ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate și a Indicatorilor TehnicoEconomici pentru obiectivul de investiții “CONSTRUIRE CENTRU DE
RECREERE SI SPORT IN ZONA PARCULUI TINERETULUI (ZONA STRAND)
Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în
şedinţă ordinară;
Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului municipiului Buzău, înregistrată
sub nr. 118/CLM/22.03.2019, prin care se propune aprobarea Studiului de
Fezabilitate și a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de
investitii “CONSTRUIRE CENTRU DE RECREERE SI SPORT IN ZONA PARCULUI
TINERETULUI (ZONA STRAND) din municipiul Buzău;
- raportul de specialitate nr. 34.785/21.03.2019 al Serviciului
Elaborare, Dezvoltare si Implementare Proiecte din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Buzău;
- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare
precum şi al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea
lucrărilor publice, protecția mediului și turism ale Consiliului Local al
Municipiului Buzău;
- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investiţii finanţate din fonduri publice;
- prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele
publice locale.
În temeiul art. 36, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d), art. 45, alin. (1),
art. 115, alin (1), lit. b) și art. 126 din Legea nr. 215/2001 a administratiei
publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.- Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de
investitii “CONSTRUIRE CENTRU DE RECREERE SI SPORT IN ZONA PARCULUI
TINERETULUI (ZONA STRAND) din municipiul Buzău, prevăzut în anexa 1 care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Se aprobă Indicatorii Tehnico-Economici pentru obiectivul de
investiții “CONSTRUIRE CENTRU DE RECREERE SI SPORT IN ZONA PARCULUI
TINERETULUI (ZONA STRAND) din municipiul Buzău, prevăzuți în anexa 2
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului
Dezvoltare și Implementare Proiecte, va aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.

PREȘEDINTELE ŞEDINŢEI,
consilier Viorel Ion

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol

Buzău, 27 martie 2019
Nr. 96

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului
Buzău în şedinţa din data de 27 martie 2019, cu respectarea prevederilor
art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată şi actualizată, cu un număr de 20 voturi pentru, 0 abţineri şi 0
voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 20 consilieri
prezenţi la şedinţă.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- PRIMAR Nr. 118/CLM/22.03.2019

EXPUNERE DE MOTIVE
pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate și a Indicatorilor TehnicoEconomici pentru obiectivul de investiții “CONSTRUIRE CENTRU DE
RECREERE SI SPORT IN ZONA PARCULUI TINERETULUI (ZONA STRAND) din
municipiul Buzău
Proiectul este pentru obiectivul de investiții “CONSTRUIRE CENTRU
DE RECREERE SI SPORT IN ZONA PARCULUI TINERETULUI (ZONA STRAND)
din municipiul Buzau. Municipalitatea in Strategia de Dezvoltare
mentioneaza urmatoarele puncta slabe, care afecteaza in mod
negativ viata sportului, a cetatenilor care doresc sa si petreaca timpul
liber cat mai atractiv indiferent de sezon, aspecte care constituie
necesitatile si deficientele adresate prin aceasta investitie:
- Lipsa atractivitatii Parcului Tineretului;
- Lipsa posibilitatilor de petrecere a timpului liber in Buzau
cvasiexistenta mai ales pe timpul iernii;
- Migrarea permanenta a cetatenilor catre ale centre aflate in
proximitatea judetului Buzau
- Lipsa atractivitatii orasului de catre turisti – oras transit.
Investitia este necesara deoarece modul de petrecere a timpului
liber, dezvoltarea orasului, precum si educarea permanenta prin
sport sunt puncte care stau la baza unei dezvoltari armonioase a
cetatenilor, a orasului, se creaza astfel un pol important de
atractivitate atat pentru locuitori cat si pentru turisti, Buzaul devenind
pentru regiunea sud-est un oras magnet.
Prin realizarea investitiei se obtin urmatoarele beneficii:
 Asigurarea accesului permanent la sport, diversificarea modalitatilor de
petrece a timpului liber, imbunatatirea calitatii vietii cetatenilor prin
asigurarea unor spatii corespunzatoare de desfasurarea a activitatilor
sportive si incurajarea populatiei sa participe la dezvoltarea economica,
culturala, sportiva a comunitatii;

