
R O M A N I A
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COCORA

                                                                
H O T A R A R E

privind aprobarea documentaţiei  tehnice privind obiectivele de investiţii
,,Împrejmuire, Sistem irigaţii, amenajare spaţiul de joacă, Demolare fântână

existentă'' aferente amenajării parcului  comunal existent în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa

                 Consiliul local al comunei Cocora, judetul Ialomita,
                 Avand in vedere:
                 -prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
                 -prevederile art.36 alin.(4) litera ,,d’’ din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata,
cu modificările şi completările ulterioare.
                 Examinand:
                 -expunerea de motive nr.347/12.02.2014 a primarului comunei Cocora;
                 -referatul nr.348/12.02.2014, al referentului cu probleme de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul
aparatului de specialitate al primarului;
                 -raportul de avizare nr.426/19.02.2014 al comisiei pentru agricultura, activitati economico-financiare, 
protectia mediului si turism.
                   In temeiul art.45 alin.(2) din Legea  nr.215/2001 republicata, privind administratia publica locala,
modificata si completata ulterior,

H O T A R A S T E:

                    Art.1.Se aproba  documentaţia tehnică la obiectivele de investiţii,, Imprejmuire,  Sistem de irigaţii, 
amenajare spaţiul de joacă, Demolare fântână existentă'', aferente amenajării parcului comunal existent în comuna 
Cocora, judeţul Ialomiţa, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
                    Art.2.Valoarea lucrărilor şi echipamentelor tehnologice estimate de proiectant este de 169.637,11 lei(fără 
TVA-24%) respectiv 210.350,02 lei(inclusiv TVA-24%).
                    Art.3.Punerea in aplicare a dispozitiilor  prezentei hotarari este asigurata de catre primarul comunei si va fi
comunicata prin grija secretarului delegat al comunei.

                            PRESEDINTE DE SEDINTA,
                       ANDREI  CORNELIU CONSTANTIN                      

                                                                                                            CONTRASEMNAZA
                                                                                                            p.Secretarul al comunei,
                                                                                                               Stanciu Constantin

Nr.9
Adoptata la Cocora
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  ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
            PRIMAR
Nr.347/12.02.2014

EXPUNERE   DE  MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice privind

obiectivele de investiţii,,Împrejmuire, Sistem de irigaţii, amenajare spaţiul
de joacă, demolare fântână existentă'' aferente amenajării parcului comunal existent în 

comuna Cocora, judeţul Ialomiţa

                        Referitor la obiectivul de investiţii ,,Amenajare parc comunal existent în comuna Cocora, judeţul 
Ialomiţa'', elaboratorul proiectului, SC ARCH VISION CONCEPT SRL Bucureşti, a întocmit documentaţia tehnică 
care a fost publicată pe SEAP, licitaţia fiind câştigată de SC TRIFASIC CONSTRUCT SRL .
                          Informaţiile publicate pe SEAP au fost:
                          -valoarea estimată a lucrării  -697.784,97 lei , avînd la bază devizul estimativ întocmit de proiectant;
                         -lista de cantităţi, lista de utilaje şi lista de dotări care au stat la baza întocmirii ofertelor operatorilor 
economici participanţi la procesul de achiziţie respectiv a ofertei ofertantului câştigător.
                         După începerea execuţiei lucrării din contract s-a constatat că în listele de cantităţi nu se regăsesc 
articolele de deviz aferente imprejmuirii parcului, instalaţiei de irigaţii şi amenajării spaţiului de joacă pentru copii.
                          În această situaţie, proiectantul a procedat la întocmirea unui memoriu justificativ la care a ataşat 
devizele estimative întocmite pentru obiectivele împrejmuire parc, sistem de irigaţii, amenajare spaţiul de joacă şi 
demolare fântână existentă.
                        Valoare totală estimată pentru executarea acestor lucrări este de 210.350,02 lei (cu TVA inclus), 
stabilindu-se ofertarea separată a acestor lucrări.
                         Având ăn vedere cele expuse propun spre aprobarea Consiliului local Cocora, proiectul de hotărâre 
privind aprobarea documentaţiei tehnice privind obiectivele de investiţii,,Împrejmuire, Sistem de irigaţii, amenajare 
spaţiul de joacă, demolare fântână existentă'' aferente amenajării parcului comunal existent în comuna Cocora, judeţul 
Ialomiţa în forma prezentată.
                                             

