Nr. 11110.10.2019

ANUNT
- dezbatere publica Proiectul de hotarare privind introducerea obiectivului de investitie
Construire baza sportiva TIP 1, strada Decebal, numarul 6, Ora~ Negre~ti,
Liceul Tehnologic ,,Nicolae Iorga" - corp B, judetul Vaslui in Programul
anual de investitii a ora~ului Negre~ti,pentru anul 2019.

In conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr.52/2003, privind transparenta
decizionala in administratia publica, republicata, propunem spre dezbatere
publica textul complet al proiectului de hotarare privind introducerea
obiectivului de investitie Construire baza sportiva TIP 1, strada Decebal,
numarul 6, Ora~ Negre~ti, Liceul Tehnologic ,,Nicolae Iorga" - corp B,
judetul Vaslui in Programul anual de investitii a ora~ului Negre~ti,pentru
anul 2019.
Proiectul de hotarare a fost afi~at la sediul propriu al Primariei ora~ului
Negre~ti, din strada N. Balcescu, nr. 1 ~i publicat pe site-ul institutiei www.negresti.ro, in data de 10.10.2019, conform procesului-verbal nr. 13021/
10.10.2019.
Cei interesati pot trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare
de recomandare, cu privire la proiectul de act normativ, la sediul Primariei
ora~ului Negre~ti

- Registratura,

respectiv in format electronic pe adresa de

e-mail inforpnegresti@gmail.com, pana pe data de 07.11.2019.
~edinta

publica in cadrul careia va fi dezbatut proiectul de HCL sus-

mentionat va fi organizata in data de 22.11.2019, ora 10.00, in sala de

~edinta

a

Primariei.

Primarul

ora~ului Negre~t·

CN/CN
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PRIMAAIA ORASULUI NEGRESTI
'

'

Nr.13021/10.10.2019

PROCES-VERBAL,
afi~arii

proiectului de hotarare privind introducerea
obiectivului de investitie Construire baza sportiva TIP 1, strada Decebal,
numarul 6, Ora~ Negre~ti, Liceul Tehnologic ,,Nicolae Iorga" - corp B,
judetul Vaslui in Programul anual de investitii a ora~ului Negre~ti,pentru
anul 2019.

lncheiat cu ocazia

Astazi, 10.10.2019, In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind
transparenta decizionala In administratia publica, am procedat la afi~area la
sediul Primariei ora~ului Negre~ti, ~i pe site-ul Primariei ora~ului Negre~ti,
www.negresti .ro, a proiectului de hotarare privind introducerea obiectivului

de investitie Construire baza sportiva TIP 1, strada Decebal, numarul 6,
Ora~ Negre~ti, Liceul Tehnologic ,,Nicolae Iorga" - corp B, judetul Vaslui
in Programul anual de investitii a ora~ului Negre~ti,pentru anul 2019.
Orice persoana interesata va putea formula propuneri, sugestii , opinii cu
valoare de recomandare.
Propunerile, sugestiile sau recomandarile se vor formula In scris ~i se
vor depune la Primaria ora~ului Negre~ti, pana la data de 7 noiembrie 2019
sau se vor comunica prin e-mail, la adresa inforpnegresti@gmail.com.
$edinta publica In cadrul careia va fi dezbatut proiectul de hotarare susmentionat va fi organizata In data de 22.11 .2019, ora 10.00, In sala de ~edinta
a Primariei.

Secretar ora~ ,
FELICIA FAUR

Consili r superior,
Chetro~a
Nicoleta Gigia

Afi~at

pe site www.negresti.ro
Inspector,

Ce~
CNICN
J ex

'

ORA~UL NEGRE~TI

PROJECT
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE
privind introducerea obiectivului de investitie Construire baza sportiva TIP 1, Strada
Decebal, numarul 6, Ora~ Negre~ti, Liceul Tehnologic,, Nicolae Iorga"-corp B,
Judetul Vaslui, in Programul anual de investitii a Ora~ului Negre~ti-2019

