
ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSIUUL LOCAL

AL ORA;ULU CizuNESTT

PRorEcT DE HorAnAnr
privind actualizarea Documenta(iei de Avizare pentru Lucrlri de Intervenfie

(D.A.L.I.) gi a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investifie
,rConsolidare, extindere qi amenajare CasI de CulturI, oraE CIzIneqti, jud. Ialomi{a"

Consiliul Local al oragului Cdzdneqti, judetrul Ialomi14 intrunit in gedin{a ordinard din
data de 25 MARTIE 2021,

Avand in vedere:
- referatul de aprobarenr 15// an Ol, U. zO21 alPrimarului oraqului Cdzdnegti;
- Documentalia de Avizare a Lucrdrilor de Intervenlie (D.A.L.I.) la obiectul de

investilie,,Consolidare, extindere qi amena.lare Casd de CulturS, oraq Cdz6neqti, jud. Ialomi1a"
elaboratd de S.C Design Group S.R.L Slobozia potrivit proiectuluiw. 44214012020;

Examin6nd:
- raportul Compartimentului Investilii, Achizilii Publice qi Protec{ia Mediului

nr. /516 din og, o0 .2021;
- avrzti Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, ad,rninisfarea domeniului

public gi privat, patrimoniu, agriculturd qi protec{ia mediului inconjur6tor, fonduri europene,
IT - comunicare online nr. din .2021.

- aviz,i Comisiei penfru prognozd qi programe de dezvoltare economicd, activitdli
economico - financiare, investilii, organrzare qi funclionare a serviciilor publice de interes
local, reahzarea lucrdrilor publice nr.

in conformitate cu.

din .202r;

- prevederlle art.44 alin.(1) din Legeanr.27312006 privind finanlele publice locale, cu
modific5rile gi complet[rile ulterioare;

- prevederile art. 9 alin. (4 qi art. 10 alin.(1) -(2) din HotirArea Guvernuluinr.90712016
privind etapele de elaborare gi con[rnutul-cadru al documentaliilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investilii finanlate din fonduri publice, cu modificlrile qi
completdrile ulterioare;

- prevederile art. 129 aln (2)lit. b) coroborat cu cele ale alin. (4) lit. d) din Ordonanfa
de urgenfd a Guvernulur nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu modificdrile qi
complet6rile ulterioare;

In temeiul afi. 139 alin. (1 ) lit. b) qi ale art. 196 alin. ( I ) lit. a) din Ordonan{a de urgenfd
a Guvernului nr. 57l2ol9 privind Codul admuristrativ, cu modific5rile gi completdrile
ulterioare,

HOTARAgTn:
Art. 1. Se aprobd documentalia tehnico - economicl, a obiectivului de rnvestifie

,,Consolidare, extindere gi amenajare CasE de Culture, oraS CdzAnegti, jud. Ialomita",
actuahzatd, fazaD.A.L.I. prevdzut6 in anexa care face parte integrant6 din prezerftahotdr6re.

Art.2. Se aprob6 principalii indicatori tehnico - economici ai obiectivului de investilie
,,Consolidare, extindere gi amenajare CasE de Cultur6, oraq Cdzdneqti, jud. Ialomifa", dupl
cum urmeaz6:



a) indicatori maximali, valoarea totald a obiectivului de investilii

- valoare totald (INV), /drd TVA
din care C+M

- r,aloare totald (INL), inclusiy TLA
din care C-M

b) indicatori mrnimali, respectiv indicatori de
fizice care sd mdice atingerea tintei obiectivului

INITIATOR,
PRIMAR,

STELIAN TRAIAN

Obiectiv proiectat (lei)
3.127.207
2.658.111

Obiectiv proiectat (lei)
1.070.613
3.163.191

performanld - element e fizice I capacitdll
de rnvestilii sunt de ordin funcfional gi

Avizat,
Secretar General al U.A.T,

Oancea Georgeta

constau in:
Consolidarea Casei de culturd existente qi amenajarea ei in trei corpuri:
- Corp A, la stradd, spre nord, aferent acces principal, P+ l:
- Corp B, sala propriu-zisd, pafier indl{at;
- Corp C, anexe aferente.func{iondrii normale a clddirii, parter
c) indicatori financiari, socio-economici, de rmpact, de rezultatloperare, stabilili in

fnnc{ie se specificul ;i lrrta fiecdrui obiectiv de rnvestiltt - nu este cazul;
d) durat"a estimatd de execulie a obiectivului de investilie, exprimat6 in luni - 21 luni.
Art.3. IncepAnd cu data prezentei, Hotdr6rea Consiliului Local nr. 55 dn27 06.2017

privind aprobarea Documentaliei de Avizare pentru Lucrdri de Intervenlie (D.A.L I ) gi a
principalilor indicatori tehnico-economici 1a obiectivul de investilie ,,Consolidare, extindere
gi amena;are Casd de CulturS, orag Cdzdneqti,jud. Ialomila" igi inceteazd,aplicabilitatea.

Art. 4. Prezenta hotir6re devine obligatorie qi produce efecte de la data aducerii la
cunogtrr!5 publicS.

Art. 5. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotdrAri se insdrcineazd Primarul oragului
Cdzdneqti, Compartrmentul Investilii, Achiz4ii Publice gi Protec[ia Mediului precum gi
Compartimentul Contabilitate, Salarizare cdrora le va fi adusd la cunoqtinf6 prin grrla
secretarului general al U.A.T C6zdneqti.



JUDETUL IALOMITA
PRTMARTA oRA $uLUt c LzANn $u
Nr. 1511 din 08.03.2021

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotir6re privind actualizarea I)ocumenta{iei de Avizare

pentru Lucrlri de Interven{ie (D.A.L.I.) gi a principalilor indicatori tehnico-economici
la obiectivul de investi{ie,Consolidare, extindere qi amenajare Casi de CulturI,

oraq CIzIneqti, jud. Ialomila"

Prin proiectul de hot5r6re se propune Acttnlizarea Documentaliei de Avizare pentru
Lucriri de Intervenfie (D.A.L.I.) qi a principalilor rndicatori tehnico-economici la obiectivul de
investitie ,,Consolidare, extindere gi amenajare Casi de CulturS, oraq Cdzdnegti, jud. Ialomita",
documentalie ce a fost aprobatd inilial prin HCL nr 5512A17.

