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Nr. 238/24.07.2018

HOTĂRÂRE
PROIECT
Privind

aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investitii „ Amenajare

construcție terenuri tenis „ municipiul Slatina, str. Bld. Sf. Constantin Brancoveanu, nr. 1 , Jud. Olt
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, întrunit în şedinţa ord./extr. din data de -----------------Având în vedere:
- iniţiativa Viceprimarului municipiului Slatina prin expunerea de motive nr 61939/24.07.2018
- referatul de specialitate al Clubului Sportiv Municipal Slatina nr. 3264/24.07.2018
- Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate, juridică de disciplină, urbanism și amenajarea teritoriului, buget
finanțe, din cadrul Consiliului Local al municipiului Slatina ;
-

În temeiul art. 36 ,alin.(4), lit.d, art.45,alin.(1) și art.115 alin.(1), lit.b din Legea nr. 215/2001 privind

administraţia publică locală, republicată;
HOTĂRĂSTE:
Se aprobă

Art.1

indicatorii tehnico - economici la obiectivul de investitii „ Amenajare construcție

terenuri tenis „ municipiul Slatina, str. Bld. Sf. Constantin Brancoveanu, nr. 1 , Jud. Olt

conform

anexei nr. 1 parte integrantă la prezenta hotărâre.
Prezenta hotărâre va fi comunicată :

Art.2
-

Instituţia Prefectului- Judeţul Olt ;

-

Primarului Municipiului Slatina;

-

Clubului Sportiv Municipal Slatina;

Initiator,
Viceprimar,
Vilcealeanu Gigi Ernes

În baza arti. 117 lit.a) din Legea nr.215/2001
avizăm prezentul proiect de hotărâre,
Secretar,
Mihai Ion IDITA
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Anexă nr.............../...................2018

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI
DENUMIREA INVESTIŢIEI :

aprobarea

indicatorilor tehnico - economici la

obiectivul de investitii „ Amenajare construcție terenuri tenis „ municipiul Slatina, str.
Bld. Sf. Constantin Brancoveanu, nr. 1 , Jud. Olt;
BENEFICIARUL INVESTIŢIEI

: CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL SLATINA

1.Valoarea totala a investitiei
din care
- Constructii montaj (C+M),
2. Durata realizarii investitiei

valori inclusiv TVA
2.105.791,41 lei
1.737.649,55 lei
12

3. Capacitatii (in unitati fizice)
*Teren de tenis acoperit:
- 2 buc.;
- Regim de înălțime – P;
- Suprafața – 648 mp / buc x 2 buc = 1.296 mp;

*Teren de tenis descoperit:
-4 buc.;
- Regim de înălțime – P;
- Suprafața – 578 mp / buc x 4 buc = 2.312 mp;

luni
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Nr. 61939/24.07.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind

aprobarea

indicatorilor tehnico- economici la obiectivul de

investitii „ Amenajare construcție terenuri tenis „

municipiul Slatina, str. Bld. Sf. Constantin

Brancoveanu , nr. 1 , Jud. Olt
În actualul context al dezvoltării economice, resursele umane reprezintă elementul esenţial al
competiţiei, atât la nivel naţional cât şi internaţional. În competiţia globală a economiei
informatizate, calitatea şi inventivitatea resurselor umane sunt principalii factori care stau la baza
decalajelor esenţiale între state.
CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL SLATINA isi propune relansarea activitatilor de educatie fizica si
sport (in special a jocului de tenis) pentru toate categoriile de populatie.
Investiţia în capitalul uman trebuie înţeleasă ca o investiţie care subsumează investiţiile în
educaţie. Investiţia în resurse umane include totalitatea cheltuielilor pentru creşterea aptitudinilor
fizice şi intelectuale ale oamenilor. Investiţiia propusa contribuie direct la îmbunătăţirea calităţii
aptitudinilor fizice ale oamenilor.
In functie de politica de dezvoltare urbana a administratiei locale, se considera necesar a se
rezolva cu prioritate obiectivul si anume amenajarea a 2 terenuri de tenis acoperite si 4
terenuri de tenis descoperite.
Prezentul proiect este o cale viabilă care face posibilă rezolvarea unor mari deziderate ale
locuitorilor, astfel:
- răspunde cererilor locuitorilor care manifestă un interes deosebit pentru tenis;
- este o posibilă opţiune educativă, sănătoasă la petrecerea timpului liber, ceea ce poate conduce
la creşterea nivelului de sănătate al locuitorilor ;
- va creşte popularitatea tenisului printre locuitori, deoarece vor putea participa ca spectatori la
competiţiile locale care vor fi organizate; de asemenea se pot organiza partide de tenis-amatori la
care să participe locuitorii;
- poate contribui la dezvoltarea atracţiei turistice a localităţii, prin interconectarea activităţilor
recreative care se vor desfăşura la baza sportivă cu agroturismul;
-crearea de noi locuri de munca in acest domeniu ,
Însă scopul final este acela de a atrage cât mai mulţi localnici în mişcarea sportivă locala şi
revigorarea activităţii sportive.

