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 R O M A N I A                                            
      
CONSILIUL LOCAL ROSEŢI 
     JUDEŢUL CĂLĂRAŞI                                                                              COMUNA ROSEŢI 

Cod 917210, comuna ROSETI, judeţul Călăraşi                                                                           cod fiscal: 4294146 
Telefon: 0242344022/Fax: 0242344017                                                               E-mail : primariaroseti@yahoo.com 

                                                          

HOTĂRÂRE  

privind  modificarea si completarea H.C.L  Roseți nr. 65/27.11.2017 privind implementarea proiectului 

‘’CONSTRUIRE TEREN DE FOTBAL PENTRU ANTRENAMENT, VESTIARE, ÎMPREJMUIRE ȘI 

ILUMINAT’’ , in comuna Roseţi, judeţul Călăraşi’’ 

 

 

Consiliul Local al comunei Roseți, întrunit în ședința ordinară din data de 27 Martie 2018, 
Având în vedere: 

- Raportul nr.2032/23.03.2018, întocmit de către d-l Negoiță Marian-Cosmin, referent de specialitate la 

compartimentul Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Achizitii Publice, cu privire la necesitatea 

modificării și completarii HCL nr. 65/2017, urmare a modificării indicatorilor tehnico-economici ai 

investitiei‘’Construire teren de fotbal pentru antrenament,vestiare, împrejmuire și iluminat, în comuna 

Roseţi, judeţul Călăraşi’’ precum și a solicitării de informații suplimentare referitoare la proiect,  

-Fisa de solicitare informatii suplimentare a Asociatiei GAL ‘’Baraganul de Sud-Est’’, inregistrata sub nr. 

2024/23.03.2018 privind proiectul ‘’Construire teren de fotbal pentru antrenament, vestiare, imprejmuire 

si iluminat, in comuna Roseți, județul Călărași’’, 

-Prevederile Ghidului Solicitantului, Măsura “(M1/6B) Stimularea Dezvoltării  Teritoriului GAL 

BĂRĂGANUL DE SUD-EST”,  din sesiunea de proiecte  derulata de GAL-Baraganul de Sud-Est; 

 -Prevederile HCL nr. 34/26.08.1999 privind insusirea inventarului buurilor care alcatuiesc domeniul 

public al comunei Roseti -pozitia nr. 18, 

 -Prevederile H.C.L.nr. 14/28.04.2015 privind aprobarea participarii comunei Roseti la continuarea 

parteneriatului Grup Actiune Locala Baraganul de Sud-Est;  

 -Prevederile H.C.L. nr. 65/27.11.2017 privind implementarea proiectului ‘’CONSTRUIRE TEREN DE 

FOTBAL PENTRU ANTRENAMENT, VESTIARE, ÎMPREJMUIRE ȘI ILUMINAT’’, in comuna Roseţi, judeţul 

Călăraşi’’ 
-Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, cu 

modificarile ulterioare; 

-Avizul favorabil inregistrat sub nr.2044/26.03.2018 al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului 

Local Roseți;   

-Prevederile HCL nr. 2/15.02.2018 privind alegerea președintelui de ședință, 

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) și d) ,art. 45 alin. (1) din Legea administrației 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliului Local Roseti, 

adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE: 

Art.I. -Se modifică și se completează HCL nr. 65/27.11.2017 privind   implementarea proiectului de 

realizare a infrastructurii din interiorul comunei Roseti: ’’CONSTRUIRE TEREN DE FOTBAL 

PENTRU ANTRENAMENT, VESTIARE, ÎMPREJMUIRE ȘI ILUMINAT”, după cum urmează. 

Articolul 2 se modifică si va avea urmatorul cuprins: 

            Art. 2. Se aprobă următoarele: 

a) Necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției ,,Construire teren de fotbal 

pentru antrenament, vestiare, împrejmuire și iluminat” in comuna Roseți, județul Călărași. 
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 b)  Caracteristicile tehnice ale investitiei (lungimi, arii, volume, capacitati etc) se  

modifică și se înlocuiesc conform  anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.’’ 

             c)   Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de 

realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin  GAL Bărăganul de Sud-Est, Programul Național de 

Dezvoltare Rurală - P.N.D.R., potrivit legii. 

Art. II. Dupa art. 4 se introduce un nou articol cu următorul cuprins : 

         Art 5. Se aprobă detalierea poziției nr. 18 din Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului 

public al comunei Roseți, însusit prin HCL nr. 34/26.08.1999, în sensul că din suprafața totală de 17400 

m.p din acte (17539 mp. din măsurători), suprafața de 2652 mp , o reprezintă teren de fotbal pentru 

antrenament, urmând ca în funcție de obținerea finanțării proiectului ‘’Construire teren de fotbal pentru 

antrenament, vestiare, imprejmuire si iluminat, in comuna Roseți, județul Călărași’’ să se procedeze la  

întocmirea documentației de dezmembrare a suprafeței  și la modificarea și completarea poziției nr. 18 

din Inventarul bunurilor ce aparțin comunei Roseți, județul Călărași. 

