MUNICIPIUL DRĂGĂŞAN I
–CONSILIUL LOCALHOTĂRÂREA NR.62
Privind aprobarea proiectului ”Îmbunătățirea calității vieții populației în
municipiul Drăgășani”, a documentației tehnico-economice și a cheltuielilor
proiectului
Consiliul Local al Municipiului Drăgăşani întrunit în şedinta
extraordinară din data de 07.08.2020, la care participă un număr de 11 consilieri,
din totalul de 19 consilieri în funcţie;
Văzând că, prin votul majorităţii, dl. consilier, Pleșoianu Costică, a fost
ales preşedinte de şedinţă;
Luând în dezbatere referatul de aprobare al Primarului Municipiului
Drăgăşani, înregistrat sub nr.21045/03.08.2020 şi raportul de specialitate al
Serviciului proiecte de dezvoltare locală, înregistrat sub nr.21046/03.08.2020,
prin care se propune aprobarea proiectului ”Îmbunătățirea calității vieții
populației în Municipiul Drăgășani”, a indicatorilor tehnico-economici și a
cheltuielilor legate de proiect;
Având în vedere raportul de avizare al Comisiei programe de dezvoltare
economico-sociale, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al
localității, agricultură, gospodărie comunală, servicii și comerț, al Comisiei
pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și linistii publice, a
drepturilor cetățenilor și al Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, conservarea monumentelor
istorice şi de arhitectură prin care se propune admiterea proiectului de hotărâre și
avizul de legalitate dat proiectului de hotărâre de secretarul municipiului,
înregistrat sub nr. 21046/03.08.2020;
În baza prevederilor Ghidului de finanțare pentru Programul Operațional
Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 13 Sprijinirea regenerării orașelor mici și
mijlocii, Prioritatea de investiții 9b: Oferirea de sprijin pentru revitalizarea
fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și
rurale, Obiectivul specific 13.1: Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în
oraşele mici şi mijlocii din România;
În temeiul art.129 alin.(2) lit.b) și lit.d) alin.(4) lit.d), alin.(7) lit.k), şi
art.139 alin.(3) lit.a), coroborat cu art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019
privind Codul Administrativ, cu un număr de 11voturi “pentru”, adoptă
următoarea :
HOTĂRÂRE

Art.1. Se aprobă proiectul ”IMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII VIEȚII
POPULAȚIEI ÎN MUNICIPIUL DRĂGĂȘANI” în vederea finanțării
acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară
13, prioritatea de investiții 9b, Obiectivul specific 13.1.
Art.2. Se aprobă documentaţia tehnico-economică, faza DALI şi
indicatorii tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a
investiţiei propuse a fi realizată prin proiect, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă valoarea totală a proiectului ”IMBUNĂTĂȚIREA
CALITĂȚII VIEȚII POPULAȚIEI ÎN MUNICIPIUL DRĂGĂȘANI”, în
cuantum de 15.065.434,46 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă
13.635.418,34 lei și valoare totală neeligibilă de 1.430.016,12 lei.
Art.4. Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT MUNICIPIUL
DRĂGĂȘANI, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale
proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în
cuantum de 272.708,37 lei.
Art.5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata
implementării proiectului ”IMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII VIEȚII
POPULAȚIEI ÎN MUNICIPIUL DRĂGĂȘANI”, pentru implementarea
proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Municipiului
Drăgășani.
Art.6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării
proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din
instrumente structurale.
Art.7. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, își încetează
aplicabilitatea H.C.L. nr.41/11.05.2020
Art.8. Se împuternicește d-l NEDELCU CRISTIAN, Primarul
Municipiului Drăgășani, să semeneze toate actele necesare şi contractul de
finanţare în numele UAT Municipiul Drăgășani.
Art.9. Primarul Municipiului Drăgăsani, va asigura ducerea la îndeplinire
a prevederilor prezentei hotărâri, prin serviciile de specialitate, iar secretarul o
va comunica Instituţiei Prefectului Vâlcea, şi o va aduce la cunoştinţă publică
prin afişare.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER,
Pleșoianu Costică

