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RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea 

 

Proiectului tehnic  si a indicatorilor tehnico-economici  aferenti        

obiectivului de investitie 

"Infiintare locuri de joaca in satele Micesti, Purcareni, Pauleasca din Comuna Micesti, 

judetul Arges"- loc de joaca Micesti"   

 

Avand in vedere  prevederile: 

 

- H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 (*actualizată*) privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru 

al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 

fonduri publice;  

- prevederile       OUG nr. 57/2019 privind Codul dministrativ, ART. 129  Atribuţiile consiliului local 

(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local: d) aprobă, la propunerea 

primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local, în 

condiţiile legii;  

- prevederile art.41 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, “ Cheltuielile pentru investiţii publice şi alte cheltuieli de investiţii finanţate 

din fonduri publice locale se cuprind în proiectele de buget, în baza programului de investiţii publice al 

fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, întocmit de ordonatorii principali de credite, care se prezintă şi 

in secţiunea de dezvoltare, ca anexă la bugetul iniţial şi, respectiv, rectificat, şi se aprobă de autorităţile 

deliberative. ” 

     Se solicita aprobarea Proiectului tehnic nr. 121608/2021 si indicatorilor tehnico-enonomici  aferenti    

Proiectului tehnic nr. 121608/2021 aferenti obiectivului de investitie "Infiintare locuri de joaca in 

satele Micesti, Purcareni, Pauleasca din Comuna Micesti, judetul Arges"- loc de joaca Micesti".   

  

Indicatori economici 

                  C+M = 78.683,34   Lei inclusiv TVA; 

                 TOTAL GENERAL= 128.099,51 Lei inclusiv TVA; 

 Indicatori tehnici 

• Suprafata de teren de amenajat/alocat= 130 mp; 

• Suprafata amenajata cu tartan= 80  mp; 

• Suprafata cu dale circulatie pietonala= 41 mp; 

• Lungime imprejmuire= 51,90  ml; 

                  

                    Dotari 

 

• Balansoar= 1  buc; 

• Tobogan= 2 buc; 

• Balansoar cu arc= 2 buc; 

• Leagan 2 locuri= 2 buc; 



• Carusel= 1 buc; 

• Trambulina= 1 bucata; 

• Complex de joaca -foisor si topoggan= 1 buc; 

• Banca= 3 bucati; 

• Stalp pentru iluminat ornamental solar= 4 buc; 

  

       - Tipul constructiei: loc de joaca; 

       -  Categoria de importanta : "D"; 

       -  Clasa de importanta:  "IV"; 

       -  Categoria de pericol la incendiu "E"; 

       - Gradul de rezistenta la foc "III"; 

                                                        

 

 

 

Intocmit 

Consilier achizitii publice 

Tudorache Ionut Sergiu 


