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PROIECT 

 
HOTĂRÂREA NR.____ 

din 29 octombrie 2015 
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a 

indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Amenajare spaţiu 
de joacă şi recreere” 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.20.292/22.10.2015 a Direcţiei Tehnice, 
solicitarea nr.1682/14.09.2015 a Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă nr.3 SAM 
Reghin, privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice şi a indicatorilor 
tehnico-economici ai investiţiei ”Amenajare spaţiu de joacă şi recreere”, 
precum şi avizul comisiilor de specialitate,  

Potrivit prevederilor art. 44 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare,  

În temeiul art.91 alin.(1), lit. „d” respectiv alin.(5), lit.”a”, pct. 1 şi al art.97 
alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare,  

hotărăşte:  

Art.1. Se aprobă documentaţia tehnico - economică şi indicatorii tehnico-
economici ai investiţiei ” Amenajare spaţiu de joacă şi recreere”, valoarea 
totală a investiţiei (cu TVA inclus) fiind de 236.071,00 lei, echivalent a  
53.420,00 euro, din care valoarea C+M este de 153.860,00 lei, echivalent a    
34.817,00 euro (1 euro = 4,4191 lei, comunicat de BNR pentru data de 
27.07.2015), conform devizului general cuprins în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă nr.3 
SAM Reghin, care răspunde de aducerea sa la îndeplinire. 

 

 
PREŞEDINTE Avizat pentru legalitate
Ciprian Dobre SECRETAR
 Paul Cosma
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EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor 
tehnico-economici ai investiţiei „Amenajare spaţiu de joacă şi recreere” 

 

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă nr.3 îşi desfăşoară activitatea în localitatea 
Reghin, str. Castelului nr.12. Şcoala a fost înfiinţată în 1959, ca o necesitate privind 
şcolarizarea şi profesionalizarea copiilor cu cerinţe educative speciale care au avut 
şanse limitate de acces la educaţie faţă de alţi copii. Mulţi elevi ai şcolii provin din 
centre de plasament sau din familii cu un nivel mediocru sau chiar slab de educaţie, 
din comunitatea de rromi din apropiere. În anul şcolar 2014-2015 frecventează această 
şcoală un număr de 207 de elevi cu deficienţe mintale moderate şi severe. În prezent 
în incinta şcolii nu există zonă amenajată pentru relaxare şi recreere pentru copii, 
spaţiul verde existent este inestetic şi nu oferă condiţii corespunzătoare pentru joacă. 
Prin studiul de fezabilitate se propune amenajarea a două parcele de teren din incinta 
şcolii, una în suprafaţă de 770 mp iar cealaltă de 410 mp.  

Fiind o investiţie publică, care nu generează venituri, beneficiile investiţiei sunt de 
natură socială. 

Pentru realizarea lucrărilor proiectantul propune două soluţii şi anume :  

Varianta I:  

- amenajarea de spaţiu de joacă şi recreere în suprafaţă totală de 710 mp; 
- plantarea de arbori şi arbuşti, aproximativ 257 bucaţi; 
- realizarea unui pavilion din lemn (foişor) având suprafaţa construită  de 50 mp, 
mobilat cu masă şi bănci din lemn. Structura de rezistență a pavilionului va fi din 
lemn, aşezată pe o placă de beton sclivisit, acoperiş şi şarpantă din lemn, învelitoare 
din şindrilă bituminoasă; 
- alee pietonală în suprafaţă de 200 mp şi alee pentru circulaţia autovehiculelor în 
suprafaţă de 220 mp din pavele de beton de grosime 6 cm respectiv 8 cm; 
- dotarea spaţiilor verzi cu 18 bănci din lemn cu schelet metalic şi 7 coşuri de gunoi 
din metal şi lemn; 
- mobilarea spaţiului cu mobilier din lemn, mesele fiind din trunchi de copac iar 
scaunele din jurul lor vor fi de tip taburet din lemn masiv; 
- drenarea apei pluviale din faţa garajului către şanţul din apropiere; 
- aducerea la cota terenului natural a căminelor de vizitare existente pe spaţiul 
amenajat. 
Valoarea investiţiei pentru Varianta I este de 236.071 lei din care C+M: 153.860 lei. 
 
 
 
 

   Nr.20.292/22.10.2015

   Dosar IXB/2 



    2/2 

 

Varianta II:  
- amenajarea de spaţiu de joacă şi recreere în suprafaţă totală de 710 mp; 
- plantarea de arbori şi arbuşti, aproximativ 257 bucaţi; 
- realizarea unui pavilion din lemn (foişor) având suprafaţa construită  de 50 mp, 
mobilat cu masă şi bănci din lemn. Structura de rezistență a pavilionului va fi din 
lemn, aşezată pe o placă de beton sclivisit, acoperiş şi şarpantă din lemn, învelitoare 
din şindrilă bituminoasă; 
- alee pietonală în suprafaţă de 200 mp şi alee pentru circulaţia autovehiculelor în 
suprafaţă de 220 mp din pavele de beton de grosime 6 cm respectiv din beton; 
- dotarea spaţiilor verzi cu 18 bănci din lemn cu schelet metalic şi 7 coşuri de gunoi 
din metal şi lemn; 
- mobilarea spaţiului cu mobilier din lemn, mesele fiind din trunchi de copac iar 
scaunele din jurul lor vor fi de tip taburet din lemn masiv; 
- drenarea apei pluviale din faţa garajului către şanţul din apropiere; 
- aducerea la cota terenului natural a căminelor de vizitare existente pe spaţiul 
amenajat. 
Valoarea investiţiei pentru Varianta II este de 247.695 lei din care C+M: 164.301 lei. 
 
Proiectantul propune realizarea Variantei I deoarece costurile de realizare a investiţiei 
sunt mai reduse iar impactul asupra mediului este unul pozitv, fiind folosite materiale 
naturale. 
 
Durata de realizare a investiţiei: 8 luni din care pentru execuţie 5 luni. 

Conform devizului general din studiu de fezabilitate, valoarea estimativă a investiţiei 
(inclusiv TVA) conform devizului general este de 236.071,00 lei, echivalent a  
53.420,00 euro, din care valoarea C+M este de 153.860,00 lei, echivalent a    
34.817,00 euro (1 euro = 4,4191 lei, comunicat de BNR pentru data de 27.07.2015). 

Având în vedere cele prezentate anterior, solicităm aprobarea documentaţiei tehnico-
economice si a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Amenajare spaţiu de 
joacă şi recreere”. 

 

VICEPREŞEDINTE 

Ovidiu Dancu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: ing. Márton Katalin 
Verificat: Şef serviciu  ing. Carmen Pătran 
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