ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 111 /2018
privind aprobarea devizului general centralizat şi a fişei pentru proiectul „Reabilitarea
şi modernizarea Casei de Cultură „Alexandru GrozuŃă”, transformarea acesteia în
centru cultural multifuncŃional şi reabilitarea străzii Dacilor în municipiul Orăştie”

Consiliul local al municipiului Orăştie, JudeŃul Hunedoara;
Având în vedere proiectul de hotărâre nr.112/2018, expunerea de motive a Primarului
nr.6001/25.04.2018, raportul DirecŃiei tehnice nr.6002/25.04.2018 şi raportul de avizare al
comisiei economice;
În baza prevederilor art.3, art.4 si art.5, alin.(2) din H.G nr.907/2016 privind etapele de
elaborare şi conŃinutul-cadru al documentaŃiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investiŃii finanŃate din fonduri publice, cu modificările şi
completările ulterioare şi ale art.V din O.U.G nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a
cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor
acte normative;
În temeiul prevederilor art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanŃele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare, ale art.36, alin.(4), lit.d şi art.45, alin.(1) din Legea
administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 : Se aprobă devizul general centralizat pentru proiectul „Reabilitarea şi
modernizarea Casei de Cultura „Alexandru GrozuŃă”, transformarea acesteia in centru cultural
multifuncŃional si reabilitarea străzii Dacilor in municipiul Orăştie”, acesta constituind anexa
nr.1 la prezenta hotărâre.
Art.2 : Se aprobă Fişa Proiectului “Reabilitarea şi modernizarea Casei de Cultură
„Alexandru GrozuŃă”, transformarea acesteia în centru cultural multifuncŃional şi reabilitarea
străzii Dacilor în municipiul Orăştie”, aceasta constituind anexa nr.2 la prezenta hotărâre.
Art.3 : Prezenta hotărâre se poate contesta potrivit prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.4 : Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinŃează Primarul şi
DirecŃia Tehnică din cadrul Aparatului de specialitate al primarului.
Art.5 : Prezenta hotărâre se comunică :
- InstituŃiei Prefectului - JudeŃul Hunedoara;
- Primarului municipiului Orăştie;
- DirecŃiei tehnice;
- DirecŃiei economice.
Orăştie, 27.04.2018

Preşedinte de şedinŃă,
prof.Stănculesc Valentin Silviu
Contrasemnează,
Secretar,
jr.Teodor Iordan

Cvorum necesar : 10 voturi
Adoptată în şedinŃa ordinară din data de 27 aprilie 2018, prin vot deschis, cu
unanimitate de voturi din totalul de 19 consilieri în funcŃie (15 prezenŃi).

ROMÂNIA
JUDETUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂSTIE
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.2
la HCL nr. 111 / 2018

Fișa proiectului
,,Reabilitarea și modernizarea Casei de Cultură “Alexandru Grozută”, transformarea acestuia in
centru cultural multifuncțional și reabilitarea străzii Dacilor în municipiul Orastie”
promovat in cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 13 – Prioritatea de
investiţii 9B, obiectivul specific 13.1. - Imbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în orașele mici și mijlocii din
Romania
Obiectivul specific al proiectului vizeaza obiectivul general al Axei de finanţare 13 - îmbunătăţirea calităţii
vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România, prin îmbunătăţirea serviciilor sociale, educaţionale,
cultural-recreative, prestate la nivel urban, inclusiv a condiţiilor de locuire pentru grupurile vulnerabile,
precum și prin îmbunătăţirea calităţii spaţiilor publice urbane (infrastructura rutieră, spaţii verzi, utilităţi etc).
Pentru a contribui la dezvoltarea şi revitalizarea oraşelor şi municipiilor din România, altele decât municipiile
reşedinţă de judeţ, prin acest obiectiv se propune o abordare integrată a problemelor de la nivel urban între
care există relaţii de interdependentă, cum sunt absenţa sau calitatea mai slabă a serviciilor prestate la nivel
urban, , şi absenţa sau calitatea mai slabă a calităţii spaţiilor publice urbane. Astfel, rolului social,
educaţional, cultural, recreaţional, economic al oraşelor/municipiilor, altele decât municipiile reşedinţă de
judeţ va putea creşte, iar oraşele respective vor deveni spaţii mai bune de locuit.
Activitati specifice: activitati culturale, activitati artistice, activitati de recreatie - joaca, spectacole in aer
liber, cununii civile, activitati administrative, activitati educative;
Descrierea principalelor lucrări de intervenţie pentru obiectivul de investiţie : Casa de Cultura “Alexandru

Grozută” :
Spatiile prevazute prin proiect vor avea urmatoarele functiuni:
- Zona salii de spectacole care va cuprinde:
• Hol de acces cu casa de bilete
• Foaier cu garderoba, grupuri sanitare, bufet
• Sala de spectacole cu minim 350 de locuri, cu balcoane
• Scena cu fosa pentru orchestra, buzunare
• Anexe la sala, respectiv cabine pentru actori cu grupuri sanitare, sala de repetitii etc.
• Anexele scenei constand in depozit pentru decoruri si costume, atelier pentru reparatii
- Zona de club, casa de cultura care va curpinde:
• Sala de cununii – casatorii etc cu grupuri sanitare si oficiu
• Sala de repetitii pentru diferite tipuri de activitati artistice: taraf, ansamblu dansuri populare, instrumente
individuale (pian, vioara etc)
• Sali pentru cercuri artistice: balet pentru copii, pictura etc
• Sala de joc pentru copii, cu dotarea adecvata
• Sala multifunctionala
• Gradina de vara in aer liber pentru mici spectacole
- Zona de mediateca cuprinzand: sala de lectura, sali pentru internet, depozit de carte etc.
- Anexele tehnice vor cuprinde:
• Adapost de aparare civila
• Centrala termica proprie pe gaze naturale

• Centrala de ventilatie
• Spatii administrative
Descrierea principalelor lucrări de intervenţie pentru obiectivul de infrastructura strada Dacilor
- Structura rutiera noua cu pavele din beton prefabricate
- Structura rutiera trotuar
- Încadrarea parţii carosabile se realizează cu borduri
Rezultate: o clădire reabilitată, modernizată și dotată și infrastructura de acces (strada DACILOR) reabilitată
și modernizată.

Indicatori:
CASA DE CULTURA
Scd = 4275,49 mp
STRADA DACILOR
S = 0,497 km
Valoare totala a lucrarilor:
21 866 372, 45 lei cu TVA, fără cap.3 si cap.5
-

Casa de cultura: 19.149.890,09 cu TVA
Strada Dacilor:
2.716.482,35 cu TVA

Procent de co-finantare: 2% din valoarea totala eligibila a proiectului + cheltuieli neeligibile

Președinte de ședinţă,
prof.Stănculesc Valentin Silviu

Contrasemnează,
Secretar,
jr.Teodor Iordan

*Raportat la curs inforeuro martie 2018

