
ROMÂNIA
JUDETUL BRAILA

COMUNA BORDEI VERDE
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.39
                                                        din 31.05.2018

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru proiectului
„Amenajare parcuri si locuri de joaca pentru copii in comuna Bordei Verde,

judetul Braila”

Consiliul Local al comunei Bordei Verde,judetul Braila,intrunit in sedinta ordinara
in data de 31.05.2018;

Tinand cont de:

a) art. 120 si art. 121 alin. (1) si (2) din Constitutia României, republicată;
b) art. 8 si 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la

15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art.  7 alin.  (2) si  art.  1166 si  următoarele din Legea nr.  287/2009 privind

Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau conventii;
d) art. 20 si 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
e) art.  36  alin.  (2)  lit.  b)  si  d)  din  Legea  administratiei  publice  locale  nr.

215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 
f) Legea  nr.  273/2006  privind  finantele  publice  locale,  cu  modificările  si

completările ulterioare;

In temeiul :

             In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) si celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din 
Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si 
completările ulterioare

Luând act de:

a) referatul de aprobare prezentat de către primarul Comunei Bordei Verde, în
calitatea sa de initiator.  

b) raportul comisiei de specialitate al Consiliului Local Bordei Verde,

Hotaraste:



         Art1. Se aproba indicatorii  tehnico – economici pentru Proiectul  Amenajare
parcuri si  locuri de joaca pentru copii  in comuna Bordei Verde, judetul Braila,
dupa cum urmeaza:

I. Indicatori economici

Valoarea totala inclusiv TVA: 414.910,51 lei

Valoarea totala fara TVA: 348.664,29 lei

Investitia de baza inclusiv TVA: 375.145,12 lei

Investitia de baza fara TVA: 315.248 lei  

II. Indicatori tehnici

Parc Gabrielescu

Lungime teren – 36,25 m

Latime teren- 26,70 m

Suprafata -9637,88 mp

Parc Liscoteanca

Lungime teren – 43,66 m

Latime teren -24,50 m

Suprafata -1069,67 mp

Amenajare parcuri:

 Amenajare alei din lidonit si bordura mica colorata

 Imprejmuire gard bordurat (2000 x 2000 mm)

 Stalpi iluminat 

 Banci

 Cosuri de gunoi – colectare selectiva

 Amenjare spatiu verde

 Cismea de apa

 Mese tenis din beton

 Loc de joaca pentru copii



III. Durata de realizare: 12 luni

           Art2. Primarul va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari;
           Art.3. Prezenta hotarare va fi comunicata in termenul legal, Institutiei Prefectului
judetul Braila,cat si  celor interesati  de secretatrul  comunei si  va fi  facuta public prin
afisare la sediul institutiei.

          Presedinte de sedintă,                                              Contrasemnează,

              Bicoiu Dan                                                            Secretarul comunei

                                                                                                     Viorel Zodila      



Fundamentare parcuri

 

Proiectul: 

„Amenajare parcuri si locuri de joaca

pentru copii in comuna Bordei Verde,

judetul Brăila”

-2018-



Sprijin financiar nerambursabil prin  Programul  Naţional pentru  Dezvoltare  Rurală finanţat de  Uniunea

Europeană şi Guvernul României prin Axa LEADER, in cadrul Grupului de Actiune Locala Campia Brailei, Masura

M6/6B -  „Dezvoltarea infrastructurii locale”

1. Tema, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesităţii şi oportunităţii investitiei

Beneficiarul îşi propune realizarea proiectului " Amenajare parcuri si locuri de joaca pentru copii in

comuna Bordei  Verde,  judetul  Brăila  "  amplasat  in  comuna Bordei  Verde,  judeţul  Brăila,  cu sprijin

financiar  nerambursabil  prin  solicitarea  în  cadrul  Programului   Naţional  pentru   Dezvoltare   Rurală

finanţat de  Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Axa LEADER, in cadrul Grupului de Actiune

Campia Brailei, Masura M6/6B -  „Dezvoltarea infrastructurii locale”.

Proiectul  propus este in concordanta atat cu  Obiectivul  de dezvoltare rurală  al  Reg UE 1315/2013:

”Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si

mentinerea de locuri de munca” cat si cu  Obiectivele specifice ale măsurii si anume: - Imbunatatirea

serviciilor publice de baza, identificate in cadrul SDL –ului elaborat de GAL Campia Brailei.

Proiectul va contribui odata cu implementarea acestuia, la imbunatatirea serviciilor existente la nivelul

comunei in ceea ce priveste petrecerea timpului liber.

Tema prezentei fundamentari o constituie amenajarea a doua parcuri cu locuri de joaca pentru copii in

Constantin Gabrielescu si in Liscoteanca.

Obiectivul  general: Prin  prezentul  proiect  se  urmaraste  cresterea  eficientei  serviciilor  locale,  prin

amenajarea de parcuri pentru petrecerea timpului liber inclusiv  spatii de joaca specifice copiilor.

Obiective specifice:

 Construire parc Constantin Gabrielescu

 Construire parc Liscoteanca.

