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HOTĂRÂREA Nr.162 
din 24.11.2021 

privind aprobarea implementării  proiectului  ”Integrarea minorității slovace din 

Nădlac în viața societății prin promovarea culturii și tradiției proprii” în cadrul Grupului 
de Acțiune Locală  - Lunca Mureșului de Jos a  Măsurii 7. (6B) „Acțiuni de integrare a 

minorităților etnice (inclusiv minoritatea romă)” 

 
Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 

24.11.2021, 

Având în vedere: 

- Inițiativa primarului orașului Nădlac, exprimată prin referatul de aprobare 
înregistrat sub nr.7360/22.11.2021 

- Referatul nr.7359/22.11.2021 al insp. Iasovics Claudiu- responsabil pentru 

pregătirea și depunerea proiectului  

- GHIDUL SOLICITANTULUI aferent Măsurii 7. (6B) „Acțiuni de integrare a 

minorităților etnice (inclusiv minoritatea romă)” 
- Anexa 1 - Studiu-de-Fezabilitate-pentru-proiecte-fara-constructii-montaj 

- avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 

protecţia mediului şi turism, administraţie publică locală 
- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, 

juridică şi de disciplină 

- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, 

sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport 

În temeiul prevederilor art.129, alin.2, lit.b, c, alin.4, lit.a, d,  art.139(3) lit.a, e, g 
din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizată 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1. Se aprobă implementarea proiectului ”Integrarea minorității slovace din 

Nădlac în viața societății prin promovarea culturii și tradiției proprii”, care nu va fi 

generator de venituri, ținând cont de următoarele: 
Necesitatea achiziționării cortului este data de: 

Implementarea proiectului poate satisfice condițiile favorabile de integrare a 

persoanelor care fac parte din minoritățile entice în viața comunității. 
Asigurarea cadrului de manifestare a tradițiilor și elementelor specific 

minorităților entice, inclusiv a etniei rome. 

Oportunitatea este în concordanță cu Programul Național de Dezvoltare Locală 

2014-2020, Leader, Măsura 7(6B): Acțiuni de integrare a minorităților entice – inclusive 
minoritatea romă. 

Numărul de locuitori/populația netă care beneficiază de servicii este de 7398, din 

care români 3281, romi 365, maghiari 178, germani 21, sârbi 11, ucraineni 32, turci 5, 
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slovaci 3179, cehi 14, 305 – informații indisponibile, conform recensământului din 

2011. 

 Art.2. Se aprobă cuprinderea cheltuielilor în bugetul local pentru perioada de 
realizare a proiectului, în cazul obținerii finanțării, după cum urmează: 

Valoare totală proiect: 59.000 lei inclusiv TVA, contribuție UE: 59.000 lei inclusiv 

TVA, contribuție  proprie: 0 lei. 
Art.3. Se aprobă suportarea cheltuielilor de întreținere/mentenanță pe o 

perioadă de 5 ani de la data efectuării ultimei plăți. 

Art.4. Se aprobă caracteristicile tehnice ale investiției propuse - ”Integrarea 

minorității slovace din Nădlac în viața societății prin promovarea culturii și tradiției 

proprii” conform Anexei 1 - Studiu-de-Fezabilitate-pentru-proiecte-fara-constructii-

montaj, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5. Se aprobă organizarea evenimentelor de integrare a minorităților etnice, 
inclusiv minoritatea romă, timp de 3 ani consecutivi după finalizarea proiectului. 

Art.6. Se aprobă nominalizarea și delegarea d-lui primar Ioan-Radu MĂRGINEAN 

ca reprezentant legal al UAT Oraș Nădlac pentru relația cu A.F.I.R. și G.A.L. Lunca 
Mureșului de Jos în derularea proiectului. 

Art.7. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac 

și se comunică către: 

 Serviciul buget din cadrul primăriei  
 Compartiment informatizare din cadrul primăriei 

 Instituţia Prefectului- judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios 

Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios 
 

 

 
 

          PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

 ALEXANDRINA-NICOLETA HUSZARIK          SECRETAR GENERAL 

                                                                                     ALEXANDRU GROS 
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Anexa la HCL nr.162/24.11.2021 

PENTRU PROIECTE FARA CONSTRUCTII-MONTAJ: 

HG nr. 907/2016 - ANEXA Nr. 4  

 

UAT Oraș Nădlac, str. 1 Decembrie, nr. 24 

CUI: 3518822 

 