Propun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al municipiului Slatina prezentul proiect de
hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Amenajare construcție
terenuri tenis municipiul Slatina, str. Bld. Sf.Constantin Brancoveanu , nr. 1 , Jud. Olt.

Viceprimar,
Vilceleanu Gigi Ernes
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Nr. 3264/24.07.2018
REFERAT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investitii „

Amenajare construcție terenuri tenis „ municipiul Slatina, str. Bld. Sf. Constantin Brancoveanu , nr. 1
, Jud. Olt
Potrivit prevederilor art.36 alin. (4 ) lit. d, din Legea nr. 215/2001 , Consiliul Local aprobă, la propunerea
primarului, documentaţiile tehnico – economice pentru lucrările de investiţii de interes local, în condiţiile legii; de
asemenea , conform art. 36 alin (5) lit. c, din Legea nr. 215/2001 , avizează sau aprobă în condiţiile legii,
documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţilor .
Obiectivul general este realizarea a 2 (doua) terenuri de tenis acoperite și 4 terenuri de tenis descoperite
pentru oferirea unor condiții superioare de desfășurare a orelor de recreere pentru toate categoriile de oameni pasionati
pentru acest sport (tenis).
Prin proiect se propune amenajarea a 6 terenuri de tenis câmp cu o suprafața de 3.608 mp.
*Teren de tenis acoperit - va avea dimensiunile în plan de 36,00 x 18,00 m, și se propune realizarea a 2
(doua) astfel de terenuri tenis:
- Regim de înălțime – P;
- Suprafața – 648 mp / buc x 2 buc = 1.296 mp;
Terenul de tenis se va realiza cu urmatoarele straturi :
• 5 cm strat de zgura granulatie 0 - 3 mm;
• 5 cm strat de zgura granulatie 3 - 7 mm;
• 5 cm strat de zgura granulatie 7- 15 mm ;
• 10 cm pietrisi granulatie 16 - 31 mm;
• 25 cm refuz de ciur granulatie 31 -70 mm;
*Teren de tenis descoperit – va avea dimensiunile în plan de 34,00 m x 17,00 m, și se propune realizarea a 4
(patru) astfel de terenuri tenis:
-Regim de înălțime – P;
- Suprafața – 578 mp / buc x 4 buc = 2.312 mp;
Terenul de tenis se va realiza cu urmatoarele straturi :
• 5 cm strat de zgura granulatie 0 - 3 mm;
• 5 cm strat de zgura granulatie 3 - 7 mm;
• 5 cm strat de zgura granulatie 7 - 15 mm;
• 10 cm pietrisi granulatie 16 - 31 mm;
• 25 cm refuz de ciur granulatie 31 -70 mm;
Prin realizarea acestui proiect se dorește relansarea activitatilor de educatie fizica si sport (in special a jocului de
tenis) pentru toate categoriile de populatie.
Având în vedere cele expuse, considerăm că proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico -

economici la obiectivul de investitii „ Amenajare construcție terenuri tenis „ municipiul Slatina, str. Bld.
Sf. Constantin Brancoveanu, nr. 1, Jud. Olt, poate fi supus dezbaterii şi aprobării Consiliului Local.
Director
Ilie Catalin
Întocmit,
Belu Ioana
Avizat pentru legalitate,
CAPL PO 01/F4

