
ROMANlA
Judetul Prahova
#ff til;t"CAu et.cornunei IoRDAcHEANU

EIir]'o-L r"t"sistrare fiscals: 284s800

HOTARAREA

prvind implementarea proiectului "Modernizare 
bazi sportivi sat

Iordlcheanu, comuna lordacheanu' judetul Prahova"

AvAndinVederetemeiurilejuridice,respectivprevederile:
a) art. 1 20 ,l a,t r zi""ln'"tii tiiiJ'o' b""stiiutia Romaniei' republicatd;

h'l art. I si 9 din 3'ni''""t-rl"lne- a autonomiei locale' adoptata la

strr.uo,]L'ij rio"io.uti" rs85' ratificatd prin Legea nr 199/1997:

c) an.7 alin. (2) si ;."iiH;iffiimu';r" din Lesea nr' 287l200e privind

codut civit, republicata, cJ''mooiricirire ulterioare, referitoare la contracte sau

conventii;*' '- ;j art. 20 si 21 din Legea cadru.a descentralizdrii nr' 195/2006;

;i ;. 36 arin. tzl itl n) ii ol oin Leg-ea administratiei publice locale nr'

215t20O1, republicate, cu modificirile 9i completarile ulterioare:- - ---f) 
U-Jg". n,. Z1SIZOOA- iriv:nb finanlele publice locale, cu modificirile 9i

completerile ulterioare;

tinand seama de prevederile art. 43 alin (4) din Legea nr' 2412000 privind

normele'de tehnice legislativd pentru elaborarea actelor normative, republicatS, cu

modificdrile gi completdrile ulterioare;
ln teheiul prevederilor art. 45 alin. (1) gi celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din

Legea administraliei publice locale nr. 21512001, republicate, cu modificerile si

completirile ulterioare,
luand act de:
a) referatul de aprobare prezentat de citre primarul Safta Constantin, in

calitatea sa de initiator, inregistrat cu nr. 8387/ 1 8 .12.2017, prin care se sustine
necesitatea si oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea
colectivititii;

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate
al primarului, inregistrat cu nr. 8384 I 18.12.2017, prin care se motiveazi, in drept si
in fapt, necesitatea si oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru
dezvoltarea colectivitdtii;

c) raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei
lordacheanu,

Constatand necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea
investitiilor publice de interes local, a ceror documentatie tehnico-economice/notd de
fundamentare a fost aprobate prin Hoterarea Consiliului Local privind aprobarea
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principalilor indicatori tehnico economici pentru investitia Modernizare baza sportiva

sat lordacheanu,comuna lordacheanu,judetul Prahova

Consiliul Local al comunei lordacheanu adopta prezenta hotirire'

Art, 1. - Se aproba implementarea proiectului ,,Modernizare bazi sportivi sat

lordlcheanu, comuna lordacheanu, judetul Prahova", denumit in continuare

Proiectul.Reprezentantul legal pentru relatia cu A.F.l.R. in derularea proiectului este

dl.Safta Constantin
Art. 2. - Cheltuielile aferente Proiectului se previd in bugetul local pentru

perioada de realizare a investitiei, in cazul obtinerii finantirii prin Programul National
de Dezvoltare Rurale - P.N.D.R., potrivit legii.

Art. 3. - Autoritetile administratiei publice locale se obligi si asigure
veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanta a investitiei pe o perioadS
de minimum 5 ani de la data efectudrii ultimei pldti in cadrul Proiectului.

Art. 4, - Numerul locuitorilor deserviti de Proiect sunt locuitorii comunei
lordacheanu, in numar de 5. 150 conform recensamantului efectuat in anul 201'l .

Art, 5. - Necesitatea si oportunitatea proiectului ,,Modernizare baze Sportive
sat lordicheanu, comuna lordacheanu, judetul Prahova"

Necesitatea
o congtientizarea insuficiente a populatiei, privind efectele practicirii activitetii
fizice, ca stil de viali
.lipsa sustenabilitetii unor programe de activitate fizica destinate categoriilor
de populatie (copii, tineri, v6rstnici etc.)
. baze sportive din ce in ce mai puline ca numir gi ca standarde de
functionare;
. inexistenta unei strategii pe termen scurt, mediu si lung, in domeniul a
sportului
o existenta unui numdr tot mai mic de cadre bine pregetite profesional gi
dedicate promovirii sportului pentru toti
o campanii de informare insuficiente si ineficiente privind constientizarea
popula{iei despre rolul exercitiilor fizice pentru educalie si sdnAtate
. sedentarismul, lipsa educaliei pentru miscare, alimentatia
necorespunzetoare, sdricia gi marginalizarea unor segmente ale popula!iei
o deteriorarea nivelului de trai al populaliei
o incidentS mare a boriror cardio-vascurare, obezitStii si a artor afecliuni cronice
ce derive din sedentarism
o deficit continuu demografic natural gi imbdtrAnirea populatiei
. emigrarea tinerilor cu poten,tial pentru practicarea sportului. educatie precard in domeniul sanetatii publice (importanta exercitiului sisportului practicat sistematic pentru o viale sinet,oase)