Nr. 7348/22.11.2021 

STUDIU DE FEZABILITATE  

- conţinut - cadru pentru proiecte fără constructii-montaj 

 

    A. PIESE SCRISE 

    1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii 

    1.1. Denumirea obiectivului de investiţii 

”Integrarea minorității slovace din Nădlac în viața societății prin promovarea culturii și 

tradiției proprii” 
    1.2. Ordonator principal de credite/investitor 

UAT Oraș Nădlac 

    1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar) 

Nu este cazul 

    1.4. Beneficiarul investiţiei 

UAT Oraș Nădlac 

    1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate 

UAT Oraș Nădlac – Zimbran Darius-Petru 

    2. Situaţia existentă şi necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiţii 

    2.1. Necesitatea şi oportunitatea promovării obiectivului de investiţii şi opţiunea tehnico - 

economica identificata şi propusa spre analiză 

În orașul Nădlac, trăiesc și își desfășoară activitatea , conform ultimului recensământ al 

populației un nr. de 3179 cetățeni aparținând etniei slovace. Viața cotidiană aduce împreună 

locuitorii localității indiferent de vârstă, pregătire profesională sau preocupări socio-culturale.  

Având la bază experiența și bunele practici anterioare, autoritatea publică locală a identificat 

necesitatea extinderii și multiplicării acțiunilor și activităților organizate la nivel local de 

cunoaștere și promovare a culturii, tradițiilor și obiceiurilor specifice minorității slovace  prin 

care crește și se îmbunătățește calitativ patrimoniu material și imaterial moștenit din generație 

în generație în această arie geografică multietnică și multiculturală.  

Din aceste considerente obiectivul de investiții propus în proiect, respectiv achiziționarea 

unui cort cu toate dotările necesare va sigura condiții superioare organizării de evenimente și 

manifestări socio-culturale prin care minoritatea slovacă își va promova cultura, tradițiile și 

obiceiurile, beneficiarii acestei achiziții fiind de fapt întreaga populație a orașului indiferent 

de religie, sex, etnie deoarece manifestările vor fi publice accesibile tuturor cetățenilor. 

    2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri 

instituţionale şi financiare 

Conform strategiei UAT Oraș Nădlac se are în vedre promovarea tradițiilor locale, istorice 

artistice și culturale prin organizare de festivaluri și competiții artistice la cere să participe cât 

mai mulți cetățeni. La nivel local minoritatea slovacă este organizată într-un ONG care 

http://lnforms.lexnavigator.net/2016/decembrie/2016-12-mof-1061-907-4-1-studiu_fezabilitate.rtf


participă activ la viața publică, politică, artistică a orașului prun activitățile care le 

organizează.  

    2.3. Analiza situaţiei existente şi identificarea deficienţelor 

Până în prezent UAT Oraș Nădlac nu dispune de facilități pentru organizarea de evenimente 

majore cu participare mare de cetățeni. Prin achiziția propusă în proiect se va asigura 

desfășurarea activităților culturale, conferințelor tematice, expozițiilor și alte genuri de 

activități în condiții superioare din punct de vedere organizațional cu un confort sporit pentru 

participanți pe o perioadă mai mare de timp. Prin achiziția acestor echipamente dificultățile 

întâmpinate din această perspectivă până în prezent vor fi eliminate și se vor crea premisele 

pentru o mai bună promovare a tradițiilor socio-culturale ale minorității slovace din orașul 

Nădlac.  

    2.4. Analiza cererii de bunuri şi servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung privind 

evoluţia cererii, în scopul justificării necesităţii obiectivului de investiţii 

UAT Oraș Nădlac împreună cu celelalte structuri existente la nivelul localității cum sunt: 

Uniunea Democratică a Cehilor și Slovacilor din România, Biserica Evanghelică Lutherană 

din România – parohia slovacă din Nădlac, Diakonia Evanghelică Nădlac, Liceul J. G. 

Tajovsky Nădlac și alte ONG-uri s-au preocupat și până acum de conservarea și promovarea 

culturii și tradițiilor minorității slovace locale, dar activitățile au fost organizate preponderent 

în spații închise, limitate ca nr. de locuri tocmai fiindcă nu am dispus de un cort de 

evenimente cu o capacitate mare și dotări corespunzătoare care să permită accesul liber și 

nelimitat al publicului larg la activitățile organizate. În consecință, prin achizițiile propuse în 

proiect aceste impedimente vor fi eliminate iar rezultatele vor fi net superioare celor din 

prezent.   