Drăgăşani, 07.08.2020
Red./ Dact: G.D
Nr.ex.:4

CONTRASEMNEAZĂ
PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
jur. Duță Gheorghe

ANEXA la HCL nr. 62/ 2020
IMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII VIEȚII POPULAȚIEI
ÎN MUNICIPIUL DRĂGĂȘANI
- Descrierea sumară a investiției –
Proiectul ”ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII VIEȚII POPULAȚIEI ÎN
MUNICIPIUL DRĂGĂȘANI” propune abordarea integrată a următoarelor
componente:
MODERNIZARE ZONA URBANĂ CARTIER RAHOVA ȘI CARTIER
TRANDAFIRILOR – în vederea creșterii calității vieții și asigurarea unor condiții la
nivel european prin regenerarea susținuta a zonei rezidențiale cuprinse între Strada
Dobrogeanu Gherea - Strada Doctor Dumitru Bagdasar - Strada Trandafirilor - Strada
Tudor Vladimirescu și străzile adiacente Aleea Nucilor și Strada Viitorului, din
municipiul Drăgășani și presupune:
zona:

Lucrări de reabilitare integrală a străzilor și aleilor cuprinse în această
Cartier Trandafirilor:
Modernizare trotuare: Lungime 4.978,94 ml;
Modernizare strazi: Lungime 2.022,38 ml;
Spațiu verde propus: 1.088,86 mp;
Mobilier urban;
Iluminat;
Montare canale de preluare apa meteorica;
Amenajare locuri de parcare in zona instituțiilor publice si de interes local;
Străzile aferente Cartier Trandafirilor, din care:
Carosabil
Str. Dr. Dumitru Bagdasar – lungime = 798,44 m;
Str. Libelulei - lungime = 147,33 m;
Str. Melodiilor - lungime = 194,90 m;
Aleea Tineretului - lungime = 410.78 m;
Aleea Trandafirilor - lungime = 470.93 m;
Str. Nucilor - lungime = 0 m;
Str. Tudor Vladimirescu – lungime = 0 m;
Trotuare:
Str. Dr. Dumitru Bagdasar – lungime = 1.596,88 m;
Str. Libelulei - lungime = 294,66 m;
Str. Melodiilor - lungime = 402 m;
Aleea Tineretului - lungime = 821,56 m;

Aleea Trandafirilor - lungime = 1080 m;
Str. Nucilor - lungime = 483,24 m;
Str. Tudor Vladimirescu – lungime = 300 m;
Cartier Rahova:
Modernizare trotuare: Lungime 1.666,79 ml;
Modernizare străzi: Lungime 1.170,89 ml ;
Mobilier urban;
Iluminat;
Montare canale de preluare apa meteorică;
Amenajare locuri de parcare în zona instituțiilor publice și de interes local;
Străzile aferente Cartier Rahova, din care:
Carosabil:
Str. Rahova – lungime = 520,84 m;
Str. Tudor Vladimirescu – lungime = 0 m;
Aleea Muncii – lungime = 617,11 m ;
Alei acces cartier – lungime = 32,94 m.
Trotuare
Str. Rahova – lungime = 1.041,69 m;
Str. Tudor Vladimirescu – lungime = 125,5 m;
Aleea Muncii – lungime = 466,67 m ;
Alei acces cartier – lungime = 32,94 m
Amenajarea trotuarelor cu pavele
Creşterea calităţii vieţii prin intervenţii de modernizare a spaţiilor verzi.
Se vor efectua lucrări de reîntinerire spaţii verzi, constând în înlocuirea
arborilor uscaţi/bătrîni şi plantarea mai multor tipuri de arbori şi arbuşti ornamentali;
realizarea de ronduri de flori în jurul copacilor plantaţi; realizarea de mobilier urban,
reprezentând un număr de 65 bănci (simple sau foisor); 5 spații de joacă pentru copii
amenajate complet; refacerea spaţiilor verzi existente prin semănarea de gazon.
Asigurarea confortului din punct de vedere vizual şi al securităţii în cartier prin
dezvoltarea iluminatului public. Se vor monta 100 bucăţi stâlpi metalici de iluminat tip
lampadar, cu înălţimea de 5 m, echipate cu corpuri de iluminat de 70 W si panou
fotovoltaic.
ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII
“GRADINIȚA I.C. BRĂTIANU”
Lucrări:

DE

ÎNVĂȚĂMÂNT

LA

A. Inlocuirea hidroizolatiei la fundații și soclu
B. Refacerea, trotuarului perimetral
C. Izolarea termică a pereților exteriori perimetrali și a soclului prin anvelopare
cu termosistem (vată).

D. Reparatii locale sau inlocuire sarpanta daca este cazul (conform expertizei
tehnice)
E. Ignifugarea si tratarea impotriva microorganismelor a elementelor din lemn
care compun șarpanta
F. Termoizolarea podului și a planșeului;
G. Inlocuirea invelitoarei si a sistemului de preluare a apelor pluviale de la
nivelul acoperișului;
H. Refacerea finisajelor interioare (tavane, pereți, pardoseli);
I. Refacerea instalațiilor interioare (termice, electrice, sanitare);
J. Inlocuirea tâmplăriei interioare și exterioare;
Dotarea cu toate elementele necesare desfășurării activității didactice
(echipamente, materiale, mobilier, etc)
Mobilier: scaunele, masuțe pentru săli de clasă și pentru sala de mese, pătuțuri
rabatabile cu saltele, dulăpioare vestiar
8 Calculatoare/laptop
1 imprimantă multifuncțională
Sursa audio-video
Videoproiector 2 buc
1 TV Led
10 aparate AC
Masină de tocat carne electrică
Aragaz cu cuptor
Combină frigorifică 2 buc
Ladă frigorifică 2 buc
1 aparat curățat cartofi
1 mașină spălat rufe
Loc de joacă amenajat
ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII DE
“GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2”

ÎNVĂȚĂMÂNT

LA

Lucrări
A. Inlocuirea hidroizolației la fundații și soclu
B. Refacerea, trotuarului perimetral
C. Izolarea termică a pereților exteriori perimetrali și a soclului prin anvelopare
cu termosistem (vată).
D. Reparații locale sau inlocuire șarpantă dacă este cazul (conform expertizei
tehnice)
E. Ignifugarea și tratarea împotriva microorganismelor a elementelor din lemn
care compun șarpanta
F. Termoizolarea podului și a planșeului;
G. Inlocuirea învelitoarei și a sistemului de preluare a apelor pluviale de la
nivelul acoperișului;
H. Refacerea finisajelor interioare (tavane, pereți, pardoseli);

I. Refacerea instalațiilor interioare (termice, electrice, sanitare);
J. Inlocuirea tâmplăriei interioare și exterioare;
Dotarea cu toate elementele necesare desfașurării activității didactice
(echipamente, materiale, mobilier, etc)
Mobilier: scăunele, măsuțe pentru săli de clasă și pentru sala de mese, pătuțuri
rabatabile cu saltele, dulăpioare, cuiere
8 calculatoare/ laptop
1 imprimantă multifuncțională
1 TV Led
Videoproiector – 5 buc
8 aparate AC
Hotă cu motor mare
Mașină de tocat carne electrică
Aragaz cu cuptor
Combină frigorifică 2 buc
Ladă frigorifică 2 buc
1 aparat curățat cartofi
1 mașină spălat rufe
Loc de joacă amenajat
Valoare totală proiect = 15.065.434,46 lei, inclusiv TVA.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER,
Pleșoianu Costică

SECRETAR,
Duță Gheorghe