PRIMAR,
Ing. Lefter Sorin Dănuţ

        ROMANIA
JUDEŢUL  IALOMIŢA
COMUNA  COCORA
Nr.348/12.02.2014

                                                              R E F E R A T
                                  la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice privind obiectivele de 
investiţii,,Împrejmuire, Sistem irigaţii, amenajare spaţiul de joacă, Demolare fântână existentă'' aferente amenajării 
parcului comunal existent în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa

       Subsemnata Vlad Vasilica ,referent urbanism in cadrul primariei comunei Cocora in urma situatiei de blocaj
aparuta  in  ce priveste  proiectul  ,,AMENAJARE PARC COMUNAL EXISTENT,COMUNA COCORA,JUDETUL
IALOMITA,,si in urma verificarii documentelor ce au fost postate pe SEAP ,s-a constatat urmatoarele:
   -devizul estimativ intocmit de proiectant in valoare de 697.784,93 lei(valoare publicata pe SEAP);
      -lista  de  cantitati  ,lista  de  utilaje  si  lista  de  dotari(publicate  pe  SEAP)  si  care  au  stat  la  baza  estimarii
contractului,precum si la intocmirea ofertei ofertantului castigator,sa constatat ca lipsesc articolele de deviz aferente
imprejmuirii  parcului,  articolele de deviz aferente  sistemului de irigaţii,  articolele de deviz aferente   spatiului  de
joaca.
    Parcul  Cocora  prezinta  la  ora actuala  gardurile  de imprejmuire  aflate  intr-o stare  avansata  de deteriorare;  in
proportie de 80% parcul nu prezinta vegetatie arbustiva sau prezinta vegetatie care se afla intr-o stare avansata de
degradare ; vegetatia arboricola nu ofera o diversitatea cromatica adecvata unui parc ; mobilierul  lipseste in totalitate
necesitand mobilier adecvat din punct de vedere estetic si functional; fantana arteziana si cismeaua nu sunt functionale;
sistemul de iluminat de asemenea nu este functional si prezinta prea putine corpuri de iluminat fata de cerintele actuale,



Pentru deblocarea situatiei  propun continuarea realizarii obiectivelor amintite mai sus prin cerere de
oferte.
Se propune: 

  1.  Imprejmuire pe partea de sud si est (parte cu proprietati private, curti ) cu plasa zincata bordurata de 1.70 x
2.50 m 
           2. Imprejmuire pe partea de nord  si vest (parte cu drumuri publice) cu gard ornamental din fier forjat. 

  3.  Amenajare spaţiu de joacă cu pardoseala din tartan. 
  4.  Sistem de irigaţii 

Imprejmuire – 375,61 ml
Sistem constructiv propus

- fundaţii izolate 20x20x60cm realizate din beton simplu;
- stâlpi din fier forjat 4x4x180cm fixati în soclu;
- panouri  din fier forjat  (dim. 100x140 cm). 

  Pe latura de nord-vest s-a prevăzut o poarta pentru accesul auto cu dimensiunea  de 3,00 x 1,95 m si o poarta
pietonala de 1,50x1,95 m,  iar pe latura sud-vestică s-a prevăzut inca o poarta pietonala cu dimensiunea de 1,50 x 1,95
m.
pe partea de sud si est se propune imprejmuirea cu un sistem de plasa zincata bordurata de 1.70x2.50 sustinuta de stalpi
din tevi rectangulate de 4x6 cm si vor avea fundaţii izolate 20x20x60cm realizate din beton simplu

Sistem de irigatii
Alimentarea cu apă se va realiza de la reţeaua existentă în incintă prin intermediul unui racord, care va alimenta

staţia  de ridicare  a presiunii  propuse.  Staţia  va fi  amplasată  într-un cămin subteran împreună cu echipamentul  de
automatizare a sistemului de irigaţii.

                      JUSTIFICAREA NECESITATII PROIECTULUI

         Lucrările propuse pentru realizarea obiectivului de investiţii din com. Cocora, au ca obiectiv general realizarea
unor investiţii  durabile care vor fi integrate în infrastructura existentă şi corelate cu investiţiile viitoare, in vederea
conformarii  cu  cerintele  legislatiei  in  vigoare.  Investitia  va  contribui  la  cresterea  calitatii  vietii  locuitorilor,  prin
asigurarea unor conditii de relaxare si refacere a fortelor si prin imbunatatirea calitatii factorilor de mediu. 
Urmatoarele obiective specifice vin in sprijinul obiectivului general:
 conformarea cu cerintele  de crestere  a suprafetelor  de spatii  verzi  si  apropierii  mărimii  acestora pe cap de
locuitor de standardele europene. 
 protecţia şi conservarea spaţiilor verzi pentru menţinerea biodiversităţii lor;
 extinderea  suprafetelor  de  spatii  verzi  prin  includerea  in  categoria  spatiilor  verzi  publice  a  terenurilor  cu
potential ecologic si sociocultural.
            Spatiile verzi au un rol important în regularizarea temperaturii si umidităţii aerului. 
              Pentru a se conforma cu aceste norme şi cu cerintele de crestere a suprafetelor de spatii verzi şi apropierii
mărimii acestora pe cap de locuitor de standardele europene, Primaria comunei, a realizat o etapizare a unor proiecte pe
termen mediu si lung cu diverse scenarii, rezultand o strategie de crestere a suprafatei de spatiu verde si conformarea cu
standardele europene.

