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Privind: aprobarea proiectului „Reabilitare modernizare, extindere si dotare Scoala Gimnaziala

<<LucaSolomon», Vaideeni, comuna Vaideeni, judetul Valcea ”

Consiliul local al Comunei Vaideeni, Judetul Vâlcea intrunit in sedinta extraordinara din data de
04.07.2018, sedintă la care participă un număr de 9 consilieri din totalul de 13 câti sunt in functie.

Sedinta este condusă de dl. Ciuca Ion Bogdan
Luând in dezbatere:
Proiectul de hotărâre nr 46 prin care se propune aprobarea necesitatii, oportunitatii si lndicatorilor

Tehnico-economici privind proiectul „Reabilitare modernizare, extindere si dotare Scoala Gimnaziala
<<LucaSolomon», Vaideeni, comuna Vaideeni, judetul Valcea”

Raportul de specialitate al Biroului Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Vaideeni;

Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Vaideeni ;
Raportul de avizare pentru legalitate al secretarului comunei Vaideeni;
In conformitate cu art, 36, alin 2 lit,b din Legea 215/2001 privind administratia publică locală cu

modificările si completările ulterioare si potrivit prevederilor HG, nr 907/2016 privind etapele de
elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investiţii finantate din fonduri publice;

Prevederile Programului Operational Regional, Axa prioritara 10 - Imbunatatirea infrastructurii
educationale, Obiectivul Specific 10.1b4;

In temeiul art.45 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările si
completarile ulterioare cu un număr de 9 voturi “pentru“ adoptă următoarea:

HOTARARE

Art.1 Se aprobă proiectul „Reabilitare modernizare, extindere si dotare Scoala Gimnaziala
<<Luea Solomon», Vaideeni, comuna Vaideeni, judetul Valcea ”, în vederea finanţării acestuia în
cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10,1/
învăţământ obligatoriu

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitare modernizare, extindere si dotare
Scoala Gimnaziala <<Luca Solomon», Vaideeni, comuna Vaideeni, judetul Valcea“, în cuantum de
8.072.881 lei (inclusiv TVA).

Art. 3. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Reabilitare
modernizare, extindere si dotare Scoala Gimnaziala <<Luca Solomon», Vaideeni, comuna Vaideeni,
judetul Valcea ”, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4. Se aprobă contributia proprie în proiect a COMUNEI VAIDEENI, reprezentând achitarea
tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia de 2 % din valoarea eligibilă a
proiectului, in cuantum de 8.016.914 lei , reprezentând cofinantarea proiectului „Reabilitare
modernizare, extindere si dotare Scoala Gimnaziala <<Luca Solomon», Vaideeni, comuna Vaideeni,
judetul Valcea"

Art. 5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului
„Reabilitare modernizare, extindere si dotare Scoala Gimnaziala <<Luca Solomon», Vaideeni,
comuna Vaideeni, judetul Valcea ”, pentru implementarea proiectului în conditii optime, se vor asigura
din surse de finantare proprii - buget local,



Art. 6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condiţiile
rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 7. Se împutemiceşte Primarul Comunei Vaideeni - DL Baluta Achim Daniel să semeneze
toate actele necesare si contractul de finanţare în numele Comunei Vaideeni.

Art. 8. Prezenta hotărâre se va comunicata Primarului comunei Vaideeni si se va transmite,
Institutiei Prefectului Vâlcea prin grija secretarului comunei Vaideeni.

Co rase ează,
Se eta mună

Hur colae
Vaideeni
0407.2018 '
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CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII
TEHNICO—ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII

Denumirea investiţiei: REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE SI
DOTARE SCOALA GIMNAZIALA „LUCA SOLOMON“,
VAIDEENI

Beneficiar: Comuna Vaideeni, Judetul Valcea
Amplasamentzsat Vaideeni, Comuna Vaideeni, Judetul Valcea

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:
1. Valoarea totală a investiţiei, conform devizul general (fără TVA), în preţuri

estimate in luna martie 2017, este: 6.783.934 Lei
Din care, C+M: 5.153.876 Lei

. Construcţii existente (suprafeţe înregistrate în acte):
C1 Clădire şcoală D+P+1E= Sc=502m2, Sd=987mZ
C2 Sală sport P+E: Sc=268m1, Sd=339m2
C3 Centrală Termică Parter: Sc=77m1, Sd=7m2
C4 Depozit Combustibil Lichid, Sc : 10mp, Sd = 10mp — nu face obiectul
prezentului proiect

. C5 Depozit Combustibil Solid, Sc : 52mp, Sd : 52mp — nu face obiectul
prezentului proiect

. C6 Destinatia: Depozit Reziduuri Arse, Sc : 26mp, Sd : 26mp - nu face obiectul
prezentului proiect.