' constientizare insuficientd a argumenturui economic pentru a mentine un stirde viati activ



Scopul realizarii acestei investitii este ca pe termen mediu si lung sa

contribuie la indeplinirea urmatoarelor obiective:

-DeanoltareaSportuluiincadrulasocialiilorSportiveprecumsiacelor
gcolare
'-- - - Cr"St"rea rolului educatiei fizice gcolare in vederea ameliorarii

potentialului biomotric al populatiei tinere

_ Modernizarea bazei maieriale sportive existente 9i construirea unor

noibazesportivegidotSriinScopulasigurdriiconditiilorpentruactivitatisportive,
- Practicarea activitatilor de educalie fizici 9i sport de cetre ceteteni fere orice

formddediscriminare,intr.unmediucuratgiSigur,inscopulsocializdrii'educaliei9i
sanatalii.

- cresterea rolului educa,tiei fizice in cadrul procesului general alinvdlimantului

primar, gimnazial, liceal 9i universitar;

- Dezvoltarea durabila a localitatii

- Cresterea gradului de sanatate in randul populatiei

Oportunitatea:
oportunitatea investitiei rezulta din finantarea unor astfel de investitii prin

intermediul strategiei de dezvoltare locala a Grupului de Actiune Locala

,,MELEAGURILE CRICOVULUI' asociatie a carei membra este si comuna

lordacheanu.,respectiv prin masura M4 / 68 - dezvoltarea comunitatilor locale din

cadrul acestei strategii de dervoltare locala ,in acest fel atingand obiectivele generale

si specifice ale masurii si contribuind la renovarea si dezvoltarea comunei si implicit a

zonei GAL.
Raportandu-ne la ideea ca atragerea tinerei generatii spre activiteti sportive

reprezinte o atitudine pozitiva legata de educalia atat de necesara acestei categorii,

nu reprezintd doar o datorie ci si o obligatie a autoritdtilor, prin aceasta impunandu-se

creerea unui cadru de exprimare adecvat.
Sportul si educatia fizica contribuie in mod esential la dezvoltarea fizica

armonioasa, mentinerii starii de sanatate la cote optime precum si la intarirea siritului

de echipa si a celui competitional. De aceea, practicarea sportului de catre tineri este

o necesitate imperativa ale carei beneficii pe termen scurt mediu si lung sunt foarte
insemnate. Avand in vedere faptul ca tinerii sunt din ce in ce mai atras de cativitati
statice (computere, smartphone, televizor, etc) in detrimentul celor care implica sport
si miscare estenecesara implementarea unor masuri care sa contribuie la atragerea
tinerilor catre activitatile sportive.

Sportul reprezinte un vector eficient in promovarea sanetetii corporale si
mentale, a unui stil de viald capabil sd combata bolile civilizatiei moderne. Lipsa de
activitate fizicd conduce la excesul de greutate, favorizeazd aparitia obezitetii gi a
unor afectiuni cronice precum bolile cardiovasculare 9i diabetul, care afecteazd
calitatea vielii, pun in pericol viala persoanelor gi creeazi probleme economiei
statului 9i bugetului alocat sdndtdtii. Sedentarismul, qi ca o consecin!5 a sa,
obezitatea, se produc prin diminuarea drastici sau lipsa activitdlilor motrice cu
caracter sportiv.



strategia Nalionald pentru Relansarea sportului Romanesc elaborata de catre

Ministerul Tineretului gi sportului pentru perioada anilor 2010 - 2020 prevede

principalele elemente:
- Practicarea activitSlilor de educatie fizici 9i sport de catre cetateni fdri orice

forme de discriminare, intr-un mediu curat 9i sigur, in scopul socializerii' educaliei 9i

senetatii.
- Cregterea rolului educaliei fizice gcolare in vederea amelioririi potenlialului

biomotric al populatiei tinere.
- Dezvoltarea sportului gcolar in cadrul asocialiilor sportive gcolare;

- Modernizarea bazei materiale sportive existente 9i construirea unor noi baze

sportive gi dotari in scopul asigurerii condiliilor pentru activiteli sportive gcolare;

- Cregterea gradului de implicare a autoritatilor administraliei publice locale in
organizarea gi sustinerea activitetii sportive in unite!ile de invetemant.