Documentafia de avizare pentru lucrlri de intervenlii este documentajia tehnico-
economicd similard studiului de fezabilitate, elaboratd pe baza concluziilor raportului de
expertizl tehnicd gi, dup5 caz, ale raportului de audit energetic, pentru aprobarea indicatorilor
tehnico-economici aferenfi lucrdrilor de rrtervenlii la construcliile existente.

Prin D.A.L.I la obiectivul de investilie ,,Consolidare, extindere qi amenajare CasI de

Cultur6, orag Cdz5negti, jud. Ialomita" se propun urmdtoarele:
- separarea zonei de acces A de sala de spectacol prrr prevederea trnui rost intre aceasta

;i sa15, aceastd zona devenind cu regrm de inallime P+l. Corpul A, prin care se va face accesul
in sala de spectacol Ei in zona aferenti grupurilor sanitare qi funcliunilor anexe s51ii, va avea

doud niveluri gi cuprinde in prncipal funcliuni conexe activitetii care se va des{Equra in Casa de

Cultnr6. Sala de intruniri propusl a fi amplasatala etalul 1, va sigura spaliul destrrat intnmirilor
urui numdr restr6ns de persoane, maxim 48/minim 44, dendastfel posibilitatea desfEqurdrii unor
evenimente culturale de micd anvergurd, fard afi necesard folosirea sdlii mari.

- sala de spectacol devine Corpul B, separat prin rosturi de dilatafie-tasare at6t de noua
configuralie a Corpul A - P+l cAt qi e viitoarea extindere. Corpul B, sala de spectacol propriu-
zisd, va fi un parter inilfat gi cuprrnde zona aferenti spectatorilor, mobilatd cu scaune gi scend.

Sala dispune de un acces de evacuare pe iatura mare spre Est. Pe latura opus6, cea de Vest s-a
prevdzut amplasarea unei ugi duble care va face legdtura cu zona anexelor sdlii, uqa constituind
o a doua cale de evacuare in caz de urgen!5. Construclia s6lii va fi consolidata prin prevederea
nnor stdlpi ingloba{i in zidurile existente care vor rrdigiza laturile lungi ale s51ii.

- realizarea extinderii Corpului B in corp separat, cu regim de inallime parter. Aceastd
extindere cuprinde spalii destinate spectatorilor, grupwi sanitare, spafii destinate
actorilor/artigtilor, spafii pentru depozitarea mobilierului gi dotdrilor sdlii, inclusiv o camerd
tehnicd care va addposti centrala termicS. Construcfia extinderii se desfrqoare pe toatd lungimea
sblii ;i pe o l{ime dimensionati fimc{ional, in sensul asigurdrii tmei circula}ii intre spaliile anexei
prin intermediul unui coridor paralel cu sala pe toatd lungimea.



in final, clddrea Casei de Culturd va fi formatd drn trei corpuri:
- Corpul A, la strada BucureEti, spre nord aferent acces prurcipal P+l;
- Corpul B, sala de spectacol propriu-zis, parter indlfat;

- Extindere Corp B, anexe aferente funclionarii normale a s61ii, parter.

Principalii indicatori tehnico - economici potrivit devizului general sunt:

u) indicatori mtximnli, valoarea totald u obiectivului de investilii:
Obiectiv proiectat (lei)

- yaloare totald (lNr),./drd TL'A 3.127.207
din care C-M 2.658.111

Obiectiv proiectat (lei)
- valoare totald (lllr'), inclusit'TVA 1.070.613

din care C.-M 3.16i.191
b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performtnld - elemente fizicdcapacitdyi

lizice care sd indice utingereo lintei obiectivului de investilii sunt de ordin funclional ;i
constau in:

Consolidarea Casei de culturd existente ;i amenaiarea ei in trei corpuri:
- Corp A, la slradd, spre nord, aferent acces principal, P- l,'
- Corp B, sala propriu-zisd, pafier indl{at,'
- ()orp C, anexe aferente.func{iondrii normale a clddirii, parter
c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliyi in

funclie se specificul ;i lintafiecdrui obiectiv de investilii - rut este cazul;
d) durata estimatd de execulie u obiectivului de investilie, uprimntd in luni - 21 luni.
in acest context, avAnd in vedere cele sus-mentionate, propun aprobarea proiectul de

hotdr6re in forma gi conlinutul propus spre adoptare.

PRIMAR,

STELIAN TRAIAN



JUDETUL IALOMITA
coNSrLruL LocAL cAzaNngrr

Compartiment Investifii 9i Achizitii publice
N,. lili_din 09. 0A.NU/

RAPORT
la proiectul de hotdrare privind aproboreo D^CUMENTATIEI DE AVIZARE ALaCRARILoR DE INTERVtru.ryr- olLI si a principalilor inclicotori tehnico-economici,octuolix'oti, pentru obiectivul tle investitie ,,Coisolitlire, extindere si amenajare Casa cleCuhuro,, Orts Cozanesli,,Iutletul Iolomita

Proiectul de hotarare srlpLls dezblrclii in qeclirrla ('.rsiliului t-ocal cazane;;ti propune aprobareaDOCUMENTATIEI DE AVIZARE A T,IJCRARILOR DE IN'|ERVENTIE- DALI Si Aprincipalilor indicatori tehnico-economici. actualizati. pentru obiectivul de investitie,,consolidare, extindere si amena.iare casa de curtura,..
Proiectul de hotdrare in cauzd este Iegal 9i oportun 

3r1and 
in vedere prevederile articolului 44 dinLegea nr'27312006.privind finanlele publice locale. cu nrodificarire pi compietarire urterioare prin care sestabilegte faptul cd docunrentaliile tehnico-econonrice ale obiecti'elor de investilii noi, a cdror finan{are seasigurd integral sau in completare din bugetet. to.ui. se aprobd prin hot[rdre de catre autoritatiledeliberative.