Avand in vedere:
- Articolul 3 din Hotararea de Guvern 907/2016, privind etapele de elaborare ~i continutul
cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice.
Luand act de :
a)
Nota conceptuala numarul 12727/03.10.2019 privind obiectivul de investitie
Construire baza sportiva TIP 1, Strada Decebal, numarul 6, Ora~ Negre~ti, Liceul
Tehnologic,, Nicolae Iorga"-corp B, Judetul Vaslui.
b)
Referatul de aprobare a primarului Ora~ului Negre~ti, in calitate de initiator,
inregistrat sub numarul 12895/08.10.2019.
c)
Raportul aparatului de specialitate al primarului Ora~ului Negre~ti,
inregistrat sub numarul 12900/08.10.2019.
in temeiul prevederilor articolului 129, aliniat (2) ,litera (b), aliniat (4), litera (d), articolul
136, aliniat (2) ~i articolul 139, aliniat (3), litera (a) din Ordonanta de Urgenta numarul
57/2019 privind Codul Administrativ:

CONSILIUL LOCAL AL

ORA~ULUI NEGRE~TI

, adopta prezenta hotarare:

Articolul 1. Se aproba introducerea obiectivului de investitie Construire baza sportiva
TIP 1, Strada Decebal, numarul 6, Ora~ Negre~ti, Liceul Tehnologic ,,Nicolae
Iorga"-corp B, Judetul Vaslui, in Programul anual de investitii a Ora~ului Negre~ti2019

Articolul 2. Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de primarul

ora~ului,

prin

compartimentul de investitii.

Negre~ti,

........... octombrie 2019

Initiator,
Primarul ora~ului
Vasile VOICU

Avizat pentru legalitate,
Secretarul ora~ului
Felicia Faur

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTARII HOTARARII CONSILIULUI LOCAL AL ORA~ULUI
NEGRE~TI
Numiirul
/2019
INr. Crt. OPERATIUNIEFECTUATE
0
1

Adoptarea hotar§.rii I)

2

Comunicarea catre primarul comunei2)

3

Comunicarea catre prefectul judeµIlui3)

4

Aducerea la cuno~tinta publicM+5)

5

Comunicarea, numai in cazul celei cu caracter
individual4+5)
Hotar§.rea devine obligatorie6) sau produce efecte
iuridice7), dupa caz

1

Data Z'ZlLL/AN

Semniitura persoanei responsabile sii
efectueze procedura

3

2
...... / ...... /2019
...... / ..... ./2019
...... / ...... /2019
...... / ...... /2019

6

...... / ...... /2019
...... / ...... /2019

Romania
Judetul Vaslui

APROBAT
PRIMAR
ING: VASILE VO ICU

Ora~ml Negre~ti

Biroul investitii,proiecte

~i

programe,achizitii publice

NR

~din
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RAPORT
Biroul investitii, proiecte ~i programe, achizitii publice
privind obiectivul de investifie Construire baza sportiva TIP 1, Strada
Decebal, numarul 6, Ora~ Negre~ti, Liceul Tehnologic,, Nicolae Iorga"-corp
B, Judeful Vaslui,
in urma corespondentei cu S.C. C.N.I. S.A. prin adresele: cu numarul
11407/29.08.2019, inregistrata la S.C. C.N.I. S.A, numarul 14168/13.08.2019, numarul
14168/04.09.2019 , a Hotararii de Guvem numarul 1093/2013, Hotararii de Guvem
numarul 232/2017, Hotararii de Guvem numarul 1093/2013 ~i adresa numarul
1475/10.04.2019 a F.R.F. catre S.C. C.N.I. S.A. :
Referitor la obiectivul de investitie Construire baza sportiva TIP 1, Strada
Decebal, numarul 6, Ora~ Negre~ti, Liceul Tehnologic,, Nicolae Iorg"-corp B,
Judeful Vaslui, compartimentul investitii solicita introducerea investitiei in
Programul anual de investitii a Ora~ului Negre~ti pe anul 2019.

Necesitatea ~i oportunitatea investitiei
Ora~ul Negre~ti

are o populatie de 10455 de locuitori conform ultimelor date
statistice ale Prefecturii Judeµilui Vaslui. In ora~ i~i desra~oara activitatea 3 cluburi
de fotbal, 2 cluburi de handbal ~i un club de baschet. Pe raza localitatii se afla
Liceul Tehnologic ,,Nicolae Iorga" cu un numar de peste 2000 de elevi care nu au o
baza sportiva adecvata pentru desra~urarea activitatilor sportive, pe langa ace~tia se
adauga ~i locuitorii ora~ului ~i cei din localitatile limitrofe domici de mi~care ~i de a
participa la diverse competitii sportive.
Tinand cont de cele de mai sus, de lipsa in Ora~ul Negre~ti a unei haze sportive
la standard U.E. ~i de numeroasele cereri ale locuitorilor, a conducerii liceului ~i a
cluburilor sportive reiese:
Necesitatea construirii unei haze sportive modeme la standard U.E.
Oportunitatea proiectului a fost definita din perspectiva mai multor criterii, eel
mai important fiind: dezvoltarea activitatilor sportive.
Construirea bazei sportive va determina:

- o revigorare a activitatilor sportive in comunitate,
- asigurarea unor condi!ii superioare pentru desra~urarea activitatilor
sportive,
- stoparea migrarii tinerilor sportivi catre alte centre sportive,
- atragerea de noi investitori,
- va fi influentata benefic activitatea economico-comerciala,
Obiectivele de investitii ~i celelalte cheltuieli asimilate investitiilor se cuprind in
programele de investitii anuale, anexe la buget, numai daca, in prealabil,
documentatiile tehnico-economice, respectiv notele de fundamentare privind
necesitatea ~i oportunitatea efectuarii cheltuielilor asimilate investitiilor, au fost
elaborate ~i aprobate potrivit dispozitiilor legale.

Nume i renume
Avizat-Rotariu Nelu
Verificat-Nastasa Daniel
Intocmit-Scurtu Ionu

Data
08.10.2019
08.10.2019
08.10.2019

Romania
Judetul Vaslui
Ora~ul N egre~ti
Primar
NR.i2rf:JJdin

Q,f /0, l-{)!9

REFERAT APROBARE

privind introducerea obiectivului de investifie Construire bazd sportivd TIP 1, Strada
Decebal, numarul 6, Ora~ Negre~ti, Liceul Tehnologic" Nicolae Iorga"-corp B, Jude(ul
Vaslui, in Programul anual de investifii a Ora~ului Negre~ti-2019
·
Domnilor Consilieri,
Avand in vedere nota conceptuala numarul. 12727/03.10.2019 de la Serviciul Arhitect
~ef, cu privire la obiectivul de investitie Construire baza sportiva TIP 1, Strada Decebal,
Numarul 6, Ora~ Negre~ti, Liceul Tehnologic ,,Nicolae Iorga"-corp B, Judetul Vaslui,
in baza prevederilor: articolului 20 aliniat(l) litera (a) ~i (i) din Legea 273/2006, legea
finantelor publice, Hotatarea de Guvem numarul 907/2016 articolul 3, privind etapele de
elaborare ~i continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice , inaintez Consiliului Local
al Ora~ului Negre~ti, proiectul privind introducerea obiectivului de investitie,
Construire baza sportiva TIP 1, Strada Decebal, numarul 6, Ora~ Negre~ti, Liceul
Tehnologic" Nicolae Iorga"-corp B, Judetul Vaslui, in Programul anual de investitii a
Ora~ului Negre~ti-2019, in calitate de initiator.
in conformitate cu articolul 129, aliniat(2),litera (b), aliniat (4), litera (d), articolul136,
aliniat (2) ~i articolul 139, aliniat (3), litera (a) din Ordonanta de Urgenta numarul 57/2019
privind Codul Administrativ, supun atentiei Consiliului Local dezbaterea ~i aprobarea
introducerii obiectivului de investitie Construire baza sportiva TIP 1, Strada Decebal,
numarul 6, Ora~ Negre~ti, Liceul Tehnologic ,,Nicolae Iorga"-corp B, Judetul Vaslui, in
Programul anual de investitii a Ora~ului Negre~ti-2019.

IniJiator,
Primarul ora~ului
Ing. Vasile Voicu

JUDEJUL VASLUI
U.A.T. NEGRESTI

Biroul investitii,proiecte ~i programe,achizitii publice

APROBAT
PRIMAR
ING.VASILE VOICU

NOTA CONCEPTUALA
privind obiectivul de investitii
Construire baza sportiva TIP 1, Strada Decebal, numarul 6, Ora~ Negre~ti,
Liceul Tehnologic,, Nicolae Iorga"-corp B, Judeful Vaslui,

Cap.I

Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1 Denumirea obiectivului de investitii:

Construire baza sportiva TIP 1, Strada Decebal, numarul 6, Ora~
Negre~ti,Liceul Tehnologic,, Nicolae Iorga"-corp B, Judeful Vaslui
1.2 Investitor:
Compania Nationala de lnvestitii
1.3 Ordonator de credite (secundar/tertiar)
Nu este cazul.
1.4 Beneficiarul investitiei:
Ora~ N egre~ti, judeful Vaslui
Localitate: Negrei;;ti
Judet: Vaslui
Tara: Romania
Cod po~tal: 735200
Telefon: 0235.457.679, 0235.457.630
Fax: 0235.457.679, 0235.457.630
Url: www.negresti.ro

Cap.2

Necesitatea

~i

oportunitatea investitiei

2.1. Scurta prezentare privind:
a) Deficiente ale situatiei actuale
Ora~ul Negre~ti are o populatie de 10455 de locuitori conform ultimelor date
statistice ale Prefecturii Judetului Vaslui. in ora~ 1i;;i desra~oara activitatea 3 cluburi de
fotbal, 2 cluburi de handbal ~i un club de baschet. Pe raza localitatii se afla Liceul
Tehnologic ,,Nicolae Iorga" cu un numar de peste 2000 de elevi care nu au o baza
sportiva adecvata pentru desra~urarea activitatilor sportive, pe langa ace~tia se adauga ~i

NOTA CONCEPTUALA
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b) Efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investitii
Necesitatea promovarii investitiei survine pentru construirii unei baze sportive modeme
la standard U.E.
Oportunitatea proiectului a fost definita din perspectiva mai multor criterii, eel mai
important fiind: dezvoltarea activitatilor sportive.
Construirea bazei sportive va determina:
o revigorare a activitatilor sportive in comunitate,
asigurarea unor conditii superioare pentru des:f'~urarea activitatilor sportive,
stoparea migrarii tinerilor sportivi catre alte centre sportive,
atragerea de noi investitori,
va fi in:fluentata benefic activitatea economico-comerciala,
c) Impactul negativ previzionat in cazul nerealizarii investitiei:
Nerealizarea obiectivului ar duce la o perpetuare a situatiei existente.
2.2 Prezentarea,dupa caz, a obiectivelor de investitii cu acelea~i functiuni sau functiuni
similar cu obiectivul de investitii propus,existente in zona,in vederea justificarii necesitatii
realizarii obiectivului de investitii propus
a) nu este cazul
2.3 Existenfa,dupa caz, a unei strategii, a unui master plan ori a unor planuri
similar,aprobate prin acte normative, in cadrul carora se poate incadra obiectivul de
investitii propus
Obiectivul de investitii se incadreaza in Strategia Nafionala in Domeniul Tineretului
2014-2020 conform punctului 2.2 Sanatate, Sport, Recreere
2.4 Existenta,dupa caz, a unor acorduri international ale statului care obliga partea
romana la realizarea obiectivului de investitii
Una din conditiile asumate de catre Guvemul Romaniei, prin dosarul de candidatura
depus la sediul UEF A din 26.04.2014, a fost construirea ~i modemizarea unui numar de 400 de
terenuri de fotbal.
2.5 Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei
Obiectul prezentei documentatii 11 reprezinta Construirea unei haze sportive TIP 1
ELEMENTELE PRINCIPALE ALE BAZEi SPORTIVE
TEREN PENTRU FOTBAL

Terenul pentru fotbal are dimensiunile suprafetei utile de evolutie 75,50 x 117,00m
si cele ale suprafetei utile de joc 68,00 x 105,00m. Zona de protectie perimetrala
are latimea de 3,00m pe laturile lungi si 6,00m pe laturile scurte.

NOT A CONCEPTUAL.;\.
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marcat si pentru 2 terenuri de mini-fotbal, suprafetele vor fi 40,00 x 60,00m.
Suprafata de joc va fi dintr-un covor de gazon artificial, pe straturi de balast si piatra
compactate.
Suprafata de joc va avea pante de 0,5% catre laturile lungi; drenarea apelor pluviale
va fi asigurata prin stratul suport.
Pe una din laturile lungi se vor amplasa 2 banci de cate 14 scaune pentru rezerve si
antrenori. Pe latura lunga opusa se vor amplasa gradene pentru 500 de spectatori.
Adiacent gradenelor vor exista locuri pentru 20 de persoane cu dizabilitati
locomotorii.
Tabela de marcaj si eel putin 5 catarge pentru drapele se vor amplasa pe latura
scurta opusa cladirii pentru vestiare.
Va exista o instalatie pentru iluminat nocturn.
Suprafata de joc va fi delimitata cu o imprejmuire din stalpi metalici si plasa
bordurata cu inaltimea de 1,50m pe laturile lungi si cu un gard de protectie din stalpi
metalici si plasa textile cu inaltimea de 6,00m pe laturile scurte.
Accesul sportivilor se va face printr-o poarta metalica dinspre cladirea pentru
vestiare; accesul spectatorilor se va face printr-o poarta metalica dinspre parcare.
Dotari si echipamente exterioare