    2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice 

 

Prin realizarea investiției UAT Oraș Nădlac își propune să realizeze următoarele obiective: 

   - să inițieze anual timp de cel puțin 3 ani, 2 evenimente cu impact major în comunitate, 

respectiv un concurs și o expoziție care să promoveze gastronomia specifică minorității 

slovace și un atelier de lucru și expoziție care să promoveze tradițiile și obiceiurile păstrate 

până în prezent de etnia slovacă din Nădlac, astfel: 

1. Eveniment 1 – ”Concurs și o expoziție care să promoveze gastronomia specifică 

minorității slovace” – eveniment ce constă în organizarea unui concurs de gătit cu 

preparate tradiționale slovace care se va finaliza cu expoziția produselor preparate 

și degustarea acestora. Evenimentul va avea loc în orașul Nădlac în cortul 

achiziționat prin proiect folosindu-se inclusiv toate dotările achiziționate de 

asemenea prin proiect. 

2. Eveniment 2 – ”Atelier de lucru și expoziție care să promoveze tradițiile și 

obiceiurile păstrate până în prezent de etnia slovacă din Nădlac” – Eveniment 

care constă în organizarea unui atelier de lucru în cadrul căruia participanții copii 

și adulți vor realiza obiecte ornamentale, artizanale, lucrări artistice și desene care 

să reprezinte specificul și unicitatea tradiției slovace. În cadrul evenimentului va fi 

invitat ansamblul Salasan, ansamblu de dansuri tradiționale slovăcești din Nădlac. 

Evenimentul va avea loc în orașul Nădlac în cortul achiziționat prin proiect 

folosindu-se inclusiv toate dotările achiziționate de asemenea prin proiect. 

 

     3. Identificarea, propunerea şi prezentarea opţiunii tehnico - economice pentru 

realizarea obiectivului de investiţii 

    3.1. Pentru opţiunea tehnico - economic(ă) se vor prezenta particularităţi ale 

amplasamentului: descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, dimensiuni 



în plan, regim juridic - natura proprietăţii sau titlul de proprietate, servituţi, drept de 

preempţiune, zonă de utilitate publică, informaţii/obligaţii/constrângeri extrase din 

documentaţiile de urbanism, după caz); 

Investiția va fi amplasată în intravilanul localității în funcție de nevoi, va intra în proprietatea 

oraș Nădlac.  

    3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcţional - arhitectural şi 

tehnologic:  

- caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiţii; 

- varianta de realizare a investiţiei, cu justificarea alegerii acesteia; 

- echiparea şi dotarea specifică funcţiunii propuse.  

 

 

Caracteristici tehnice obiectiv de investiție: 

Cort evenimente:  

- Lățime: 8 m; 

- Lungime: 20 m;  

- Structură: țevi din oțel zincat; 

- Prelată: PVC ignifugată și impermeabilă rezistentă la intemperii; 

- Sistem de siguranță; 

Dotări obiectiv de investiții: 

- 1 bucată videoproiector: 

4000 lumeni; 

Rezoluție 1280*800; 

- 1 bucată ecran proiecție: 

1 bucată trepied; 

Dimensiune ecran proiecție: 2,40 m x 2,40 m; 

- 1 bucată laptop: 

Procesor  - 5 GHz; 

RAM: 16 GB; 

SSD: 1024 GB; 

Sistem operare: Windows; 



Dimensiune ecran: 15,6 ” ; 

- 100 bucăți scaune: 

Cadru otel; 

Stivuibile; 

Spătar tapițat cu material textil rezistent la uzură; 

- 20 bucăți mese pliabile: 

Structură aluminiu, blat plastic; 

Dimensiuni: 183cm x 76cm x 74cm; 

- 20 bucăți rafturi metalice 

Dimensiuni: 180cm x100cm x50cm 

- Boxă portabilă 

160 W 

Bluetooth 

 

    3.3. Costurile estimative ale investiţiei:  

- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiţii, cu luarea în considerare a 

costurilor unor investiţii similare, ori a unor standarde de cost pentru investiţii similare 

corelativ cu caracteristicile tehnice şi parametrii specifici obiectivului de investiţii; 

- costurile estimative de operare pe durata normată de viaţă/de amortizare a investiţiei 

publice.  