 Cresterea consumului sportiv, cultural si educational, atragand beneficii
si altor domenii;
 Contributii importante pentru educatie prin:
o Rolul educativ al programelor in sine
o Crearea
unui
creuzet
al
abordarii
interdisciplinare,
transdisciplinare si a metodelor formale in educatie;
o Rolul programelor formative pentru public – cultivarea miscarii;
 Fata de contributia sa la dezvoltarea sportiva, educativa, sanatate,
proiectul va conduce la crearea a circa 70 de locuri de munca
permanente in perioada imediat urmatoare operarii si 200 de locuri de
munca temporare;
 Proiectul va contribui la dezvoltarea economică prin efectele sale benefice
asupra sănătății populației, creșterea turismului și stimularea serviciilor
conexe;
 De asemenea, proiectul va contribui la creșterea calității spațiului urban
aferent, creșterea valorii zonei urbane și atragerea de beneficii economice
prin activarea zonei pentru publicul activităților specifice, sporind astfel
atractivitatea pentru alte investiţii şi pentru noi locuri de muncă.

P R I M A R,
Constantin Toma

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
SERVICIUL ELABORARE, DEZVOLTARE ȘI IMPLEMENTARE
PROIECTE
Nr. 34.785/21.03.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate și a Indicatorilor TehnicoEconomici pentru obiectivul de investiții “CONSTRUIRE CENTRU DE
RECREERE SI SPORT IN ZONA PARCULUI TINERETULUI (ZONA STRAND) din
municipiul Buzău
Investitia este necesara deoarece modul de petrecere a timpului
liber, dezvoltarea orasului, precum si educarea permanenta prin sport
sunt puncte care stau la baza unei dezvoltari armonioase a cetatenilor, a
orasului, se creaza astfel un pol important de atractivitate atat pentru
locuitori cat si pentru turisti, Buzaul devenind pentru regiunea sud-est un
oras magnet.
Prin realizarea investitiei se obtin urmatoarele beneficii:
 Asigurarea accesului permanent la sport, diversificarea modalitatilor de
petrece a timpului liber, imbunatatirea calitatii vietii cetatenilor prin
asigurarea unor spatii corespunzatoare de desfasurarea a activitatilor
sportive si incurajarea populatiei sa participe la dezvoltarea economica,
culturala, sportiva a comunitatii;
 Cresterea consumului sportiv, cultural si educational, atragand beneficii
si altor domenii;
 Contributii importante pentru educatie prin:
o Rolul educativ al programelor in sine
o Crearea
unui
creuzet
al
abordarii
interdisciplinare,
transdisciplinare si a metodelor formale in educatie;
o Rolul programelor formative pentru public – cultivarea miscarii;
 Fata de contributia sa la dezvoltarea sportiva, educativa, sanatate,
proiectul va conduce la crearea a circa 70 de locuri de munca
permanente in perioada imediat urmatoare operarii si 200 de locuri de
munca temporare;

 Proiectul va contribui la dezvoltarea economică prin efectele sale benefice
asupra sănătății populației, creșterea turismului și stimularea serviciilor
conexe;
 De asemenea, proiectul va contribui la creșterea calității spațiului urban
aferent, creșterea valorii zonei urbane și atragerea de beneficii economice
prin activarea zonei pentru publicul activităților specifice, sporind astfel
atractivitatea pentru alte investiţii şi pentru noi locuri de muncă.
În acest sens a fost întocmit prezentul proiect de hotărâre, cu
rugămintea de a fi promovat pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local al
Municipiului Buzău.

SERVICIUL ELABORARE, DEZVOLTARE
ȘI IMPLEMENTARE PROIECTE
LUMINIȚA DANIELA COLȚEANU

ANEXA Nr. 2
la Hotărârea nr. 96 din 27 martie 2019
a Consiliului Local al Municipiului Buzău

INDICATORII TEHNICO ECONOMICI
pentru obiectivul de investiții pentru aprobarea Studiului de
Fezabilitate și a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de
investiții “CONSTRUIRE CENTRU DE RECREERE SI SPORT IN ZONA PARCULUI
TINERETULUI (ZONA STRAND) din municipiul Buzău

Costurile estimate pentru realizarea investiției, conform devizului general:

Valoare fără TVA
lei

euro

TVA

Valoare
inclusiv TVA

Valoare
inclusiv TVA

lei

lei

euro

TOTAL
69,910,037.27 15 013 107.69 13,172,990.06 83,083,027.33 17,841,993.58
GENERAL
Din care:
C+M

32,591,876.39 11,294,050.67

1E=4,6566 lei

Durata de realizare 24 luni.

9,992,456.51 62,584,332.91 13,439,920.30

Estimarea duratei - graficul de realizare a investiției:
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