DALI pentru acest obiectiv de investitii a los elaborat in contbrmitate cu HG nr.2gl200g privindaprobarea conlinutului-cadru al documentaliei tehnico-economice afbrente investi(iilor publice, precum sia structurii si metodologiei de elaborare a devizLrlui general penrru obiective de investilii si lucrari de

fi?t:*JJ,Jjir:Bt^llata 
semnarii contractului de sen,icii nr.52/23.t 1.2016 cu .sr C otsrcx GRoup

La data de27'02'2017 a intrat in 
'igoare 

HG nr 907,/2016 pri'ind etapele de elaborare si continutulcadru al documentatiilor tehnictl-ec.n.ttrice afbrcnre obiectivei.r de investitii finantate din lbnduripublice' act normativ care nrodillca atat ccrntinutul cadru al DAI-l cat si structura devizului general.In acest context si in confbrmitate cu prevederile art. 4-l alin.6) tlin Legea nr.500/200 2 actualizata,a fost actualizat DALI si indicatt-rrii tehnico-economici pentrLr obiectivul de investitii ."consolidare,extindere si amenajare casa de cultura.-. in baza contractului de servic ii nr.40116.12.2020. astfel incatacesta sa fie in conformitate cu prevederire regisratiue in ,igour..

Principalii indicatori tehnico- economici ai investi(iei. actualizati, sunt:

a) Indicatori maxirnali' valoarea totala a obiectivului de investitii in lei cu TVA si respectiv faraTVA, din care constructii monta.j((.FM). confbrnt dev,izulLri general:

valoarea totald a investiliei. fara TVA = 3.427.207.00 lei tlin c,are construclii+Montaj: 2.65g.144,00lei

valoarea totala a investiliei. inclusiv TVA - 4.070.623.00 lei tlin cura construc{ii+Montaj:3.163.191,00 lei
b) Indicatori nritrirrtali' rcspcct.ir i,dicatrrr de pe rlir.rrarra- erenrente flzicelcapacitati flzice caresa indice atingerea tintei obiectivului dc inl,estitii:



Indicatorii ceruti prin -lerrta 
iJe proiectare nLr au fbst de natura econonrica. ci firnctionala. se vorrealiza: consolidarea cladirii existente_ Corp B _Sala.p..tutori, parter. extinderea acesteia cu functiuniconexe unei bune functionari - corp extindere B- ane*a sala spectatori, parter si amenajarea unori|ilH:'[?ffi;:';,$ffi flT::I'iif'', '"i'o",".rse activitati, prin ung."nu,"u unui numar cat

c) Durata de realizare a investiliei = 24 luni

in acest context' ar6nd in \,ederc'cele sus nrenlionate. considerdm cd proiectul de hotdrare estelegal in forma gi con{inutul propus spre-adopta.e.

lri::[t&

FP 03-0-5 vers I



CONSOLIDARE, EXTINDERE gl AtitEilAJARE CASA DE CULTURA
cAzANE$Tr, juddut lAtot[A

ECONOiflC

PRTMARTA ORA$ULUt CAZANE$T|, tatomila Pr. nr.442 I 40 I 2020

DEYIZGENERAL *)

privind cheltuielile necesare rcalizilrii obiectivului :

,,consolidare, extindere gi amenajare casa de culturtr oraq cdzf,neqti" in mii lei

Nr.

Crt.

Denumirea capitolelor gi subcapitolelor de cheltuieli Valoare

(ftre TVA)

TVA Valoare
(cu TVA)

Miilei Miilei Miilei
I 2 J 4 5

CAPITOLUL I

Cheltuieli pentru oblinerea gi amenajarea terenului

l.l Oblinerea terenului

1.2. OB I - Amenajarea terenului 8 r ,554 r5.495 97,049

r.3. Amenajdri pentru proteclia mediului gi aducerea la
starea inilida

9.046 1 ,719 10,765

1.4. Cheltuieli pentru relocarea / proteclia utilitAtilor

TOTAL CAPITOLUL I 90.600 17,214 r07.814

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentnr asigurarea utilitetilor necesare obiectivului de investilii

2.1 OB 2 - Asigurarea utilirelilor I 18.256 22,469 140,725

TOTAL CAPITOLUL 2 r 18,256 22.469 140,725

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare gi asistenJi tehnicd

3.1 Studii

3.r.l Studii de teren 2.850 0.541 3.39 r

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

3.r.3. Alte studii specifice

3.2. Cheltuieli pentru avize. acorduri. autoriza[i i 6.000 r.140 7,140

J,J. Expertizare tehnicd 5.000 0.950 5,950

Certi fi carea performanf ei energetice qi aud itu I

energetic al clidirii
4.000 0.760 4.760

3.5. Proiectare

3.5. r Temi de proiectare

Faza de proiectare: Actualizare D.A.L.I. - Et. I



COITISOLIDARE, EXTINDERE $I AIIENAJARE CASA DE CULIURA
cAZANE$T!, jud4ur lALorrTA

ECONOMTC

PRTMARTA ORA$ULUt CAZANESTT, tatomita Pr. nr.442 I 40 I 2020

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentalie de

avizare a lucririlor de investilii (DALI) li
deviz general

50,700 9.633 60,333

3.5.4. Documentalii tehnice pentru oblinere avizn,
acorduri, autorizalii

13,000 2.470 15,470

3.5.s. Verificarea tehnici de calitate a proiectului
tehnic $i detaliilor

5.000 0.950 5,950

3.5.6. Proiect tehnic ai detalii de execu[ie I I 1,700 21.223 132,923

3.6. Organizarea procedurilor de achizilie t0.000 r,900 I I,900

3.7. ConsultanlA

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectiv 58,500 ll I l5 69,615

3.7.2. Auditul financiar

3.8. Asistenltr tehnici

3.8. r Asistenli tehnicl din partea proiectantului

3.8.1 .l pe perioada de execulie a obiectivului 3.000 0,570 3,570

3.8. r .2. pentru participarea proiectantului la fazele
incluse in programul de control, avizat de
Inspectoratul de Stat in Construclii