3. Caracteristici Corp 1, 2 şi 3:
Clădirea C1
Infrastructura este realizată din fundaţii continue din beton, având lăţimea

de 0,55m fundate la cca. 1,50m sub cota trotuarului, atât pentru zona de parter,
cât si pentru zona de subsol parţial. Fundaţiile nu prezintă semne de degradare
specifice, considerându—se că s—au comportat bine în timp, asigurând transmiterea
eforturilor de la suprastructură la terenul de fundare, în condiţii optime.

Tot la nivelul infrastructurii, subsolul este realizat tip cutie rigidă din pereţi
de beton cu grosimea de 40 tencuiţi până la SOcm, placă de beton simplu la partea
de joskşi plancă din beton armat la partea superioară.

In ceea ce priveşte suprastructura, aceasta este de tip pereţi din zidărie
portantă din cărămidă plină presată cu grosimea de 1C (25cm) şi 1,5C (37,5cm)
tencuiţi până la 30cm, respectiv 50cm placă din beton slab armat, turnată monolit
cu fundaţiile, la partea de jos, respectiv planseu din beton armat, format din grinzi,
centuri şi placă, la partea superioară. Acoperisul este de tip şarpantă pe scaune
simple din lemn ecarisat, esenţă răsinoase, completat cu învelitoare de tip tablă
fălţuită. De semnalat faptul că elementele de învelitoare sunt dispuse direct pe
sistemul de şipci si contrasipci, fără a fi dispusă astereală, ce poate duce la
apariţia de infilitraţii de apă, în cazul precipitatiilor puternice însotite de vânt.

coooN

Clădirea CZ
Infrastructura este realizată din fundaţii continue din beton, având lăţimea

de 0,45m fundate la circa 0,78m sub cota trotuarului, atât pentru zona de parter.
Fundaţiile nu prezintă semne de degradare specifice, considerându-se că s—au
comportat bine în timp, asigurând transmiterea eforturilor de la suprastructură, la
terenul de fundare, în condiţii optime.



În ceea ce priveşte suprastructura, aceasta este de tip pereţi din zidărie
portantă din cărămidă plină presată cu grosimea de 1C (25cm) şi 1,5C (37,5cm)
tencuiti până la 30cm, respectiv 40cm, placă din beton slab armat, turnată monolit
cu fundatiile, la partea de jos, respectiv plansee din beton armat, format din grinzi,
centuri si placă, la partea superioară. Acoperişul este de tip sarpantă pe scaune
simple din lemn ecarisat, esenţă răsinoase, completat cu învelitoare de tip ţigă
ceramică. De semnalat faptul că elementele de învelitoare sunt dispuse direct pe
sistemul de sipci şi contraşipci, fără a fi dispusă astereală, ce poate duce la
apariţia de infilitraţii de apă, în cazul precipitatiilor puternice însoţite de vânt. De
asemenea, sarpanta este în două ape, iar timpanul din latura nordică nu este
închis total, încurajând infiltrarea apelor din ploi.

Clădirea C3
Infrastructura este realizată din fundaţii continue din beton simplu, având

lăţimea de 0,40m fundate la minimum 0,70m sub cota trotuarului. Fundaţiile
prezintă semne de degradare specifice (fisuri, decopertări, spargeri locale) cel mai
probabil datorate infiltraţiilor de apă în terenul de fundare, precum şi de calitatea
inferioară a betonului folosit. Infiltraţiile au fost, cel mai probabil, de ordin
meteoric si au apărut din cauza lipsei sistemului de preluare şi conducere a apelor
meterokrice (jgheab şi burlane), precum şi a lipsei trotuarului de gardă.

In ceea ce priveşte suprastructura, aceasta este de tip pereţi din zidărie
portantă din cărămidă plină presată cu grosimea de 1C (25cm) si 1,5C (37,5cm)
tencuiţi până la 30cm, respectiv 40cm, placă din beton slab armat, turnată monolit
cu fundaţiile, la partea de jos, respectiv plansee din beton armat, format din grinzi,
centuri şi placă, la partea superioară.

Acoperişul, este de tip şarpantă pe scaune simple din lemn neprelucrat,
esenţă răşinoase, completat cu învelitoare de tip tablă făltuită. De semnalat faptul
că elementele structurale ale sarpantei sunt subdimensionate si degradate, ce a
dus la ondulări ale învelitorii şi infiltratii în zona de pod. De asemenea, sarpanta
este în două ape, iar timpanul din latura nordică nu este închis total, Încurajând
infiltrarea apelor din ploi.

4. Lucrări propuse:
- Lucrări de reparaţii/consolidări structurale

Lucrări de reparaţie/înlocuire acoperiş (sarpantă + învelitoare)
Lucrări de înlocuire Finisaje si tâmplărie
Lucrări de înlocuire instalaţii termice/electrice/sanitare
Termoizolare perimetrală
Supraetajare parţială corp Cl
Corpuri extindere pentru Cl si C2.
Desfiinţare corp C3
Modernizare mobilier şi dotare cu echipamente pentru sala de sport,
săli de clasă şi birouri administrative.

Întocmit,
Ing. Ciolacu Ionuţ Alin

C tras nează,
S et omună

Hu colac
Vaidecni
04.07.2018