Necesitatea  si  oportunitatea  executarii  lucrarilor  de  imprejmuire a  spatiului  amenajatsi  consta  in  protejarea
investitiei - arbusti noi, amenajarea florala, sistemul de irigatie si in mod special protectie pentru animalele care sunt
duse la pascut ale localnicilor ex. vaci , oi si capre.  

Necesitatea si oportunitatea executarii sistemului de irigatii a spatiului amenajat consta in sustinerea si intretinerea
arbusti noi prin irigare, irigarea necesara a  amenajarea florala, sistemul de irigatie pentru gazon. 
Fara acest sistem de irigatii, cresterea arbustilor si a intregii plantatii nu va fi conform standardelor si pe parcurs acestea
se vor deteriora - usca iar investitia nu ar fi benefica.
            
        Parcul propus va contribui la realizarea unei zone de vegetatie cu rol de protectie, de recreere si a unui mediu
prielnic pentru crearea unui microclimat favorabil în timpul verilor cu temperaturi ridicate.
         Amenajarea spatiilor verzi aduce beneficii directe populatiei atât din punct de vedere ecologic 
        Conform  PUG, zona fiind destinată pentru locuinţe, în vecinătatea acestora nu există obiective de interes public,
monumente istorice şi de arhitectură sau alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes
tradiţiona

ESTIMAREA COSTURILOR



Conform listelor de cantitati si a preturilor practicate in zona pentru astfel de lucrari, se estimeaza ca valoarea
lucrarilor propuse este de 158.354,58 lei (fara TVA), cuprinzind urmatoarele obiecte: 

 Imprejmuire PANORI BORDURATE  9.851,87 lei (fara TVA);
 Imprejmuire Fier Forjat 68.378,87 lei  (fara TVA);
 Sistem IRIGATII 72.230,11 lei  (fara TVA);
 Amenajare spaţiul de joacă 6.438,48 lei (fără TVA);
 Demolare fântână existentă 1.1455,26 lei (fără TVA).
   Total cu TVA, 196.359,69 lei
      Procurare utilaje, echipamente şi dotări       11.282,53  lei (fără TVA)
                                                                       13.990,33 lei (inclusiv TVA)

  TOTAL CU TVA    210.350,02 lei.

INTOCMIT,
Referent cadastru şi urbanism,

VLAD  VASILICA

ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare
protectia mediului si turism
Nr.426 din 19.02.2014

A V I Z
la proiectul de hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnice privind obiectivele

de investiţii,,Împrejmuire, Sistem irigaţii, amenajare spaţiul de joacă, Demolare 
fântână existentă'' aferente amenajării parcului  comunal existent în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa

                      Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare, protectia mediului si turism, intrunita in 
sedinta legal constituita in data de 19.02.2014, a luat in discutie, proiectul de hotarare privind aprobarea documentaţiei
tehnice privind obiectivele de investiţii ,,Împrejmuire, Sistem de irigaţii, amenajare spaţiul de joacă, Demolare fîntână 
existentă'' aferente amenajării parcului comunal existent în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa.
                      In urma analizei realizate si a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost consemnate in procesul 
verbal de sedinta, nu a fost consemnate amendamente sau propuneri de modificare a continutului proiectului de 
hotarare.
                     Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si voturilor exprimate, in temeiul prevederilor Legii nr.215/2001, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului 
local al comunei Cocora, comisia propune Consiliului local al comunei Cocora adoptarea proiectului in forma 
prezentata.

              Presedinte comisie,
               GOGAN  PETRE

                                                                                                                      Membri,

                                                                                   ANDREI   CORNELIU-
                                                                                                      CONSTANTIN_____________
                                                                                   BADEA  DUMITRU__________________
                                                                                   TOADER  VASILE___________________
                                                                                   VLAD  DOREL______________________  

Emis astazi 19.02.2014
La Cocora


