R O M Â N I A
JUDEŢUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ORLAT
Comuna Orlat , str. Avram Iancu , nr. 202 , tel/fax 0269/571104 , 0269/571455
______________________________________________________________________________

H O T Ă R Â R E A
Nr. 46 /2017
privind implementarea proiectului
,,Amenajare teren multifuncţional de sport şi amenajarea tramei pietonale pe strada Săliştei ,
Comuna Orlat  ’’
Consiliul Local al Comunei Orlat , Judeţul Sibiu , întrunit în şedinţă ordinară la data de
25.07.2017 ,
în aplicarea art. 45 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001 , republicată , cu
modificările şi completările ulterioare ,
având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a)
art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată;
b)
art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c)
art. 7 alin. (2) şi art. 1166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,
republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii;
d)
art. 20 şi 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
e)
art. 36 alin. (2) lit. b) şi d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
f)
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
ţinând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
luând act de:
a)
referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei Orlat, în calitatea sa de iniţiator,
înregistrat cu nr. 4440/20.07.2017, prin care se susţine necesitatea şi oportunitatea proiectului, constituind
un aport pentru dezvoltarea colectivităţii;
b)
raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
înregistrat cu nr. 4439/20.07.2017, prin care se motivează, în drept şi în fapt, necesitatea şi oportunitatea
proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivităţii;
c)
raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Orlat,
constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor publice de
interes local, a căror documentaţie tehnico-economică/notă de fundamentare a fost aprobată prin
Hotărârea Consiliului Local Orlat nr. 45/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru
obiectivul de investiţie ,,Amenajare teren multifuncţional de sport şi amenajarea tramei pietonale pe
strada Săliştei ,  Comuna Orlat  ’’ ,

H O T Ă R Ă Ş T E :
Art. 1. - Se aprobă implementarea proiectului ,,Amenajare teren multifuncţional de sport şi
amenajarea tramei pietonale pe strada Săliştei , Comuna Orlat ’’ , necesar , oportun, şi cu potenţial
economic pentru localitatea Orlat  , denumit în continuare Proiectul.
Art. 2. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a
investiţiei, în cazul obţinerii finanţării prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală - P.N.D.R., potrivit
legii.
Art. 3. - Autorităţile administraţiei publice locale se obligă să asigure veniturile necesare
acoperirii cheltuielilor de mentenanţă a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării
ultimei plăţi în cadrul Proiectului.
Art. 4. - Numărul locuitorilor şi operatorii economici deserviţi de Proiect, dupa caz, precum şi
caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse în anexa nr. 1, care este parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 5. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa
calitate şi de ordonator principal de credite .
Art. 6. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei Orlat ,
dl . Aurel Gâţă.
Art. 7. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Orlat, în termenul
prevăzut de lege, primarului comunei Orlat şi prefectului judeţului Sibiu şi se aduce la cunoştinţă publică
prin afişarea la sediul primăriei .

Adoptată la Orlat , data : 25 iulie 2017

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,
CONSILIER:
ALBU NICOLAE
CONTRASEMNEAZĂ ,
SECRETAR COMUNA ORLAT ,
VULEA MONICA – ELENA

TOTAL CONSILIERI
PREZENŢI
PENTRU

13

ÎMPOTRIVĂ
ABŢINERI
5EX:  1EX DOSAR ŞEDINŢĂ
          1 EX INSTITUŢIA PREFECTULUI
          1 EX PRIMAR
          1 EX DOSAR HCL
          1 EX DOSAR PROIECT

               Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 46/2017
Numărul de locuitori deserviţi de Proiect: 1.000
       Caracteristici tehnice ale Proiectului:
OBIECTUL 1 – Teren multifuncţional de sport
Terenul de sport ca avea o suprafaţă de 1134mp, cu laturile de 46.10m x 24,6m, axa longitudinală fiind
orientată pe direcţia nord vest – sud est.
Accesele pe teren se vor face prin două porţi de 1,80m x 2.00m amplasate pe latura scurtă paralelă cu
strada Săliştii.
Infrastructura terenului va fi realizată dintr-un strat de balast compactat şi radier din beton.
Fundaţiile echipamentelor pentru sport, precum şi a stâlpilor pentru împrejmuire, se vor realiza din beton.
Elementele metalice (carcase de buloane pentru stâlpii împrejmuirii şi cuplele mecanice pentru
echipamentele sportive) se vor încastra în fundaţii.
Suprafaţa de joc şi cea de siguranţă se va realiza din gazon sintetic de tip multispot, cu înălţimea firului de
până la 26mm.
În spaţiul de joc propriu-zis se vor executa marcaje diferenţiate pe culori pentru fiecare dintre activităţile
sportive:
- Minifotbal / handbal: 40 x 20m;
- Tenis 23,77m x 10,97m;
- Volei 18m x 9m.
- Baschet.
Echiparea terenului va cuprind:
- 2 porţi de minifotbal/handbal cu dimensiunile de 3,00m x 2,00m x 1,00m (porţi, plase);
- Sistem de tenis, badminton şi volei (2 stâlpi tenis, 2 stâlpi volei, 1 fileu tenis, 1 fileu volei, teacă,
antenă, 2 protecţii stâlp volei). Stâlpii vor fi mobili şi se vor putea fixa in funcţie de necesitate în
cuplele mecanice incastrate in fundaţii;
- 2 Sisteme de baschet cu stâlpi încastraţi în fundaţii (sistem stâlpi, panou, inel, plasă);
- 2 Bănci din lemn cu structură metalică;
- 2 coşuri de gunoi.
OBIECTUL 2 – Împrejmuire
Împrejmuirea se va face pe înălţimea de 5,00m, cu 50 de stâlpi metalici din ţeavă rectangulară de 60 x 60
x 4mm, vopsiţi în câmp electrostatic, fixaţi în fundaţiile de beton. Aceştia se vor lega cu profile metalice
rectangulare; 60 x 40 x 3mm la partea inferioară, 60 x 60 x 4 la cota +2,00m şi la partea superioară. Pe
acest cadru, în partea inferioară până la cota +2,00m, se va monta plasă din sârmă împletită cu ochiuri de
4 x 4cm, vopsită în câmp electrostatic. La partea superioară, de la cota +2,00m pana la cota +5,00m, se
vor monta plase din polipropilenă cu ochiuri de 4,50cm x 4,50cm. Terenul va fi acoperit cu plasă din
polipropilenă, cu ochiuri de 14 x 14 cm, cu grosimea firului de 2,3mm.
OBIECTUL 3 – Instalaţie de iluminat

Sistemul de iluminat va fi compus din 4 reflectoare montate pe stâlpii împrejmuirii alimentate prin cablu
CABY 3x4, comandate de la 1 tablou de comandă amplasat în amplasament. Sistemul se va racorda la
sistemul de iluminat public stradal.
Instalaţie de împământare va fi alcătuită din bandă de Ol Zn 40 x 4, piese de separaţie şi ţăruşi de
împământare.
OBIECTUL 4 – Modernizare tramă pietonală
● Trotuar
Traseul în plan al părţii pietonale proiectate se suprapune în general peste traseul existent. La alegerea
traseului in plan, s-a ţinut cont ca axul trotuarelor proiectate sa coincidă cu cel existent, proiectarea
lucrărilor exclusiv pe domeniu public, precum si de asigurarea circulaţiei pietonale in condiţii optime.
- Lungime: 84 m pe latura stângă, 49 m pe latura dreaptă;
- Lăţime: 0.80 ÷ 2.30  m cu pantă de 2% spre rigolă;
- Structură rutieră 10cm balast, 12 cm piatră spartă, 5cm nisip, 6cm pavele din beton prefabricate;
● Rigole
Vor prelua apele pluviale provenite de pe trotuar/învelitorile clădirilor şi din zona verde şi le va dirija spre
pârâul Orlăţel.
- Rigolă scafă cu lăţimea de 30 cm şi lungimea de 166m.
● Accese în curţi
Vor fi realizate 4 accese în curţi cu lăţimi de 4,40 ÷ 6,20m realizate din strat de balast cu grosimea de
10cm, strat de piatră spartă cu grosimea de 12cm, strat de nisip cu grosimea de 5cm, pavele din beton cu
grosimea de 8cm.
- Structură rutieră 10cm balast, 12 cm piatră spartă, 5 cm nisip, 8 cm pavele din beton prefabricate;
- Număr accese 4 buc.
● Acostamente
Pe porţiunea propusă pentru intervenţie, de aproximativ 90 m, se va reporifila acostamentul de pe latura
stângă, zona va fi nivelată pentru a asigura o pantă naturală de scurgere a apelor meteorice dinspre
acostament în rigola propusă. Lungime acostament reprofilat: 82 m
OBIECTUL 5 – Amenajare parcare
Parcajele se vor amenaja în cadrul parcelei terenului multifuncţional de sport, în zona dintre trotuarul din
aliniamentul străzii Săliştii şi terenul de sport.
Parcarea va avea panta minima de 1% spre stradă şi va avea următoarea structură rutieră:
- teren natural reprofilat şi compactat;
- strat de formă din bolovăniş cu grosimea de 10 cm;
- strat de fundaţie din balast (SR EN 13242/2008) cu grosimea de 15 cm;
- strat din piatră spartă împănată şi înnoroită (SR EN 13242/2008)  cu grosimea de 15 cm;
- strat de susţinere a pavajului din nisip cu grosimea de 5 cm;
- pavaj grilă prefabricată din beton cu grosimea de 10 cm.
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