-

-

Gradene tribune pentru 500 de spectatori
Porti de fotbal
Tabela de marcaj
Catarge pentru drapele
Banci pentru rezerve
Protectie captuseala de burete la stalpii nocturnei
Piasa de compartimentare a terenului cu gazon in doua terenuri mici de
antrenament de fotbal.
Targa medicala
TEREN MULTIFUNCTIONAL PENTRU HANDBAL, BASCH ET, VOLE! SI TENIS

Terenul multifunctional are dimensiunile suprafetei utile de evolutie 25,00 x 44,00m
si cele ale suprafetei utile de joc 40,00 x 20,00m. Zona de protectie perimetrala are
latimea de 2,00m.
Marcajele terenului sunt conforme cu cerintele Regulamentelor de functionare ale
Federatiilor Romane de handbal, baschet, volei si tenis.
Suprafata de joc va fi dintr-un cover de tartan, pe un planseu din beton armat si
balast compactat.
Pe una din laturile lungi se vor amplasa 2 banci de cate 10 scaune pentru rezerve si
antrenori.
Va exista o instalatie pentru iluminat nocturn.

NOTA CONCEPTUALA
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-

-

.
metalici si plasa textile cu inaltimea de 6,00m pe laturile scurte.

Accesul sportivilor se va face printr-o poarta metalica dinspre cladirea pentru
vestiare.
Dotari si echipamente exterioare

-

Banci pentru rezerve
Fileu de tenis cu stalpi mobili
Fileu de volei cu stalpi mobili
Panouri de baschet mobile complet echipate
Porti de handbal

-

Protectie captuseala de burete la stalpii nocturnei
CLADIRE PENTRU VESTIARE

Dimensiuni

Cladirea pentru vestiare va fi parter + 1etaj partial si va avea dimensiunile 10,80 x
36,30m, cu inaltimea la atic de 7,05m. Suprafata construita a cladirii va fi de
395,88mp, cea desfasurata va fide 520,96mp.
Functiuni

Va exista un acces principal si 2 secundare pentru sportivi pe latura catre terenul de
fotbal; vor exista 3 accese secundare pe latura opusa catre grupurile sanitare
pentru spectatori si camera tehnica. Din holul de acces va exista holul de distributie
al cladirii; accesul la etaj se va face pe o scara interioara.

La parter vor fi:
NUME
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15

FUNCTIUNE
HOL
HOL
GRUP SANITAR
VESTIAR
HOL
VESTIAR
GRUP SANITAR
GRUP SANITAR DOMNI
CAMERA TEHNICA
MAGAZIE
CABINET MEDICAL
BIROU .
ARBITRI
ARBITRI
GRUP SANITAR DOAMNE

NOTA CONCEPTUALA

SUPRAFATA (mp)
5,69
46,98
15,70
22,36
4,04
24,10
18,68
15,60
11, 11
5,93
16,76
10,27
11,39
11,39
11,83
Page4
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P18
P19
P20
P21
P22
P23
S1

VESTIAR
HOL
VESTIAR
GRUP SANITAR
MAGAZIE
MAGAZIE
SCARA

24,10
4,04
22,36
15,70
5,60
5,60
15,53

...._,,\I 'ti

La etaj vor fi:
NUME
E01
E02
E03
E04
E05
E06

FUNCTIUNE
PARINTl/PROTOCOLNIP
GRUP SANITAR DOAMNE
GRUP SANITAR DOMNI
DEPOZIT
TERASA
TERASA

SUPRAFATA (mo)
72 ,33
7,89
7,94
5,71
128,63
128,63

lnaltimea libera a parterului va ti de 2,98m, identica cu cea a etajului.
CABINA DE POARTA

La intrarea un baza sportiva se va amplasa o cabina de poarta din poliester armat
cu tibra de sticla, cu dimensiunile 2,70x2,70m.
PARCARE