3.000 0,s70 3,570

3.8.2. Dirigen{ie de gantier 42.000 7.980 49,980

TOTAL CAPITOLUL 3 3 r 4.750 59,803 374,s53

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiJia de bazi

4.1 Construclii gi instalalii 24 r5.8 t 0 459,004 2874,814

4.2 Montaj utilaje ;i echipamente tehnologice I r.l 70 ) t)') 13.292

4.3 Utilaje qi echipamente care necesitd montaj 39, I 00 7,430 46,530

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice ;i funlionale care
nu necesitd montaj gi echipamente de transport

4.5 Dotdri gimobilier 7s.520 14.348 89.868

4.6 Active necorporale

TOTAL CAPITOLUL 4 254 r.600 482.904 3024,504

CAPITOLUL 5

Alre cheltuieli

5.t Organizare de gantier

5.1.1. I Lucriri de construc[ii gi instalalii aferente
I

I organizlrii de gantier
22.308 4.238 26,546



CONSOLIDARE, EXTINDERE Sl AIIIENAJARE CASA DE CULTURA
cAZANE$T!, judelul lALot[A

ECONOiilC

PRTMARTA ORA$ULUt CAZANEgTt, tatomila Pr. nr. 421 40 12020

5.1.2. Cheltuirli conexe organizirii de gantier 2,82s 2,825

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.2.1 Comisioanele qi dob6nzile aferente

creditului bincii fi nanlatoare

5.2.2. Coti aferenttr ISC pentru controlul calitAtii
lucrtrrilor de constructii

2,660 2,660

5.2.3. Coti aferenti ISC pentru controlul statului
in amenajarea teritoriului, urbanism, Ei

pentru autorizarea lucrdrilor in construclii

l3.l9l 13,291

5.2.4. Coti aferent6 Casei Sociale a

Constructorilor
r 3.29r 13,291

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize gi autorizalia de
construire

8,740 8,740

5.3 Cheltuieli diverse gi neprevizute 297,886 56,598 354,494

5.4. Cheltuieli pentru informare gi publicitate 1,000 0,r90 t.190

TOTAL CAPITOLUL 5 362,001 61,026 423.027

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste, ti predare la beneficiar

6.1 Pregitirea personalului de exploatare

6.2 Probe tehnologice gi teste

TOTAL CAPITOLUL 6

TOTAL GENERAL **) 3427,20't 643,416 4070.6t 3

dincare C+M 2658,144 505,047 3163.191

Data:

27101t2021

Beneficiar:

PRIMARIA oraqului C5z6neqti

Intocmit:

arh. Nelu Chirili

*) : Conform Anexa 7 din HG 907/2016
**1 : in pre{uri la Ieuro = 4,901ei, rezulti :

699,43 mii euro f6ra TVA



CONSOLIDARE, EXTINDERE $l AilENAJARE CASA DE CULTURA
GAZANE$TI, judelur TALOMITA

ECoN0MTC

PRTMARtA ORA$ULUt CAZANE$Tt, latomila Pr. nr. 440 I 42 I 2021

Faza de proiectare: Actualizare D.A.L.I. - Et. I

DEVIZ *)

Obiect I : Amenajare teren

in mii lei

Nr.

Crt.

Denumirea capitolelor gi

subcapitolelor
Valoare

(ftraTVA)
TVA Valoare

(inclusiv TVA)
Mii lei Miilei Mii lei

I 2 J 4 5

I. LUCRARI DE CONSTRUCTII

I Terasamente

2. Construclii :

a. SistematizareverticalS,
drumuri, alei

81,544 15,493 97,037

TOTAL - I 81,544 15,493 97,037

II. MONTAJ

J. Montaj utilaje qi echipamente teh.

TOTAL - II

III. PROCURARE

4. Utilaje gi echipamente tehnologice

TOTAL_ III

TOTAL(r+II+rrr) 81,554 **) 15,493 97,037

ORDINUI. ARHITECTIIOT
otH no,\aalrta

.........989

Nelu

CHIRIIA

Arhileo ru drept dr

PR.TECTA*: 
M4 Proiectant:

SC DESIGN GROUP SRL

SfoUoriTr3ft
!!;; DESTGN [\\i|.,, GROUP :ii\t, sRL 

il\qgd
*) : Conform Anexa 7 din HG 90712016

**) : in prefuri la leuro :4,90lei, rezultd : 16,641mii euro ftri TVA.



coNsoLrDARE, EXTTNDERE $l AMENAJARE CASA DE CULTURA
cAzANE$Tt, judetur rALomtTA

ECON0MTC

pnrvAntR oRA$uLUt cAzANE$Tt, tatomila Pr. nr. 440 I 42 I 2021

Faza de proiectare: Actualizare D.A.L.I. - Et. I

DEYTZ *)

Obiect 2 : Asigurare utilititi

in mii lei

Nr.

Crt.

Denumirea capitolelor gi

subcapitolelor
Valoare

(fhraTVA)
TVA Valoare

(inclusiv TVA)
Mii lei Mii lei Mii lei

1 2 5 4

I. LUCRARI DE CONSTRUCTII

I Terasamente

2. Constructii

Relea alimentare cu apd

Re{ea canalizare

Bazin vidanjabil

Alimentare en. electricd

10,521

16,703

82,248

6,300

l,9gg
3,173

16,627

l,lg7

12,520

19,876

97,875

7,497

TOTAL - I 115,772 21,997 137,769

II. MONTAJ

J. Montaj utilaje gi echipamente teh. 0,552 0,104 0,626

TOTAL - II 0,552 0,104 0,626

III. PROCURARE

4. Utilaje gi echipamente tehnologice 1,932 0,368 2,300

TOTAL - III 1,932 0,369 2,300

TOTAL (t + II + III) I 18,256 **) 22,469 140,725

PROTECTANT, \\,*f ... D*i.

*):
**)

Conform Anexa 7 din HG 907/2016

: in preluri la leuro :4,90Iei, rezultl

ototnul anrttecttrot
Ortr tOrrrinra

989

Nelu

cHtnlIA
l

Arhlert ru drept de

DESIGN GROUP Slobozia 0722-532593 .1t1

Proiectant:

DESIGN
GI]OUP':" s.R.L #
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Faza de proiectare: Actualizare D.A.L.I. - Et. I

DEVIZ *)

Obiect 3 : Corp A - acces, P*l
in mii lei

Nr.