Costurile estimative TVA inclus pentru realizarea proiectului sunt: 

1. Investiție de bază:  

- cort – 26.000 lei; 

2. Dotări:  

- rafturi – 8.000 lei; 

- ecran proiecție – 800 lei; 

- laptop – 4.800 lei; 



- proiector – 3.000 lei; 

- mase pliabile – 4.600 lei; 

- scaune stivuibile – 9.000 lei; 

- boxă portabilă – 1.800 lei; 

3. Publicitate: 

- panou informare – 600 lei; 

- autocolante – 400 lei; 

Total costuri estimative realizare proiect:  59.000 lei inclusiv TVA. 

3.4. Grafice orientative de realizare a investiţiei 

 Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 

Realizare investiție de bază          

Achiziționare dotări          

Eveniment 1          

Eveniment 2          

Publicitate          

 

    4. Analiza opţiunii tehnico - economice propuse 

    4.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi 

prezentarea scenariului de referinţă 

În urma studiului de piață privind posibilitatea de livrare și durata achiziției publice, perioada 

de referință pentru realizarea investiției și achiziționarea dotărilor aferente este de 5 luni. 

 

    4.2. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiţii:  

a) impactul social şi cultural, egalitatea de şanse; 

La evenimentele organizate în cortul achiziționat în cadrul proiectului vor participa orice 

persoană indiferent de sex, etnie, religie. Impactul social și cultural se va răsfrânge asupra 

tuturor persoanelor participante la eveniment indiferent de vârstă, sex, etnie, religie deoarece 

vor fi susținute obiceiuri și tradiții ale etniei slovace care sunt interesante inclusiv pentru 

celelalte etnii conlocuitoare ale orașului Nădlac pentru a putea înțelege mai bine cultura 

acestora. 

b) estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de realizare, în 

faza de operare; 

Nu este cazul. 

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a siturilor 

protejate, după caz; 



Nu este cazul. 

d) impactul obiectivului de investiţie raportat la contextul natural şi antropic în care acesta se 

integrează, după caz.  

Nu este cazul. 

 

    4.3. Analiza cererii de bunuri şi servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de 

investiţii 

La evenimentele organizate anterior de către UATO Nădlac, UDSCR și alte ONG-uri, nr. de 

participanți a fost de aproximativ 50 – 60 de persoane. La dimensionarea investiției de bază s-

a luat în considerare că la evenimentele organizate în cortul achiziționat intră aproximativ 

între 50 și 100 de persoane suficient pentru astfel de evenimente.  

    4.4. Analiza cost-eficacitate (a se consulta http://old.fonduri-

ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd62/Documente_Suport/Studii/0_Studii_Instrumente_Str

ucturale/Pag.3_ACB/18_Cost_Eficacitate.pdf   

4.5. Locuri de muncă nou-create, funcţiile şi data estimată pentru crearea acestora 

Nu este cazul 

4.6. Acreditarea furnizorului şi serviciilor sociale:  Dovada acreditării Solicitantului ca furnizor de 

servicii sociale (datele certificatului sau ale dovezii de depunere a dosarului de acreditare);Data 

estimată pentru licenţierea serviciilor sociale sau termenul estimat după finalizarea proiectului; 

Tipurile de servicii sociale ce urmează a fi licenţiate (în funcţie de regimul de asistare); Locaţiile în 

care vor fi acordate servicii sociale ce urmează a fi licenţiate. – DACA E CAZUL 

4.7. Caracterul multifuncţional al infrastucturii sociale: Categoriile de grupuri defavorizate care vor 

beneficia de servicii sociale ce urmează a fi licenţiate (minim 2 categorii); Servicii sociale ce urmează 

a fi licenţiate (minim 1 serviciu social) şi adresabilitatea acestora către categoriile de beneficiari (ce 

servicii căror categorii se adresează); Numărul estimat al beneficiarilor serviciilor sociale ce urmează 

a fi licenţiate, din care beneficiari de etnie romă; - DACA E CAZUL 

4.8. Inovarea şi utilizarea TIC: Locaţia / locaţiile de reşedinţă a / ale beneficiarilor serviciilor sociale 

ce urmează a fi licenţiate; Utilizarea instrumentelor TIC (dacă este cazul). 

