
 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GORJ                                                                                                 
COMUNA RUNCU 
 CONSILIUL LOCAL  
  

 HOTARAREA  Nr.36 
 privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: „Construire teren de sport 

multifunctional acoperit cu gazon sintetic si amenajare spatiu de recreere” 
 

Consiliul Local al Comunei Runcu, judeţul Gorj, 
Având în vedere:  

 Proiectul de hotărâre initiat de catre Primarul Comunei Runcu, 
 Referatul de aprobare la proiectul de hotarare ; 
 Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei  Runcu; 
 Prevederile HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 
 Devizul general actualizat; 
 Prevederile art 44 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare; 
 Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Runcu, 

În temeiul art.129, alin(2), litera b), alin4, lit d), art 139 alin(1) si art 196  alin.1, lit. a)  din Codul Administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

  Art. 1. Se aprobă noii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiție:” Construire teren de sport 
multifunctional acoperit cu gazon sintetic si amenajare spatiu de recreere”: 
              Valoarea totala a obiectivului = 815.366,50 lei (inclusiv TVA) din care ; 
 C+M =  620.495,57 lei (inclusiv TVA); 
              Dotari si echipamente tehnologice = 133.280,00 lei (inclusiv TVA) 
 Durata de realizare a obiectivului =  12  luni; 
              Capacitati fizice : 
              -amenajarea si construirea unui teren de sport multifunctional acoperit cu gazon sintetic artificial avand dimensiunile 42x 
22m, suprafata de joc  fiind de 40x20 m; 
              -imprejmuire realizata din stalpi metalici cu inaltimea de 6 m peste nivelul solului, fixati in fundatii izoltate de beton si plasa 
de protectie din sarma pina la inaltimea de 2 m, iar de la inaltimea de 2 m pina la cota de 6 m plasa de protectie textila, rezistenta la 
uv. Deasemenea terenul va avea si o plasa de protectie textila, rezistenta la UV, inghet si ploi, deasupra terenului (capac) si porti 
de acces. 
            -terenul va fi echipat cu instalitie completa de nocturna, porti si pale aferente lor; 
            -terenul va fi dotat cu doua vestiare tip containere, utilate cu grupuri sanitare, dus si bancute 
             -amenajarea unui spatiu de recreere pentru copii in suprafata de aproximativ 54 mp dotat cu complex de joaca compus din 
doua topogane, doua turnuri cu acoperis, un tub/pod de  legatura si o scara de acces.Complexul este realizat din elemente 
metalice, plastic si fibra de sticla. 

 Art. 2. Primarul Comunei Runcu  si aparatul de specialitate vor asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei 
hotarari. 
                 Art. 3. Secretarul Comunei Runcu va comunica hotararea adoptata Institutiei Prefectului - Judetul Gorj (in vederea 
exercitarii controlului de legalitate), tuturor celor interesati si o va aduce la cunostinta publică prin afișare pe site-ul și la sediul 
instituției. 
                Adoptată în ședința ordinară din data de 30.07.2021 cu un număr de 15 voturi „ pentru”, din cei 15 consilieri 
prezenţi la şedinţă, din numărul total de 15 al consilierilor în funcţie.   
 
 
  Data: 30.07.2021 
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