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    RAPORT DE SPECIALITATE  
 
 
 La proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și 
Devizului general pentru obiectivului de investiții: “Înființare teren multifuncțional la 
Școala Gimnazială Sf. Gheorghe din comuna Cuca, județul Galați”. 
  
 Subsemnatul Sandu Cristian, având funcția de Inspector Protecție Civilă, din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Cuca, având în vedere, solicitarea iniţiatorului 
proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și Devizului 
general pentru obiectivului de investiții: “Înființare teren multifuncțional la Școala Gimnazială 
Sf. Gheorghe din comuna Cuca, județul Galați”. 

În temeiul art.41 și art.44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare, cu referire la cheltuielile de investiții și documentațiile 
tehnico-economice; 

Având în vedere art.5 alin.(4) și Anexa nr.11 din Hotârâre a Guvernului nr. 907/2016 
privind etapele de elaborare și conținutul cadru-al documentațiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cuy modificările și 
compeltările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.129, alin.(2), lit.b, alin.(4) lit.d din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu privire la atribuția consiliului local de a aproba, la propunerea 
primarului: d. Aprobă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico-economice pentru 

lucrările de investiții de interes local, în condițiile legii; 

 Prin realizarea obiectivului de investiție “Înființare teren multifuncțional la Școala 
Gimnazială Sf. Gheorghe din comuna Cuca, județul Galați” se urmărește o creștere a nivelului de 
educație și socializare, respectiv a stării de sănătate a tuturor cetățenilor, prin practicarea 
exercițiilor fizice și a sportului în cadrul activităților de educație fizică și sport; dezvoltarea 
activităților sportive în corelație cu programele de dezvoltare urbană, creșterea participării 
tineretului în spațiul rural la activități sportive. 

Tinând cont de HCL nr. 8 din 22 februarie 2022 privind rectificarea Bugetului local pe anul 
2022 la secțiunea ,,Alte active fixe avânde destinație Amenahare teren sport’’. 

Analiza economică și tehnică:  

 Valoare toatala a investitiei: 352.107 lei cu TVA, din care: 
- C+M  = 333.200 lei cu TVA 
- Servicii de proiectare 11.900 lei cu TVA; 
- Servicii de dirigenție – 3927 lei cu TVA; 
- Comisioane, cote, taxe, costul creditului – 3080 lei cu TVA. 

Durata de realizarea a investiției este de 3 luni. 
Caracteristici tehnice proiectate:  
- Suprafața teren artificial 755 mp; 
- Dimensiuni teren minifotbal: 17x38 m; 
- Dimensiuni teren tenis: 10,97x23,77; 



- Lățimea liberă între marginea teren și împrejmuire: 0,90-1,00 m 
Suprafața de joc, 755 mp, se va păstra urmând a se realiza peste următoarea stratificație: 

- Gazon artificial premium multisport, înălțime fir iarbă 20 mm, polietilenă, fire gazon 1000 
gr/mp; 

- Beton C25/30-12 cm armat cu plasă sudată de 4 mm; 
Gazonul artificial va avea marcaje trasate pentru teren de minifotbal și teren de tenis. 

Împrejmuire: 
 Împrejmuirea terenului va păstra gardul din plasă sudată și stâlăii existenți. Pentru 
îndeplinirea cerințelor unui teren multifuncțional, între stâlpii existenți se vor monta 45 de stâlpi 
noi metalici din țeavă rectangulară 100x30x3 m, rigidizați între ei, pe orizonatală, cu țevi pătrate 
metalice 30x30x3 mm, dispuse pe înălțime, la distanță de 1,56 m. Stâlpii vor avea o înălțime de 5 
m, de la cota 0,00a proiectului. 

Dotări: 
Poartă minifotbal 3x2x0,8 m din oțel zincat:2 buc. 
Plasă poartă minifotbal 3x2 m – 2 buc. 
Stâlpi ficși combinați tenis+volei, zincat, cu prize de pardoseală; 

Iluminat: 
Iluminatul terenului multifuncțional se va face prin montarea de 12 lămpi LED de 400 W/ buc. 
Acestea se vor monta pe stâlpi noi tip 100x50x3 m. 
 
 
Ținând cont de cele prezentate, propun spre dezbatere Proiectul de Hotarâre privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici și Devizului general pentru obiectivului de investiții: 
“Înființare teren multifuncțional la Școala Gimnazială Sf. Gheorghe din comuna Cuca, județul 
Galați”. 

 
 
 

Întocmit, 
Sandu Cristian 

  

 