Necesitatea investiţiei:

Petrecerea timpului liber este un domeniu de activitate care prezinta un grad ridicat de interes pentru

cetatenii  Uniunii  Europene si  care  detine un  potential  imens de a reuni  populatia unei  comunitati

indiferent de varsta, sex, origine sociala sau apartenenta religioasa.

In afara rolului de imbunatatire a serviciilor oferite populatiei, amenajarea parcurilor are si o dimensiune

educationala si un rol social, cultural si de recreere.

Beneficiarul direct de pe urma proiectului este comuna Bordei Verde. 



Beneficiari indirecti locuitorii comunei Bordei Verde. 

Renovarea  şi  dezvoltarea  satelor  reprezintă  o  cerinţă  esenţială  pentru  îmbunătăţirea

calităţii vieţii, creşterii atractivităţii şi interesului pentru zonele rurale.

Pentru  îmbunătăţirea  calităţii  vieţii,  un  factor  determinant  îl  constituie  renovarea  şi

extinderea  infrastructurii  fizice  rurale  de  bază  care  influenţează  în  mod  direct  dezvoltarea

activităţilor sociale, culturale şi economice şi implicit, crearea de oportunităţi ocupaţionale.

Dezvoltarea  zonelor  rurale  implica  promovarea  acestora  ca  spatii  cu  un  raport  de  verde-  construit

echitabil,  in  care  proportia  de  spatiu verde,  de  recreere  sa  fie  semnificativa  si  conservata.  Asadar,

importanta peisajului in domeniul culturii, ecologiei si in cel social, este prodigioasa, peisajul rural fiind

preponderent marcat de dezvoltarea si pastrarea fondului verde, neconstruit.

In  aceste  condiţii,  comuna  Bordei  Verde,  în  cadrul  misiunii  pe  care  o  îndeplineşte,  doreşte  să

implementeze  unele  măsuri,  care  să  vină  în  sprijinul  locuitorilor  săi,  astfel  încât  să

le îmbunătăţească calitatea vietii. Amplasamentul pe care urmează a se realiza investiţia este situat în

spaţiul rural, in comuna Bordei Verde, judeţul Braila.

In concluzie proiectul contribuie la cresterea capacitatii serviciilor publice de interes local.

Oportunitatea investiţiei propuse

Misiunea principala este aceea de a asigura cetăţenilor  din comuna  nevoia de socializare si  cea de

recreere, nevoi de ordin primar, putand fi satisfacute la nivel de baza in comunitate, cererea de spatii

verzi amenajate fiind o constanta in societatea contemporana. Imbunatatirea functionalitatii si imaginii

satului, diversificarea posibilitatilor de petrecere a timpului liber si imbunatatirea conditiilor de mediu

reprezinta obiective strategice pe termen indelungat. Proiectul propus va avea un impact pozitiv asupra

calitatii vietii locuitorilor comunei Bordei Verde.

Oportunitatea realizării prezentului obiectiv de investiţie se fundamentează prin posibilitatea obtinerii

unei finantari nerambursabile de 100% din cheltuielile eligibile ale proiectului, accesand măsura M6/6B

– Dezvoltarea infrastructurii locale, in cadrul Grupului de Actiune Locala Campia Brailei.

In  urma  lansarii  apelului  de  selectie  pentru  administratii  publice  locale  comuna  Bordei  Verde  este

eligibila  pentru depunerea unui proiect  care are ca scop asigurarea nevoii  de socializare si  celei  de

recreere prin crearea de spatii verzi si locuri de joaca pentru copii.

Dezvoltarea  economică  şi  socială  durabilă  a  spaţiului  rural  este  indispensabil  legată  de

îmbunătăţirea  infrastructurii  rurale  existente  şi  a  serviciilor  de  bază.  Pe  viitor  zonele  rurale

trebuie  să  poată  concura  efectiv  în  atragerea  de  investiţii  si  de  populatie,  asigurând  totodată  şi

furnizarea unor condiţii de viaţă adecvate şi servicii sociale necesare comunităţii.



Investitia propusa prin proiect este in corelare cu Strategia de Dezvoltare Locala a Comunei Bordei

Verde si implicit cu Strategia de Dezvoltare GAL Campia Brailei.

2. Detalii tehnice

Parc Gabrielescu

Lungime teren – 36,25 m

Latime teren- 26,70 m

Suprafata -9637,88 mp

Parc Liscoteanca

Lungime teren – 43,66 m

Latime teren -24,50 m

Suprafata -1069,67 mp

Amenajare parcuri:

 Amenajare alei din lidonit si bordura mica colorata

 Imprejmuire gard bordurat (2000 x 2000 mm)

 Stalpi iluminat 

 Banci

 Cosuri de gunoi – colectare selectiva

 Amenjare spatiu verde

 Cismea de apa

 Mese tenis din beton

 Loc de joaca pentru copii

3.Detalii economice

Total proiect fara TVA -  348.664,29 lei

Total proiect cu TVA – 414.910,51 lei

Investitia de baza fara TVA – 315.248 lei



Investitia de baza cu TVA – 375.145,12 lei

Curs Banca Central Europeana din data de 28.05.2018 – 1 euro = 4,636 l
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