ROMANIA
JUDETUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii publice
„Reabilitare Stadion atletism şi refacere împrejmuire teren –
b-dul Unirii nr.1 din municipiul Buzău”

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în
şedinţă ordinară:
Având în vedere :
- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău , înregistrată sub
numărul 516/CLM/19.10.2017, prin care se propune aprobarea
documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiţii publice „Reabilitare Stadion atletism
şi refacere împrejmuire teren –b-dul Unirii nr.1 din municipiul Buzău”;
- raportul Serviciului Investiţii, Achiziţii Publice, nr. 28098 /19.10.2017;
- avizul comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare a
Consiliului Local al Municipiului Buzău ;
- avizul comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea
lucrărilor publice, protecţia mediului şi turism;
- avizul nr. 35/20.10.2017 al Comisiei tehnico-economice a Consiliului
Local al Municipiului Buzău;
- prevederile art. 44, alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale .
În temeiul art. 36, alin. (2), lit. b) şi alin. (4), lit. d), art. 45, alin. (1), art.
115, alin (1), lit. b) şi art. 126 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice
locale , republicată,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. - Se aprobă documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii
şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii publice
„Reabilitare Stadion atletism şi refacere împrejmuire teren –b-dul Unirii
nr.1 din municipiul Buzău”, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă
din prezenta hotărâre .

-2Art.2. - Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 din
prezenta hotărâre se va face din bugetul local, precum şi/sau alte fonduri
legal constituite conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii .
Art.3. - Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului
Investiţii Achiziţii Publice şi Serviciului Buget Finanţe, va aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri .

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
consilier Fănică Bârlă

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZAU,
Eduard Pistol

Buzău, 27 octombrie2017
Nr. 310

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului
Buzău în şedinţa din data de 27 octombrie 2017 cu respectarea prevederilor
art.45, alin.(1), din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale
,republicată şi actualizată, cu un număr de 22 voturi pentru, -- abţineri, şi -voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 22 consilieri
prezenţi la şedinţă.

ANEXA
la Hotărârea nr. 310 din 27 octombrie 2017
a Consiliului Local al Municipiului Buzău

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII PUBLICE
Reabilitare Stadion atletism şi refacere împrejmuire teren –b-dul Unirii
nr.1 din municipiul Buzău

 Valoarea totală a investiţiei :
din care: construcţii-montaj :
dotari
:

 Durata de execuţie

PREŞEDINTE DE ŞEDINȚ Ă,
consiler Fănică Bârlă

7.730.610

lei , cu TVA

5.055.140
1.847.160

lei , cu TVA
lei , cu TVA

15 luni

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU
Eduard Pistol

ROMÂNIA
JUDETUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
-PRIMARNr. 516/CLM/19.10.2017
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei de avizare a
lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de
investiţii „Reabilitare Stadion atletism şi refacere împrejmuire teren–
b-dul Unirii nr.1 din municipiul Buzău”
Stadionul de atletism situat în str.Unirii nr.1 din municipiul Buzău este
în stare avansată de degradare, inadecvată pentru organizarea de competiţii
sportive de nivel înalt.
De asemenea, spaţiile verzi existene , din lipsa sistemelor de irigaţie şi a
lipsei de întreţinere a acestora se află în stare improprie.
În vederea amenajării unei piste împreună cu disciplinele conexe care
să poată fi omologată în categoria de construcţii III, conform manualului IAAF de
omologare, s-a întocmit o Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii,
care a cuprins lucrările de readucere la starea optimă de funcţionare a bazei
sportive, respectiv reabilitarea şi modernizarea pistei , inclusiv cu sistemele de
iluminare, drenare, irigare a spaţiilor verzi, precum şi dotarea cu echipamente
corespunzătoare pentru categorie III de construcţie conform manualului
IAAF(International Association of Athletics Federations).
Intervenţia presupune păstrarea infrastructurii existente asupra căreia se
vor face lucrări de aducere la cote, aşternere de straturi din balast , piatră spartă,
beton asfaltic, binder poliuretanic, înlocuirea rigolelor ce asigură evacuarea
apelor meteorice de pe suprafaţa pistei , reabilitarea împrejmuirii şi refacerea
tuturor instalaţiilor (electrice şi sanitare).
Documentaţia prevede şi dotările aferente fiecărui sector pe discipline
sportive.
Finanţarea obiectivului de investiţii menţionat se va face din fondurile
bugetului local, precum şi/sau alte fonduri legal constituite conform listelor de
investiţii aprobate potrivit legii conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii .
Faţă de cele prezentate mai sus, s-a întocmit alăturatul proiect de
de hotarâre, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată .

PRIMAR,
Constantin Toma

ROMANIA
JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL BUZAU
Serviciul Investiţii, Achiziţii Publice
Nr.28.098 /CLM/19.10.2017

RAPORT
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei de avizare a
lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de
investiţii „Reabilitare Stadion atletism şi refacere împrejmuire teren–
b-dul Unirii nr.1 din municipiul Buzău”
În prezent în incinta Stadionului de atletism este o pistă în stare
avansată de degradare, inadecvată pentru organizarea de competiţii sportive de
nivel înalt.
De asemenea, spaţiile verzi existene , din lipsa sistemelor de irigaţie şi a
lipsei de întreţinere a acestora se află în stare improprie.
În vederea amenajării unei piste împreună cu disciplinele conexe care
să poată fi omologată în categoria de construcţii III, conform manualului IAAF de
omologare, s-a întocmit o Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii,
care a cuprins lucrările de readucere la starea optimă de funcţionare a bazei
sportive, respectiv reabilitarea şi modernizarea pistei , inclusiv cu sistemele de
iluminare, drenare, irigare a spaţiilor verzi, precum şi dotarea cu echipamente
corespunzătoare pentru categorie III de construcţie conform manualului
IAAF(International Association of Athletics Federations).
Intervenţia presupune păstrarea infrastructurii existente asupra căreia se
vor face lucrări minime de aducere la cote, aşternere de straturi din balast , piatră
spartă, beton asfaltic , binder poliuretanic , înlocuirea rigolelor ce asigură
evacuarea apelor meteorice de pe suprafaţa pistei , reabilitarea împrejmuirii şi
refacerea tuturor instalaţiilor (electrice şi sanitare).
Proiectul tratează fiecare sector pe discipline sportive, cu dotările
aferente.
Finanţarea obiectivului de investiţii menţionat se va face din fondurile
bugetului local, precum şi/sau alte fonduri legal constituite conform listelor de
investiţii aprobate potrivit legii conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii .
În sensul celor de mai sus s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu
rugămintea de a fi promovat pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local al
Municipiului Buzău, în vederea adoptării lui.
Şef Serviciu Investiţii,
Aurelia Turcoman