4.9. Descrierea modalităţii prin care va fi asigurată sustenabilitatea investiţiei în infrastuctura 

socială: sursa de finanțare pentru costurile de funcționare.- DACA ESTE CAZUL 

 

    5. Opţiunea tehnico – economică  - descriere si indicatori 

    5.1. Descrierea opţiunii privind: soluţia tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere 

tehnologic, constructiv, tehnic, funcţional - arhitectural şi economic, corelată cu nivelul 

calitativ, tehnic şi de performanţă ce rezultă din indicatorii tehnico - economici propuşi 

    5.2. Principalii indicatori tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii:  

http://old.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd62/Documente_Suport/Studii/0_Studii_Instrumente_Structurale/Pag.3_ACB/18_Cost_Eficacitate.pdf
http://old.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd62/Documente_Suport/Studii/0_Studii_Instrumente_Structurale/Pag.3_ACB/18_Cost_Eficacitate.pdf
http://old.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd62/Documente_Suport/Studii/0_Studii_Instrumente_Structurale/Pag.3_ACB/18_Cost_Eficacitate.pdf


a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei, cu 

TVA şi, respectiv, fără TVA, în conformitate cu devizul general; 

Total investiție: 59.000 lei din care TVA 9.420,16 lei, total fără TVA – 49.579,84 lei; 

 

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice 

care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în 

conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare; 

1 cort; 1 laptop; 1 videoproiector, 1 ecran proiecție, 1 boxă portabilă, 20 mese pliabile, 20 

rafturi, 100 scaune stivuibile. 

 

c) indicatori socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de specificul şi 

ţinta fiecărui obiectiv de investiţii; 

2 evenimente realizate în incinta obiectivului de investiții. 

 

d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni.  

Durata estimată a obiectivului de investiții – 9 luni. 

    5.3. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice 

funcţiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor fundamentale 

aplicabile, conform gradului de detaliere al propunerii tehnice 

Se vor respecta toate normele și stasurile aplicabile pentru obiectivul de investiții și dotări. 

 

    5.4. Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei, ca urmare a analizei financiare şi 

economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul de stat/bugetul local, 

credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse 

legal constituite. 

Realizarea investiției de bază și dotări - fonduri externe nerambursabile; 

Organizare evenimente – fonduri proprii. 

    6. Implementarea investiţiei 

    6.1. Informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea investiţiei 

Entitatea responsabilă cu implementarea investiției este UAT Oraș Nădlac. 

 

    6.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de 

investiţii (în luni calendaristice), durata de execuţie, graficul de implementare a investiţiei, 

eşalonarea investiţiei pe ani, resurse necesare 



Durata de implementare a obiectivului se va realiza conform graficului de la punctul 3.4. – 9 

luni calendaristice. Resursele umane și materiale vor fi asigurate de UAT Oraș Nădlac. 

 

    6.3. Strategia de exploatare/operare şi întreţinere: etape, metode şi resurse necesare 

Întreținerea investiției de bază și a dotărilor achiziționate prin proiect vor fi întreținute de 

către angajații UAT Oraș Nădlac, prin resursele asigurate de la bugetul propriu. 

    

 6.4. Recomandări privind asigurarea capacităţii manageriale şi instituţionale 

Managementul privind buna desfășurare a implementării proiectului va fi asigurată de 

aparatul de specialitate al UAT Oraș Nădlac.     

 7. Concluzii şi recomandări 

 

În concluzie, necesitatea achiziționării unui cort cu dotările descrise în cadrul acestui studiu 

este oportună dând posibilitatea expunerii tradițiilor și obiceiurilor etnicilor slovaci din orașul 

Nădlac tuturor celor interesați, fără discriminare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

DEVIZ GENERAL 

al obiectivului de investiţii 

”Integrarea minorității slovace din Nădlac în viața societății prin promovarea culturii și 

tradiției proprii” 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli 

Valoare 

fără TVA 
TVA 

Valoare 

cu TVA 

lei lei       lei 

1 2 3 4 5 

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 

1.1 Obţinerea terenului   0.00 0.00 

1.2 Amenajarea terenului   0.00 0.00 

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea 
iniţială   0.00 0.00 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor   0.00 0.00 

Total capitol 1 0.00 0.00 0.00 

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii 

2.1    0.00 0.00 

2.2     0.00 0.00 

2.3     0.00 0.00 

Total capitol 2 0.00 0.00 0.00 

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 

3.1 Studii 0.00 0.00 0.00 

  3.1.1. Studii de teren   0.00 0.00 

  3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului   0.00 0.00 

  3.1.3. Alte studii specifice   0.00 0.00 

3.2 Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, 
acorduri şi autorizaţii   0.00 0.00 

3.3 Expertizare tehnică   0.00 0.00 

3.4 
Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al 
clădirilor   0.00 0.00 

3.5 Proiectare 0.00 0.00 0.00 

  3.5.1. Temă de proiectare   0.00 0.00 

  3.5.2. Studiu de prefezabilitate   0.00 0.00 

  