Crt.

Denumirea capitolelor gi

subcapitolelor
Valoare

(fereTVA)
TVA Valoare

(inclusiv TVA)
Mii lei Mii lei Mii lei

I 2 J 4 5

I. LUCRARI DE CONSTRUCTII

I Terasamente

) Construclii:
a. Consolidare

- Rezistenfd

- Arhitecturd
b. Amenajare

- Rezistenfi
- Arhitectur5

230,131

43,244

79,569

466,628

43,725

8,216

1 5,1 88

88,660

2?3,855

51,460

94,697

555,288

Izola{ii

4. Instalalii electrice 24,808 4,713 29,522

5. Instala{ii sanitare

6. Instala(ii termice 11,520 2,189 13,709

TOTAL. I 856,000 162,640 1018,640

II. MONTAJ

7. Montaj utilaje gi echipamente teh.

TOTAL - II
III. PROCURARE

8. Utilaje gi echipamente tehnologice

TOTAL - III

ToTALIIIJIIJII) 856,000 **) 162,640 1018,640
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Faza de proiectare: D.A.L.I. - 2

DEVIZ *)

Obiect 4 : Corp B - salS spectacol, P

in mii lei

Nr.

Crt.

Denumirea capitolelor qi

subcapitolelor
Valoare

(ftra TVA)
TVA Valoare

(inclusiv TVA)
Mii lei Mii lei Mii lei

I 2 J 4 5

I. LUCRARI DE CONSTRUCTII

I Terasamente

2. Construclii:
a. Consolidare

- Rezistenfi
- Arhitecturl

b. Amenajare
- Rezistenfi
- Arhitecturi

379,225
26,588

438,317

72,052
5,052

83,280

451,277
31,640

521,597

J. Izolalii

4. Instala{ii electrice 41,784 7,938 49,722

5. Instalalii sanitare

6. Instalatii termice 16,376 3,1 l3 19,489

TOTAL - I 902,290 171,435 1073,725

II. MONTAJ

7. Montaj utilaje qi echipamente teh.

TOTAL - II

III. PROCURARE

8. Utilaje gi echipamente tehnologice 75,520 14,348 89,868

TOTAL - III 75,520 14,348 89,868

TOTAL (I + II + IIt) 977,810 **) 185,783 1163,593
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*) : Conform Anexa 7 din HG 90712016

**) : in preluri la leuro :4,90lei, rezulti : 199,553 mii euro ftr[ TVA.
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DEVIZ *)

Obiect 5 : Corp C -anexe, P

in mii lei

Nr.

Crt.

Denumirea capitolelor gi

subcapitolelor
Valoare

(fefiTVA)
TVA Valoare

(inclusiv TVA)

Mii lei Mii lei Mii lei

I 2 4 5

I. LUCRARI DE CONSTRUCTII

I Terasamente

2. Construclii:
- Rezistenfa

- Arhitecturd

182,706

323,274

34,714

61,422

217,420

384,696

J. Izolalii

4. Instalalii electrice 10,040 1,907 11,947

5. Instalafii sanitare 6,906 7,312 8,218

6. Instalalii termice 8,804 1,672 10,476

TOTAL - I 531,730 l0 I ,028 632,758

II. MONTAJ

7. Montaj utilaje qi echipamente teh. 11,170 2,722 13,292

TOTAL.II ll,l70 2,122 13,292

III. PROCURARE

8. Utilaje qi echipamente tehnologice 39,100 7,430 46,530

TOTAL- III 39,100 7,430 46,530

TOTAL (I + II + III) 582,000 **) I 10,580 692,580

OIDINUL ARHITECTILOR
oru nomArtl

..........Ne|u
CHIRITA

Arhilerl ru drepl de sennoturo

DESIGN GROUP Slobozia 0722-532593 Paq.1 I 1

Faza de proiectare: D.A.L.I. - 2

PROIECTANT, Proiectant:

SC

Slobozia

*) : Conform Anexa 7 din HG 90712016

**) : in prefuri la leuro :4,901ei, rezultl :118,776 mii euro fEr[ TVA.
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SC DESIGN GROUP SRL 

J21/610/1994 

Slobozia, județul Ialomița 

Nr. 1 / 19.01.2021 

DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE *) 

A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII 

*) Documentația s-a adaptat funcţie de specificul și complexitatea obiectivului 

de investiții propus, conform notei *1) din anexa 5 la HG 907/2016. 

PARTEA SCRISĂ 

1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii

1.1 Denumirea obiectivului de investiţii  : Casa de cultură oraș Căzănești 

1.2 Denumirea lucrărilor  : Consolidare, extindere, amenajare 

1.3 Amplasament  : Căzănești, șoseaua București nr. 97, IL 

1.4 Ordonator principal de credite/investitor : Primăria oraș Căzănești 

1.5 Ordonator de credite (secundar/terţiar)  : - 

1.6 Beneficiarul investiţiei : Primăria orașului Căzănești 

1.7 Elaboratorul documentaţiei   : SC DESIGN GROUP Slobozia, IL 

1.8 Faza de proiectare : D.A.L.I. etapa 1 (actualizate HG 907/2016) 

1.9 Tipul de activitate : Cultură 

1.10 Categoria lucrărilor  : Lucrări de construire 

1.11 Categoria de importanță : C – Normală conform HGR 766/1997 

1.12 Clasa de importanță  :III – conform normativ P100/1/2013 

1.13 Grad seismic : zona D,  grad 8 ( ag = 0,30 și Tc = 1,0 sec) 

1.14 Perioada de realizare : 24 luni  

2. Situaţia existentă şi necesitatea realizării lucrărilor de intervenţii

2.1 Documentația inițială, întocmită în 2016, a fost întocmită în baza conținutului-cadru

aferent investițiilor publice și lucrărilor de intervenții prevăzut în HG 28/2008. 

Prin apariția în finalul anului 2016 a HG 907 din 29 noiembrie 2016, cu aplicare din 27 

februarie 2017privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor finanțate din fonduri publice, este necesară actualizarea  
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documentației în faza DALI pentru obiectivul „Consolidare, extindere și amenajare Casa 

de cultură oraș Căzănești”, documentație elaborată în noiembrie 2016. 