- Cresterea rolului educatiei fizice in cadrul procesului general al invdtiman
-tului primar, gimnazial, liceal gi universitar;

Art. 6. - Potential economic - nu este cazul.
Art. 7. - Caracteristici tehnice conform anexei

- Art. 8. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia,
in dubla sa calitate si de ordonator principal de credite, sau administratorul public al
comunei.

Art. 9. - Aducerea la indeplinire a prezentei hotirdri se asigurd de cdtre
primarul Safta Constantin.

Art.10. - Prezenta hoterare se comunicd, prrn intermediur secretarurui
Zaharia Aurica, in termenul previzut de lege, primarului safta constantin iiprefectului judelurui prahova gi se aduce ta cunogtinid pubrici prin 

"tigi[, i, .uoiriprimdriei, precum gi pe pagina de internet www.primaiia.iordacfreanu.ro.

Presedinte de sedinta
loan

.l a-
Contrasemneaza,

Secretar

lordacheanu

26.03.2018

Nr. l5



Anexa la HCL nr.15/26.03'2018

MODENIZARE BAZA SPORTIVA SAT IORDACHEANU'
COMUNA IORDACHEANU'

JUDETUL PRAHOVA

- Denumirea obiectivului de investi{ii

Denumirea obiectivului de investilii este o,Modenizare bazl sportivi sat lordtrcheanu,

comuna Iordlcheanu, judelul Prahova".

- Amplasamentul obiectivului 9i adresa

Lucrdrile ce urmeaza a fi executate prin aceastS investilie vor fi amplasate pe teritoriul

satului lordicheanu, comuna Iordlcheanu, judelul Prahova.

Comuna lordacheanu este situata pe ambele maluri ale rdului cricovul serat, in zone

colinard. Se invecineaza cu comuna Gomet Cricov la nord-est, cu comuna Ceptura la est, cu oraqul

Urlali la sud, cu comuna Plopu, la vest gi cu comuna Podenii Noi la nord.

Pe malul st6ng al rdului, este strebAtute de qoseaua jude{eani DJI02C, care o leag[ inspre

sud de UrlaJi qi Albeqti-Paleolo gu. Baza sportiv[ (stadion + anexe), ce face obiectul prezentei

documentaJii, este situatA in vecinItatea primiriei gi gcolii din satul Iorddcheanu, pe partea dreapti a

DJ102C Urlati-Apostolache, teren intravilan Tarla 10, Parcela A 529, Nr. cadastral 21094.

Terenul intravilan pe care se va construi baza sportiv[ face parte din proprietatea publici a

comunei Iorddcheanu.

- Beneficiarul lucririlor
Beneficiarul proiectului este comuna Iord6cheanu, Adresa pogtalr primirie: comuna

Iorddcheanu, cod pogtal: 107310, judelul Prahova, Rom6nia, telefon: o244-440149, fax: o244-
440107.

II. Date specifice proiectului

La nivelul comunei Iordicheanu, construirea unei baze sportive reprezinti o necesitate de

"prim ordin", intrucat, la populaJia de 5.200 locuitori ai comunei tineretul reprezinta o pondere de
1.000 persoane cuprinse ra virsta dintre 0-19 ani (media pe tari fiindde 66g,129) ceea ce justifici
aceaste necesitate.
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I. Date generale



Construcliile propuse vor fi amplasate pe un teren care aparfine domeniului public al

comunei Iordtrcheanu, situat in intravilanul comunei, sat Iord[cheanu, ce are urmAtoarele vecinAt6ti:

- Nord: Drum comunal;

- Est: P.s.531/1;

- Sud: P.s.531/1;

- Vest: DJ 102 C.

Terenul de fotbal va avea suprafala dejoc dotatd cu gazon artificial, compus din:

- strat cu gazon;

- placi de beton de l0 cm grosime:

- pat de nisip de l0 cm grosimel

- pimant compactat.

Panta de drenare a terenului va fi de |Vo.

imprejmuirea va cuprinde:

- gard imprejmuire teren;

- gard imprejmuire tribune;

- imprejmuire inalti in spatele po4ilor.

Intocmit,

Ref.spec.Bitir Mirela

o/ilt '
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