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor 

de 

intervenţii şi deviz general   0.00 0.00 

  3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 

avizelor/acordurilor/autorizaţiilor   0.00 0.00 

  3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 

avizelor/acordurilor/autorizaţiilor   0.00 0.00 



  3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a 

detaliilor de execuţie   0.00 0.00 

  3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie   0.00 0.00 

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie   0.00 0.00 

3.7 Consultanţă 0.00 0 0.00 

  

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii                                     0 0.00 

  3.7.2. Auditul financiar   0.00 0.00 

3.8 Asistenţă tehnică 0.00 0.00 0.00 

  3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 0.00 0.00 0.00 

  3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor   0.00 0.00 

  
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în 

programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către 
Inspectoratul de Stat în Construcţii   0.00 0.00 

  3.8.2. Dirigenţie de şantier   0.00 0.00 

Total capitol 3 0.00 0 0.00 

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază 

4.1 Construcţii şi instalaţii   0.00 0.00 

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale   0.00 0.00 

4.3 
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită 

montaj   0.00 0.00 

4.4 
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită 

montaj şi echipamente de transport 21.848,74 4151,26 26.000 

4.5 Dotări  26.890,76 5109,24 32.000 

4.6 Active necorporale   0.00 0.00 

Total capitol 4 0.00      0.00 0.00 

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 

5.1 Organizare de şantier 0.00 0.00 0.00 

  
5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de 
şantier   0.00 0.00 

  5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului   0.00 0.00 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0.00 0.00 0.00 

  5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii 

finanţatoare   0.00 0.00 

  5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de 

construcţii   0.00 0.00 

  5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea 

teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii   0.00 0.00 

  5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC   0.00 0.00 



  5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de 

construire/desfiinţare   0.00 0.00 

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute   0.00 0.00 

5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate  840,34 159,66 1.000 

Total capitol 5 0.00 0.00 0.00 

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste 

6.1 Pregătirea personalului de exploatare   0.00 0.00 

6.2 Probe tehnologice şi teste   0.00 0.00 

Total capitol 6 0.00 0.00 0.00 

TOTAL GENERAL 49.579,84 9.420,16 59.000 

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 0.00 0.00 0.00 

 

 

Data: 22/11/2021 Intocmit, 

Beneficiar, UAT Oraș Nădlac Zimbran Darius-Petru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 
   

 

 

DEVIZ obiect 1 

Continut cadru    

 

Nr. 

crt 

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 

cheltuieli 

Valoare²⁾ 

(fara 

TVA) 

TVA 
Valoare 

cu TVA 

  lei lei lei 

1 2 3 4 5 

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza 

4.1 Constructii si instalatii 0 0 0 

4.1.1. 
Terasamente, sistematizare pe verticala si 

amenajari exterioare 
0 0 0 

4.1.2. Rezistenta 0 0 0 

4.1.3. Arhitectura  0 0 0 

4.1.4. Instalatii 0 0 0 

TOTAL I - subcap. 4.1 0 0 0 

4.2 
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 

functionale 
0 0 0 

TOTAL II - subcap. 4.2 0 0 0 

4.3 
Utilaje, echipamente tehnologice si 

functionale care necesita montaj 
0 0 0 

4.4 

Utilaje, echipamente tehnologice si 

functionale care nu necesita montaj si 

echipamente de transport 21.848,74 4151,26 26.000 

4.5 Dotari  26.890,76 5109,24 32.000 

4.6 Active necorporale 0 0 0 

TOTAL III - subcap. 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 0 0 0 

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + 

Total III) 
48.739,50 9.260,5 58.000 

 
Nota:    

 

*2) In preturi la data de ………….;  

1 euro= ………… RON    

 

Data: 22/11/2021 Intocmit,  

Beneficiar,  Zimbran Darius-Petru  

UAT Oraș Nădlac   

   



 B. PIESE DESENATE 

 

    În funcţie de categoria şi clasa de importanţă a obiectivului de investiţii, piesele desenate 

se vor prezenta la scări relevante în raport cu caracteristicile acestuia, cuprinzând:  

1. plan de situaţie; 

2. planuri generale, volumetrii, scheme funcţionale, sau planuri specifice, după caz; 

 

Nu este cazul. 

Data: 

22/11/2021  

Întocmit, 

Zimbran Darius-Petru 

Inspector – UAT Oraș Nădlac 
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