2.2 Tema de proiectare a solicitat realizarea a trei operațiuni principale asupra clădirii 

existente, și anume: 

- consolidarea clădirii funcție de concluziile expetizei tehnice elaborate;

- realizarea unei zone cu anexe sociale necesare sălii de spectacol și noilor funcțiuni

aferente întrunirilor din zona de acces, obținute prin etajarea acesteia;

- modernizarea întregii clădiri din punctul de vedere al finisajelor.

Proiectul s-a elaborat cu respectarea tuturor solicitărilor administrației locale în acest sens. 

Pentru funcționarea conform normelor, clădirea casei de cultură va avea utilitățile 

asigurate astfel: 

- alimentare cu energie electrică

- alimentare cu energie termică din sursă proprie

- alimantare cu apă și canalizarea apelor uzate.

a) SITUAȚIA EXISTENTĂ

În prezent casa de cultură este formată dintr-un singur corp de clădire, cu două zone:

zona de acces și zona sălii de spectacol.

Cele două zone componente au următoarele caracteristici constructive și funcționale:

1) Zona A, zona de acces:

- A01 – Acces spectatori 7,92 mp

- A02 – Hol 17,30 mp 

- A03 – Birou 14,82 mp 

- A04 – Magazie 7,75 mp 

- A05 – Scară pod 6,80 mp 

- A06 – Biblioteca 42,31 mp 

- A07 – Camera de proiecție 5,70 mp 

Au : arie utilă = 102,60 mp 

Ac : arie construită = 120,90 mp 

Ad : arie desfășurată = 129,30 mp 

2) Zona B, zoana sălii de spectacole:

- B01 – Sală spectatori 170,50 mp 

- B02 – Scenă 50,70 mp 

Au : arie utilă = 221,20 mp 

Ac : arie construită = 281,07 mp 
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Pe întregul obiectiv se obțin în prezent următorii indici spațiali: 

- Arie utilă :   Au = 323,80 mp 

- Arie construită :  Ac = 401,97 mp 

- Arie desfășurată :  Ad = 410,37 mp 

- Volum construit clădire :  V = 423 + 1222 = 1645 mc 

- Volum construit acoperiș : Vacop = 190 + 337 = 527 mc 

- Înălțime liberă utilă : A = 2,78 m B = 4,00 m 

- Înălțime la cornișă : A = 3,20 m B = 4,35 m 

- Înălțime la coamă : A = 6,35 m B = 6,75 m 

- Înălțime totală de la teren : A = 6,75 m B = 7,15 m. 

Construcția este formată din următoarele elemente : 

- Structura de rezistență : zidărie de cărămidă plină cu grosimi de 25 și 37,5 m;

- Fundație de beton cu soclu 30 cm și adâncime în pământ circa 80 cm;

- Planșee de lemn cu grinzi de lemn;

- Închideri cu tâmplărie de lemn;

- Tencuieli interioare obișnuite, zugrăvite cu var simple;

- Acoperiș șarpantă de lemn pe scaune cu învelitoare din tablă zincată;

- Streașină de lemn cu jgheaburi și burlane parțiale;

- Trotuar de protecție din beton simplu, profund deteriorat;

- Instalație electrică

Expertiza tehnică întocmită, recomandă consolidarea clădirii. 

2.3 Obiective : prin realizarea acestor lucrări, în esență consolidarea, extinderea și amenajarea 

casei de cultură, se asigură îndeplinirea exigențelor de calitate cerute de Legea 10/1995 

privind calitatea în construcţii, pentru o construcţie din categoria de importanţă C- 

normală conform HGR 766/1997 şi clasa de importanţă III conform normativ P100/2013. 

3 Descrierea construcţiei existente 

3.1 Particularităţi ale amplasamentului: 

a) descrierea amplasamentului (localizare, suprafaţă,  dimensiuni în plan);

Terenul pe care este amplasat obiectivul este situat în intravilanul orașului Căzănești,

judeţul Ialomiţa, este proprietatea UAT Căzănești, are suprafaţa de circa 1285 mp şi

următoarele vecinătăţi:

- la nord: drumul naţional DN2A

- la est   : alee carosabilă

- la sud  : alee pietonală

- la vest : incintă restaurant (fostul magazin al cooperației)
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b) relaţiile cu zone învecinate şi căi de acces;

Clădirea Casei de cultură are toate cele patru fațade libere, cu acces spre acestea, și

vizibile direct din cele patru vecinătăți arătate.

Accesul auto se poate face din aleea carosabilă existentă în estul clădirii, iar accesul

pietonal se face pe trei laturi: est, nord și vest.

c) date seismice şi climatice;

Potrivit normativului P100-1/2013 amplasamentul se află în zona seismică cu

accelerația terenului ag=0,30g și o perioadă de colț Tc= 1,0 secunde.

Din punct de vedere climatic, amplasamentul se află într-o zonă cu un caracter excesiv

continental, cu temperaturi medii anuale de 10
0
C.

În ceeace privește „încărcările din vânt”, amplasamentul este situat în zonă

caracterizată prin presiune a vântului de 0.60 kN/mp. conform prevederilor „Codului

de proiectare aferent acțiunii vântului” CR 1-1-4/2012.

In conformitate cu CR 1-1-3/2012 privind incărcările cu zăpadă, amplasamentul se

situează în zona caracterizată printr-o intensitate normată a încărcării date de zăpadă

(greutate de referintă) de 2.0 kN/mp.

d) studii de teren;

Pentru realizarea lucrării s-au întocmit de firme specializate două studii : un studiu

geotehnic și un studiu topografic.

e) studiu geotehnic conform reglementărilor tehnice în vigoare;

Studiul geotehnic întocmit de SC GEO & srl Slobozia, are la bază un program de

investigații stabilit în conformitate cu prevederile STAS 1242/1-89 și a urmărit să

precizeze conform Normativului NP 074/2014 următoarele elemente :

- succesiunea straturilor geologice care alcătuiesc terenul de fundare;

- condițiile hidrogeologice;

- sensibilitatea la îngheț a terenului și adâncimea de îngheț a acestuia.

