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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea obiectivului de investiții ”modernizare si extindere locuri de joacă din comuna
Fântânele, județul Constanța”

Domnul Cotici Marin, consilier local in cadrul Consiliului Local al comunei Fântânele, județul
Constanța în baza prerogativelor stabilite de lege și a inițiativei exprimate în referatul de aprobare nr.203 /14.10.2021,
în calitatea sa de inițiator, având în vedere:

-Raportul de specialitate întocmit de Secretarul general a comunei Fântânele, înregistrat sub nr. 202 /14.10
.2021;
- Proiectul ”Modernizare și extindere locuri de joacă” intocmit de dl. Consilier local Cortici Marin, inregistrat
sub nr.3085/06.09.2021;
- prevederile art.120 alin. (1) și art.121 alin.(1) și alin.(2) din Constitutia României, republicată;
- prevederile art. 3 paragraful 2 și art.4 din Carta Europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg pe
15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997;
- prevederile art.7 alin.2 din Codul civil, adoptat prin Legea nr.287/2008, republicat, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică administrativă pentru eleborarea actelor normative,
republicată;
- prevederile 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, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ
PROPUNE

Art.1.Aprobarea obiectivului de investitii ”modernizare si extindere locuri de joacă din comuna
Fântânele, județul Constanța”.

Art.2. Obiectivul de investiții prevăzut la art.1 se va realiza în conformitate cu etapele de elaborare
și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții finanțate din
fonduri publice, prevăzute de H.G.nr.907/2016, cu modificările și completările ulterioare.
Art.3. La nivelul aparatului de specialitate al primarului comunei Fântânele, prin dispoziție a
primarului, se va constitui o comisie care va urmări îndeplinirea etapele de elaborare și conținutul cadru al
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivului de investitii ”modernizare si extindere locuri de joacă
din comuna Fântânele, județul Constanța”, coordonată de domnul consilier local Cotici Marin.
Art.4. Primarul comunei Fântânele, prin aparatul de specialitate va aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Art.3. Prezentul proiect de hotărâre ce urmează a fi înscris pe ordinea de zi a ședinței ordinare
din data de

.2021 se transmite, de Secretarul general al comunei, Comisiei de

specialitate nr.1: Agricultură, Activități economico – financiare, Amenajarea teritoriului și urbanism, și
Comisiei de specialitate nr.4: Protecție mediu și turism; Juridică și de disciplină, în vederea examinării,
formulării de amendamente în scris, după caz, precum și întocmirii avizului cu privire la adoptarea sau, după
caz, respingerea proiectului.

INIȚIATOR
Consilier local Marin COTICI
Avizat pentru legalitate
Secretar general al comunei
Arina – Raluca ȘTEFĂNICĂ

Fântânele
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Data: 14.10.2021

ROMÂNIA
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Nr. 203/ 14.10.2021
REFERAT DE APROBARE
la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiții ”modernizare si extindere locuri

de joacă din comuna Fântânele, județul Constanța”

Subsemnatul , MARIN COTICI in calitate de consilier al UAT Fantanele, conform OUG 57/2019
art.136 alin.1, propun spre dezbatere și aprobare proiectului de 'Modernizare si extidere locuri de joaca” .
Astfel:
1. Cu privire la extinderea si modernizarea locului de joacă din vecinatatea stadionului, arat ca:
-In momentul actual locul de joaca nu deserveste nevoile copiilor din localitate;
-Siguranta copiilor este pusa in pericol din pricina degradarii echipamentelor si lipsa materialor de protectie;
-Prin amenajarea unei parcari in imediata vecinatate a locului de joaca,parintii vor parca masinile astfel in cat
sa nu încurce traficul pe strada principal;
-Pozitia geografica si vecinatatile permit extinderea locului de joaca cu 50%,in momentul actual locul de joaca
masoara 192mp.
Indicatori tehnici:
a) Pregătirea terenului de amenajat prin nivelare si balastare-compactare acolo unde este cazul;
b) Montarea unor noi echipamente de joaca si schimbarea celor degradate;
c) Montare covor tartan pe toata suprafata locului de joaca;(pret estimative pentru 192mp :31.000 RON)
d) Montarea de mobilier urban(bănci, coșuri de gunoi, stâlpi de iluminat);

e)Amenajarea unei parcari in imediata vecinatate a locului de joaca.
2. Cu privire la modernizarea locului de joacă de la fosta Bacanie:

-In momentul actual locul de joaca nu deserveste nevoile copiilor din localitate.

-Siguranta copiilor este pusa in pericol din pricina degradarii echipamentelor si lipsa materialor de
protective.
Indicatori tehnici:
a)Pregătirea terenului de amenajat prin nivelare si balastare-compactare acolo unde este cazul;
b)Montarea unor noi echipamente de joaca si schimbarea celor degradate;
c)Montare covor tartan pe toata suprafata locului de joaca;
d)Montarea de mobilier urban(bănci, coșuri de gunoi, stâlpi de iluminat);
3. Cu privire la modernizarea locului de joaca de pe strada Caliacra
-In momentul actual locul de joaca nu deserveste nevoile copiilor din localitate.
-Siguranta copiilor este pusa in pericol din pricina degradarii echipamentelor si lipsa materialor de protective.
Indicatori tehnici:
a)Pregătirea terenului de amenajat prin nivelare si balastare-compactare acolo unde este cazul;
Montarea unor noi echipamente de joaca si schimbarea celor degradate;
Montare covor tartan pe toata suprafata locului de joaca;
Montarea de mobilier urban(bănci, coșuri de gunoi, stâlpi de iluminat);
Propun montarea de covor tartan pe toate suprafetele locurilor de joaca.
Avantaje
- Aspect plăcut
- Ușor de întreținut
- Varietate de culori
- Rezistență sporită la utilizare repetată
- În conformitate cu standardul european DIN 18035/6
Întreținere:
-Tartanul de cauciuc este unul dintre materialele ușor de întreținut.
Întrebuințare:
-Produsul este ideal pentru protejarea și înfrumusețarea diferitor spații - locuri de joacă, săli de fitness,
terenuri de fotbal, volei, tenis, handbal, baschet sau chiar pentru amenajarea pistelor de alergare.
INIȚIATOR
Consilier local Cotici Marin
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Nr. 202 / 14.10.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiții ”modernizare si extindere locuri

de joacă din comuna Fântânele, județul Constanța”

Propunerea domunului consilier Cotici Marin privind modernizarea si extinderea locurilor de joacă
din comuna Fântânele, județul Constanța reprezintă un obiectiv de investiţii, ale cărui cheltuieli, destinate
realizării de active fixe de natura domeniului public al unităţii administrativ-teritoriale, se finanţează total sau
parţial din fonduri publice, respectiv din bugetul local, astfel cum este prevăzut la art. 1 alin. (2) din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 1 alin. (2) din Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
Prin urmare, pentru a fi materializata, propunerea trebuie tratata ca un obiectiv de investiţii in
aplicarea căruia trebuiesc respectate etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnicoeconomice aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice, prevăzute de H.G.nr.907/2016, cu
modificările și completările ulterioare.
Tinand cont de cele mentionate mai sus, propun ca proiectul sa fie supus dezbaterii plenului Consiliului local
al Comunei Fântânele

Secretar general al comunei Fantanele
Arina – Raluca STEFANICA