Accesul auto se face prin coborarea bordurii trotuarului pietonal amenajat denivelat
fata de partea carosabila a strazii/drumului. Structura rutiera va fi de acelasi tip cu
cea a strazii/drumului. Latimea accesului va ti de 8m pentru intrarea/iesirea
autovehiculelor cu raze interioare de 6m.
Va exista o parcare pentru 55 de autoturisme - din care 4 pentru persoane cu
dizabilitati locomotorii- si pentru 2 autocare.
Structura rutiera proiectata pentru incinta va avea urmatoarea alcatuire:
-

4 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA 16

- 6 cm strat de legatura din beton asfaltic BAD 22.4
- 15 cm strat suport din agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici rutieri
- 30 cm strat de fundatie din balast
- minim10 cm strat de nisip cu rol anticontaminant si antigeliv.
Zona carosabila va ti conturata cu ajutorul bordurilor prefabricate din beton clasa
C30/37 asezate pe o fundatie din beton simplu C16/20.
I

Apele uzate din zona parcarii vor fi colectate cu ajutorul unor guri de scurgere,
directionate catre separatorul de hidrocarburi cu by-pass si apoi catre bazinul de
retentie.

NOTA CONCEPTUALA
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Vor exista alei pietonale intre unitatile bazei sportive.
Structura zonelor de acces pietonal din incinta va avea urmatoarea alcatuire:
- 4 cm strat de uzura din beton asfaltic
- 15 cm strat suport din agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici
- 15 cm strat de fundatie din balast
'
Zona de acces pietonal va fi conturata cu ajutorul bordurilor prefabricate din beton.
SPATll VERZI

Vor exista spatii verzi cu gazon si arbusti.
Gazonul se va planta pe un strat de 20cm de pamant vegetal.

Pozitia relativa a componentelor bazei va putea fi modificata, in functie de
amplasamentul ales. Astfel, accesul poate fi pe latura scurta a bazei si
parcarea se va modifica conform pozitiei accesului. Ansamblul poate fi rotit
sau oglindit, in functie de retele edilitare, strazi, vecinatati sau geometria
terenului.

Cap.3

Estimarea suportabilitatii investitiei publice

3.1 Estimarea cheltuielilor pentru executia obiectivului de investifii, luandu-se in
considerare,dupa caz:

»

Costurile unor investitii similar realizate - Nu este cazul;

3.2. Estimarea cheltuielilor pentru proiectare,pe faze, a documentatiei tehnico-economice
aferente obiectivului de investitie,precum ~i pentru elaborarea altor studii de specialitate in
funcfie de specificul obiectivului de investitii, inclusive cheltuielile necesare pentru
obtinerea avizelor,autorizatiilor ~i acordurilor prevazute de lege
:i>

Cheltuielile estimate pentru avize, studiul geotehnic, asigurarea utilitatilor si amenajarea
terenului vor fi suportate din bugetul local, valoarea lor va reie~i din studiul de
fezabilitate.

3.3 Surse identificate pentru finantarea cheltuielilor estimate in cadru finantarii
nerambursabile se va menfiona programul operational/axa corespunzatoare, identificata:
Sursele de finantare sunt fonduri locale

~i

C.N.I.

Cap.4 Informatii privind regimul juridic, economic
terenului ~i/sau constructiei existente
Regimu~

~i

tehnic al

juridic:

Potrivit celor specificate in extrasele de carte funciara nr.70799 terenul cu suprafata de
18048 mp este situat in intravilanul Ora~ului Negre~ti ~i apaqine domeniului public al Ora~ului
Negre~ti.
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Folosmta actuala: terenul este 1ncadrat la categona cuq1 constructn
Destinatia stabilita: Baza sportiva TIP 1
Utilitati existente: retea de alimentare cu energie electrica, retea de alimentare cu apa ~i
canalizare,retea de gaz, retea de telefonie.