Din punct de vedere morfologic, amplasamentul este situat în partea de sud a 

Bărăganului central, pe terasa de pe malul stâng al râului Ialomița. Terenul este 

orizontal și nu prezintă fenomene de instabilitate. 

Geologic, amplasamentul este situat în Câmpia Română, subunitatea Câmpia 

Bărăganului central, cu formațiuni aluvionare și depozite loessoide. 

Conform prevederi STAS 6054/1977, adâncimea de îngheț este de 80 cm de la 

suprafața terenului natural. 

Din sondajele făcute în teren, s-au descoperit următoarele stratificații: 

- Sub Zona A aferentă accesului : la cota -80 cm de la terenul natural, se află un

strat de praf argilos tare, cu presiune convențională Pcnv = 150 Kpa;

- Sub Zona B aferentă sălii de spectacole : la adâncimea de -1,50 m s-a localizat

un strat argilos tare, plastic vârtos, cu presiune Pconv = 185 Kpa.
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Orizontul freatic nu a fost interceptat în foraje. 

Concluziile studiului sunt următoarele :  

- terenul de fundare alcătuit din praf argilos, în conformitate cu prevederile 

STAS 3300-2/85, se încadrează în grupa „pământurilor coezive”. 

- Pentru săpături, în conformitate cu prevederile Normativului Ts-92, terenul de 

fundare se încadrează în categoria I-II, ca un teren tare. 

Stratificația terenului înconjurător clădirii existente, este următoarea : 

- Stratul 1 : pământ vegetal cu grosimea de 30 cm., teren tare, slab coeziv la 

săpat cu cazmaua, sau categoria IV la săpare mecanizată; 

- Stratul 2 : praf argilos, teren foarte tare, coeziune mijlocie la săpare manuală, 

sau cat. I la săpare mecanizată. 

f) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale 

terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz; 

Nu au fost necesare întocmirea altor studii în afara celor prezentate la punctele d) și e).  

g) situaţia utilităţilor tehnico-edilitare existente; 

În zonă, există rețea de apă în sistem centralizat, pe strada București (DN2A). 

Nu există colector de canalizare ape uzate menajere. 

Alimentarea cu energie electrică se face prin racordul existent. 

h) analiza efectelor negative cauzate de factori de risc naturali; 

Nu s-au localizat factori de risc care să determine efecte negative viitoarei construcții. 

i) informaţii privind relația cu monumente istorice, de arhitectură, situri arheologice; 

În imediata apropiere a casei de cultură, nu sunt monumente istorice, de arhitectură, 

sau situri arheologice care să necesite luarea de măsuri speciale. 

3.2 Regimul juridic: 

a) Clădirea Casei de cultură este proprietatea administrației locale reprezentată de 

Primăria Căzănești, fiind cuprinsă la poziția 27 în lista inventarului bunurilor ce 

alcătuiesc domeniul public al orașului Căzănești, aprobată prin Hotărârea Consiliului 

local nr. 18 din 30.08.1999. 

b) Construcția existentă are destinația de Casă de cultură. 

c) includerea construcţiei existente în listele monumentelor istorice; 

Clădirea casei de cultură nu este catalogată drept obiectiv de patrimoniu cultural, 

arhitectural, etc. și nu este cuprinsă în liste aferente acestor tipuri de construcții. 

d) informaţii/obligaţii/constrângeri extrase din documentaţiile de urbanism, după caz. 

În PUG oraș Căzănești nu sunt obligații urbanistice cu referire la Casa de cultură. 
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3.3 Caracteristici tehnice şi parametri specifici: 

a) categoria şi clasa de importanţă;

Potrivit “Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor”

aprobat cu HGR nr. 766/1997, construcția Casei de cultură face parte din categoria de

importanță „C” – normală.

Din punct de vedere al Normativului P100-1/2006 privind proiectarea antiseismică a

construcțiilor, clădirea se încadrează în clasa III-a de importanță.

b) Clădirea Casei de cultură nu este cuprinsă în lista monumentelor istorice, și nu are un

cod aferent.

c) Casa de cultură a fost construită în perioada anilor ’60.

d) Suprafața construită existentă este de 401,97 mp.

e) Suprafața construită desfășurată este de 410,37 mp.

f) Valoarea de inventar a clădirii, înregistrată în datele contabile după evaluarea din

31.12.2018, este de 377954 lei.

g) Întregul obiectiv are în plus, următorii parametri și indici spațiali:

- aria utilă : Au = 323,80 mp; 

- volum construit clădire : V = 423 + 1222 = 1645 mc;

- volum construit acoperiș : Vacop = 190 + 337 = 527 mc;

- Înălțime liberă-utilă :  corp A = 2,78 m corp B = 4,00 m 

- Înălțime la cornisă : corp A = 3,20 m corp B = 4,35 m 

- Înălțime la coamă : A = 6,35 m B = 6,75 m 

- Înălțime totală de la teren : A = 6,75 m B = 7,15 m. 

3.4 Analiza stării construcţiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice. Se vor evidenţia 

degradările, precum şi cauzele principale ale acestora. 

Expertiza tehnică întocmită în 2016 de firma SC SICON PROINVEST srl din București, a 

avut ca scop următoarele : 

- evaluarea stării tehnice a construcției;

- evaluarea calitativă și a capacității portante la solicitări seismice;

- măsurile de intervenție necesare punerii în siguranță a clădirii, astfel încât aceasta

să îndeplinească cerințele de rezistență și stabilitate, și să permită desfășurarea în

siguranță a activităților specifice.

3.5 Starea tehnică, inclusiv sistemul structural şi analiza diagnostic, din punctul de vedere al 

asigurării cerinţelor fundamentale aplicabile, potrivit legii. 

