
                  ROMÂNIA 
         JUDEŢUL IALOMIŢA 
           CONSILIUL LOCAL  
    AL ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI 

  
H O T Ă R Â R E 

pentru aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) 
 şi a principalilor indicatori tehnico-economici privind obiectivul de investiție 

„Reabilitare Sală de sport” 
 

Consiliul Local al orașului Căzănești, județul Ialomița întrunit în ședința ordinară din data 
de 28 IULIE 2021, 

Având în vedere referatul de aprobare nr. 4365 din 20.07.2021 al Primarului orașului 
Căzănești; 

Examinând: 
- raportul Compartimentului Investiții, Achiziții Publice şi Protecția Mediului nr. 4385 

din 21.07.2021; 
- avizul Comisiei pentru activităţi economico-financiare, administrarea domeniului 

public şi privat, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, protecţia mediului nr. 20 din 
26.07.2021; 

- avizul Comisiei pentru învăţământ, muncă şi protecţie socială, sănătate, activităţi social-
culturale, culte, sport nr. 8 din 26.07.2021; 

- Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare sală de sport” 
întocmit de S.C. Walcomp S.R.L.; 

În conformitate cu prevederile art.9 și art.10 din Hotărârea Guvernului nr.907/2016 
privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

În temeiul art.139 alin.(1) și al art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  
 

H O T A R Ă Ş T E: 
 

Art. 1. Se aprobă documentația tehnico – economică pentru obiectivul de investiție 
„Reabilitare Sală de sport”, faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții. 

Art. 2. Se aprobă principalii indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiție 
„Reabilitare Sală de Sport” după cum urmează: 

a) Indicatori maximali, respectiv Valoarea totală a investiției: 
                                                                                              Obiectiv proiectat (lei)   
   valoare totală (INV), inclusiv TVA                             1.574.713,22                        
                    din care C+M                                                        1.335.990,34                                                                      

  b)   Indicatori minimali, respectiv elemente/capacități fizice: 
   Suprafață construită Sală de sport = 1.105,00 mp 

Tip construcție- construcții pentru învățământ- susținerea orelor de educație fizică 
Categoria de importanță  - III 
 Grad de rezistenta la foc – bună (II) 

  c) Durata de realizare a investiției  - 18 luni calendaristice care se poate prelungi până 
la 24 luni 

 



Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Compartimentul 
Investiții, Achiziții Publice şi Protecția Mediului precum și Primarului orașului Căzănești cărora 
le va fi comunicată prin grija secretarului general al unității administrativ-teritoriale. 

 
 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                                        Contrasemnează pentru legalitate, 
                                                                                            Secretar General al UAT, 

 MOICEANU ALEXANDRU                                                     OANCEA GEORGETA 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nr. 65 
Adoptată la Căzănești 
Astăzi, 28.07.2021 
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