Cap.5 Particularitati ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e)
pentru realizarea obiectivului de investitii
a) Descrierea succinta a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru
realizarea obiectivului de investitii:
Terenul este amplasat cu latura lunga paralel pe drumul de acces strada Decebal,Nr.6.
Terenul pe care se va realiza baza sportiva trebuie sa fie de forma dreptunghiulara cu o suprafata
minima de 13.202m2 , cu latimea minima de 80,50m si lungimea minima de 164,00m. Terenul
poate sa aiba o suprafata mai mare si o alta forma decat cea mentionata,cu conditia ca
dreptunghiul de 80,50x146,00m sa se inscrie in forma terenului disponibil.
Se recomanda orientarea terenului cu latura lunga pe directia nord-sud.
Terenul care se va pune la dispozitie, pentru realizarea bazei sportive, trebuie sa respecte
conditiile de urbanism locale cat si cerintele minime din REGULAMENTUL GENERAL DE
URBANISM din 1996, republicat, aprobat prin HG nr.525/1996, si anume:

b) Relafiile cu zone invecinate,accesuri existente ~i/sau cai de acces posibile:
Se invecineaza la Nord cujudetul Ia~i, la Vest cu comuna Todire~ti, la Sud cu comuna
O~e~ti ~i la Est cu comunele Vulture~ti ~i Rebricea.
Ora~ul Negre~ti este a~ezat in bazinul hidrografic al Raului Barlad, in regiunea deluroasa
a Podi~ului Central Moldovenesc din Podi~ul Barladului.
Ora~ul Negre~ti grupeaza in jurul sau ~ase sate apaqinatoare:
•
Parpanita
•
Cazane~ti
•
Cioatele
•
Valea Mare
•
Poiana
•
Glodeni.

NOTA CONCEPTUALA
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drumului national DN15D, Vaslui-Roman. Ora~ul Negre~ti este situat pe 1inia secundara
feroviara ce une~te ora~ele Ia~i ~i Roman prin Buhaie~ti.

c) Surse de poluare existente in zona:
Nu este cazul. Lucrarile propuse prin prezenta documentatie nu afecteaza in nici un fel
calitatea solului, aerului, apei ~i a subsolului in timpul implementarii proiectul ~i nici
dupa finalizarea acestuia.

d) Particularitati de relief:
Din punct de vedere geografia ora~ul se afla in centrul podi~ului Moldovei pe malul
raului Velna foarte aproape de iazurile Velna. Satul Cazane~ti ce intra in componenta
ora~ului se afla langa lacul cu acela~i nume ~i araului Durduc.

e) Nivel de echipare tehnico-edilitara a zonei ~i posibilitati de asigurare a utilitatilor:
Pe zona ce se va interveni sunt identificate urmatoarele echipamente tehnico-edilitare
care nu necesita asigurarea lor:
*
retea de electricitate,
*
retea de telefonie;
*
retea de apa ~i canalizare;
*
Retea de gaze.
f) Existenta unor eventuale retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/
protejare, in masura in care pot fi identificate:
Nu este cazul

g) Reglementari urbanistice aplicabile zonei conform documentatiilor de urbanism
aprobate- plan urbanistic general/plan urbanistic zonal
urbanism aferent:
Nu este cazul

~i

regulamentul local de

h) Existent de monumente is to rice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existent condifionarilor specific in cazul
existentei unor zone protejate:
Nu este cazul

Cap.6
Descrierea succinta a obiectivului de investitii propus, din punct
de vedere tehnic ~i functional:
a) Destina tie ~i functiuni:
Baza sportiva va cuprinde:
Teren pentru fotbal,
Teren multifunctional pentru handbal, baschet, volei si tenis,
Cladire pentru vestiare,
Cabina de poarta,
Parcare,
Alei pietonale,
Spatii verzi.
b) Caracteristici, parametri ~i date tehnice specific, preconizate:
NOTA CONCEPTUALA
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c) Durata minima de functionare apreciata corespunzator destinatiei/unctiunilor
propuse:
Conform prevederilor legale, dar nu mai putin de 15 ani.

Cap.7

Justificarea necesitatii elaborarii, dupa caz, a:

Studiului de prefezabilitate, in cazul obiectivelor/proiectelor majore de investifii:
Nu este cazul

Expertizei tehnice ~i, dupa caz, a auditului energetic ori a altor studii de
specialitate,audituri sau analize relevante, inclusive analiza diagnostic, in cazul
interventiilor la constructiile existente:

in cazul in care este necesara o suprafata mai mare de teren sau trebuie
reconfigurata amplasarea modulelor componente ale bazei sportive, trebuie expertiza
tehnica pentru desfiintarea corpului de cladire C7, care este intr-o stare avansata de
degradare.

Nume i renume
Avizat-Rotariu Nelu
Verificat-Nastasa Daniel
Intocmit-Scurtu Ionu
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