si a mobilierului urban, parcul
este prevăzut cu o anexa administrativa, situata intre zona de acces si terenul
multifuncțional, in care se afla cabina portarului si un spațiu tehnic, in care se afla utilaje
destinate mentenanŃei.
Aceasta anexa are o suprafața construita de 107.00 mp si o înăltime maxima de 4.75m.
Parcul este prevăzut cu mobilier urban, compus din bănci, coșuri de gunoi din lemn,
panouri pentru afișaj urban, mese din lemn, cu băncuŃe şi scaune, pentru 6 persoane,
cișmele si wc-uri ecologice inclusiv pentru persoanele cu dizabilităŃi. Este prevăzut
iluminat ambiental cu panouri fotovoltaice, sistem supraveghere video și sistem Wi – Fi.
Împrejmuirea zonei verzi se realizează cu un gard metalic.
2. Modernizare strada Târgului – 1,21 km

Lungime modernizare drum, inclusiv trotuare: 1210 ml
Suprafață totală drum, inclusiv trotuare: 7432 mp
În cadrul modernizării străzii, este prevăzută și extinderea reŃelei de alimentare cu apă
și de canalizare pe o lungime 780 ml
Lățime parte carosabilă: 3,5 m – 5,5 m
Sistem rutier proiectat:
• Fundație din balast amestec optimal 0 - 63 mm in grosime medie de 15 cm după
compactare;
• strat de fundație din piatra spartă,în grosime de 12 cm
• Strat de legătură din mixtură asfaltică tip BAD25 de5 cm grosime
• Strat de uzură din mixtură asfaltică tip BA16 de 4 cm grosime

Încadrarea părŃii carosabile se face cu borduri mari din beton C18/22,5 de 20x25cm pe
o fundaŃie din beton C6/7,5 de 15x30cm, iar trotuarele vor fi încadrate de borduri mici
din beton C18/22,5 de 10x15cm pe fundaŃie din beton C6/7,5 de 10x20c m.
Sistem rutier proiectat trotuare:
•
pavele din beton vibropresat 10 cm
•
nisip pilonat 6 cm
•
balast amestec optimal 10 cm

Președinte de ședință,
jr.Pașca Ioan

Contrasemnează,
Secretar,
jr.Teodor Iordan