Art.III. Restul articolelor prevăzute în HCL nr. 65/27.11.2017, rămân in vigoare, renumerotându-se  

în mod corespunzător, respectiv art. 5, art. 6, art. 7 din HCL nr. 6527/11.2017, devenind art. 6, art.7, art.8. 

Art.IV.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri  se însărcinează primarul 

comunei Roseți. 

-Secretarul comunei Roseti, va comunica prezenta hotărâre persoanelor și autorităților  

interesate. 

 

          Preşedinte de şedinţă,                                                                                            Contrasemnează,                                         

       Marian NANU                                                                                                Secretarul  comunei  

  Lavinia TĂNASE 
 
 

 

 

 

Nr. consilieri :15 

Prezenti :15 

Adoptată  cu  15   voturi « pentru » 

Voturi « contra »______ 

Abtineri  ___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.11 

Adoptată la Roseţi 

Astăzi,27.03.2018 
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Anexa  la HCL nr. 11/27.03.2018 

 

implementarea proiectului "CONSTRUIRE TEREN DE FOTBAL PENTRU ANTRENAMENT , 

VESTIARE, IMPREJMUIRE SI ILUMINAT ÎN COMUNA ROSEȚI, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI" 

 

Serviciile publice vor fi furnizate populatiei din comuna Roseti. Numarul locuitorilor deserviti de proiect 

este de 6070 locuitori conform rezultatele finale ale recensamantului populatie 2011.  

1. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI 

Obiectivul: CONSTRUIRE TEREN DE FOTBAL PENTRU ANTRENAMENT, VESTIARE, 

IMPREJMUIRE SI ILUMINAT ÎN COMUNA ROSEȚI, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI 

Valoare totala (fara TVA): 479.439,00 lei 

Din care C+M (fara TVA): 333.349,00 lei 

CARACTERISTICI TEHNICE ALE INVESTITIEI: 

Construcţia propusă (TEREN DE FOTBAL PENTRU ANTRENAMENT, VESTIARE, 

IMPREJMUIRE SI ILUMINAT) este amplasată pe un teren aflat în INTRAVILAN, com. Roseti, loc. 

Roseti, jud. Calarasi, reglementat din punct de vedere urbanistic de Planul Urbanistic General (P.U.G.) 

aprobat prin Hotărârea C.L. nr.26 din 26/05/2016 Terenul este proprietatea Comunei Roseti, conform 

Anexei nr. 40. 

Terenul are următoarele vecinătăţi: 

 La nord – STRADA; 

 La est – STRADA; 

 La sud – DRUM NATIONAL 3B; 

 La vest – NR.CAD. 615, NR.CAD. 612, NR.CAD. 611, NR. CAD. 610, NR. CAD. 609, NR. 

CAD. 607, NR. CAD. 624, NR. CAD. 623, NR. CAD. 622; 

Incinta nu este în momentul de faţă împrejmuită. 

Terenul pe care se realizează lucrarea are acces pe latura de Sud din Drumul National 3B si din Est din 

Strada comunala. 

Dimensiunile terenului de fotbal sunt 64x39m, din care 3m, respectiv 2m limita de siguranta intre teren 

si imprejmuire, rezultand astfel un teren cu suprafata de joc 58x35m.  

 

 

 

Suprafata de joc va fi executata conform prevederior in vigoare.  

Acesta se compune din:  

* strat vegetal inclusiv covor de gazon de 20 cm;  

* strat de rupere a capilaritatii din pietris sau balast de 30 cm;  

* pamant compactat.  

Panta de drenare a terenului va fi de 1% si executata conform planurilor 

 

Materialele si dotarile utilizate:  

- portile de fotbal 7x2m vor fi realizate din otel iar diametrul stalpilor si a barelor transversale 

este de 10 cm, acestea vor fi mobile; 

- plasele portilor de fotbal vor fi realizate din poliamida;  
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- bancile mobile vor fi amplasate astfel incat sa ofere vizibilitate maxima spectatorilor prezenti si 

vor fi realizate pe structura metalica ulterior prevazute cu 36 scaune din poliester armat cu fibra 

de sticla, avand o lungime de 3 m; 

 

         Constructia anexa este un vestiar de tip container cu o fundatie din beton armat, suprastructura      

metalica si inchideri din panouri termoizolante tip sandwich cu gradul de reistenta la foc II.  

Inaltimea maxima a vestiarului va fi de 3,50 m, pe o suprafata construita 66 mp si prevazut cu instalatii 

sanitare, electrice si termice.   

Suprafetele obiectivelor din cadrul investitiei vor fi: 

Teren fotbal – 2496 mp 

Vestiar – 66 mp 

Trotuar de garda – 48 mp 

Alee pietonala – 42 mp 

Total = 2652 mp 
 
 

 

 

 


