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REFERAT DE APROBARE
a Devizului general faza Proiect tehnic pentru obiectivul de investiție
,,TOȚI ÎMPREUNĂ PRIN CULTURĂ ȘI MIȘCARE –
PROIECT DE INTEGRARE A ROMILOR ÎN SOCIETATE"
1.

Descrierea situației actuale.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 333 din 14.11.2019, a fost aprobată documentația tehnicoeconomică faza Studiu de fezabilitate (S.F.) și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,TOŢI
ÎMPREUNĂ PRIN CULTURĂ ŞI MIŞCARE – PROIECT DE INTEGRARE A ROMILOR ÎN SOCIETATE".
Investiţia preconizată urmează a fi realizată în cadrul imobilului situat în localitatea Arăneag, Comuna
Târnova, compus din teren în suprafaţă de 54.238 mp şi mai multe clădiri, care face parte din patrimoniul public
al Judeţului Arad, fiind înscris în C.F. 306905 Târnova, nr. cad 306905.
În prezent imobilul este dat în administrarea Centrului Cultural Judeţean Arad, conform Contractului de
Administrare directă nr. 11.277/1.274/2010, încheiat între Judeţul Arad şi Centrul Cultural Judeţean Arad,
actualizat prin Actul adiţional nr. 8/23.245/25.10.2019.
Investiţia preconizată presupune realizarea a două obiecte: teren de sport multifuncţional şi o terasă
acoperită. Acesta va servi pentru activităţi non-formale / experienţiale a căror metodologie urmează să fie inspirată
din sfera sporturilor (fotbal, volei, tenis, handbal) şi din sfera artelor (pictură).
Terenul de sport va avea dimensiunile în plan de 22,00 m X 42,00 m, cu o suprafaţă construită de 924,00
mp, realizată din straturi de piatră spartă şi balast, compactate, peste care se va turna o dală de beton armată.
Peste stratul de beton se va aşterne gazonul sintetic. Se propune realizarea unei împrejmuiri cu înălţimea de 6,00
m şi realizarea unei instalaţii electrice pentru iluminatul nocturn cu becuri tip LED.
Al doliea obiect din investiţie va fi o terasă acoperită cu structura din lemn şi învelitoare din ţiglă ceramică
tip solzi care să se încadreze în arhitectura zonei şi peisajul zonei. Infrastructura se va realiza din fundaţii continue
din beton armat. Suprastructura va fi din lemn ignifugat şi ecarisat. Întreaga construcţie va fi alimentată cu energie
electrică prin intermediul unui panou de comandă, care va fi alimentat cu energie electrică din branşamentul
existent. Dimensiunile în plan ale terasei acoperite parter sunt de 16,00 x 6,00 m.
2.

Motivele de fapt care impun reglementarea respectivă, rațiunile care au determinat inițierea
proiectului de hotărâre.
Ca urmare a procedurilor de achiziție, execuția lucrărilor aferente prezentului obiectiv nu a fost atribuită,
datorită lipsei de interes a ofertanților ca efect al creșterii prețurilor la materiale și echipamente. Creșterea
prețurilor în construcții s-a manifestat semnificativ începând cu partea a doua a anului 2020 continuând și în
prezent, una din cauzele majore fiind pandemia.
3.

Schimbările preconizate prin propunere.
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În urma actualizării Devizului general al investiției a rezultat valoarea de 708.870,46 lei, inclusiv TVA, din
care construcții montaj (C+M) 533.868,68 lei inclusiv TVA, respectiv o majorare a valorii investiției aprobate prin
Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 333 din 14.11.2019 cu suma de 78.226,86 lei, TVA inclus.
4.

Argumentarea oportunității și eficienței propunerii prin compararea obiectivelor propuse cu
rezultatele existente în domeniul supus reglementării, în baza unor informații reale, exacte și
complexe.
Investiţia preconizată presupune realizarea a două obiecte: teren de sport multifuncţional şi o terasă
acoperită. Acesta va servi pentru activităţi non-formale / experienţiale a căror metodologie urmează să fie inspirată
din sfera sporturilor (fotbal, volei, tenis, handbal) şi din sfera artelor (pictură).
5.

Impactul economic, social, impactul asupra mediului, după caz.
Prin realizarea obiectivului de investiţii propus se urmăreşte atingerea următoarelor obiective specifice:
• îmbunătăţirea nivelului calităţii educaţionale şcolare, sportive pentru copiii romi;
• eficientizarea sistemului educaţional sportiv pentru copiii romi;
• îmbunătăţirea sistemului de educaţie prin sport pentru copiii romi;
• îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie pentru copiii romi;
• creşterea calităţii serviciilor educaţionale prin sport pentru copiii romi.

6.

Impactul financiar asupra bugetului județului.
Fonduri nerabursabile prin AFIR GAL Podgoria Miniș-Măderat, măsura 1.4/6B ”Integrarea populației rome
din teritoruiul GAP Podgoria Miniș-Măderat” (suport financiar nerambursabil pentru investiția de bază –
infrastructura imobiliara); Buget local
7.

Efectele proiectului de hotărâre asupra hotărârilor Consiliului Județean Arad în vigoare.
Nu e cazul.

8.

Consultări efective în vederea elaborării proiectului de hotărâre, după caz.
Nu e cazul.

9.

Temeiul legal care stă la baza adoptării hotărârii.
Potrivit prevederilor H.G. nr. 907/2016, actualizată, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, art.
10, alin. (4), devizul general întocmit la faza S.F. se actualizează prin grija beneficiarului, ori de câte ori este
necesar, rezultând valoarea de finanțare actualizată a obiectivului de investiții.
La art. 44 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, actualizată se stipulează: ”Ordonatorii
principali de credite, pe propria răspundere, actualizează şi aprobă valoarea fiecărui obiectiv de investiţii nou sau
în continuare, indiferent de sursele de finanţare ori de competența de aprobare a acestora, în funcţie de evoluţia
indicilor de prețuri”.
Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor art. 81-82 coroborate
cu crt.30 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor normative, cu
modificările și completările ulterioare.

Președinte,
Iustin CIONCA
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