Conform expertizei tehnice întocmită de Expert Tehnic ing. Romulus Simion, clădirea 

Casei de cultură are următoarele caracteristici : 
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a) Din punct de vedere arhitectural : 

- Imobilul are regim de înălțime P+E parțial și o suprafață construită de 391 mp; 

- Execuția acestei construcții a avut loc în anii ’60; 

- Imobilul, ăn forma literei “T” se poate ănscrie ăntr-un dreptunghi cu laturile 

38,40x15,0 m; 

- înalțimile libere sunt 4,20 m în sala de spectacole și 2,80 m în spațiile anexe; 

- accesul la etaj unde se afla camera de proiectie se face pe o scara din lemn si apoi 

printr-un chepeng; 

- la exterior sunt aplicate tencuieli obisnuite, iar la interior finisajele la pereti sunt 

realizate cu vopsea lavabilă și vopsea în ulei; 

- tamplaria exterioara este din lemn cu geam simplu si local pvc cu geam termopan; 

- învelitoarea este din tabla plana. 

b) Din punct de vedere structural, structura de rezistență este alcătuită astfel: 

- pereți portanți din zidărie de cărămidă presată plină cu grosimea de 37,5 cm; 

- Pe parcursul exploatarii cladirea a fost consolidata pe exterior prin introducerea 

unui “corset” alcatuit din stalpi lamelari si grinzi din beton armat; de asemenea, 

sunt vizibili tiranti metalici care solidarizeaza peretii longitudinali ce marginesc 

sala de spectacole (montati intr-o etapa anterioara dupa seismul din 1977); 

- plansee din lemn peste parter si etaj; 

- sarpanta din lemn pe ferme deasupra salii de spectacole si pe scaune pe zona cu 

incaperi anexe; 

- in urma dezvelirii efectuate in cadrul studiului geo a rezultat ca fundatia este 

continua, din beton si se situeaza la 80 cm adancime fata de nivelul terenului, in 

stratul de praf argilos, avand o presiune conventionala de 150 kPa; 

c) Date privind starea tehnica a cladirii 

Examinarea clădirii a scos în evidență o stare tehnică bună, fără degradări structurale 

majore și fără tasări diferențiate.  

Se observă local, prezența unor mici fisuri în pereții din zidărie.  

De asemenea, șarpanta și învelitoarea, prezintă degradări semnificative. 

3.6 Actul doveditor al forţei majore, după caz. 

Nu este cazul. 

4 Concluziile expertizei tehnice : 

a) clasa de risc seismic; 

Din analizele făcute în cadrul expertizei tehnice, încadrarea clădirii casei de cultură în cele  

patru clase de risc seismic cunoscute, Rs I – Rs IV, a scos în evidență clar încadrarea 

construcției actuale în clasa de risc seismic Rs II, caracteristică construcțiilor care sub 

 



CONSOLIDARE,  EXTINDERE  ȘI  AMENAJARE  CASA  DE  CULTURĂ  
CĂZĂNEȘTI,  judeţul  IALOMIŢA

MEMORIU GENERAL 

PRIMĂRIA ORAȘULUI CĂZĂNEȘTI, Ialomiţa Pr. nr. 442 / 40 / 2020 

DESIGN GROUP Slobozia 0722-532593  Pag. 8 / 23 

 

efectul cutremurului de proiectare, pot suferi degradări structurale majore, fără pierderea 

stabilității clădirii. 

Structura actuală nu asigură preluarea în mod favorabil a solicitărilor seismice ! 

b) prezentarea a minimum două soluţii de intervenţie;

Pentru punerea în siguranță a constucției, expertiza tehnică propune două variante de

lucrări de consolidare : consolidare minimală și consolidare maximală.

c) soluţiile tehnice şi măsurile propuse de către expertul tehnic;

Urmare solicitării de extindere funcțională a clădirii, sunt necesare trei lucrări principale:

- realizarea unui corp separat de sala de spectacole, pe latura de vest a acestuia, care să

cuprindă anexe aferente sălii, grupuri sanitare, camere artiști, etc;

- reconfigurări de goluri în pereții fațadelor lungi ale corpului B – sala de spectacole;

- etajarea cu un nivel a corpului A – acces.

Soluția de consolidare minimală, propune în principiu : 

- separarea celor două zone existente, accesul și sala de spectacole, prin creearea a două

corpuri cu structuri independente, corp A – acces și corp B – sala de spectacole,

separate de rosturi de dilatație-tasare;

- la corpul A : introducerea unei structuri de cadre din beton armat pe parter și etaj, cu

fundații izolate, și realizarea a două planșee din beton armat peste parter și etaj;

- la corpu B : consolidarea pereților portanți prin cămășuire cu beton armat, introducerea

de cadre transversale din beton armat cu fundații izolate, și înlocuirea planșeului din

lemn existent peste sală cu planșeu de beton armat, inclusiv realizarea unei noi

șarpante de lemn cu materiale noi.

Prin aplicarea acestei soluții, clădirea va obține pe ambele direcții, grade de asigurare

seismică mai mari, permițând încadrarea acesteia în clasa de risc seismic Rs IV.

Soluția de consolidare maximală cuprinde toate lucrările consolidării minimale, cu 

diferența aplicării la ambele corpuri la pereții interiori, a unei tencuieli armate de 6 cm 

grosime. 

d) recomandarea intervenţiilor necesare pentru asigurarea funcţionării conform cerinţelor şi

exigenţelor de calitate.

Pentru punerea în siguranță a clădirii, expertiza tehnică recomandă aplicarea soluției de

consolidare minimală, care va asigura cerințele de exploatare în siguranță a clădirii, iar

construcția se va încadra în clasa de risc seismic Rs IV, corespunzătoare construcțiilor la

care răspunsul seismic așteptat este similar cu cel obținut la construcțiile proiectate ca noi,

pe baza normelor și normativelor în vigoare.

5 Identificarea scenariilor/opţiunilor tehnico-economice (minimum două) şi analiza detaliată a 

acestora 

5.1 Soluţia tehnică, din punct de vedere constructiv, tehnic, funcţional-arhitectural şi 

economic, cuprinzând: 
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a) Descrierea principalelor lucrări de intervenţie pentru:

- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;

Zona A, aferentă accesului, se va separa de Zona B aferentă ălii de spectacol, prin 

creearea unui rost de tasare-dilatare și separarea clară a celor două corpuri de 

clădire care se obțin : corp A - accesul, și corp B – sala. 

Pe latura de sud a corpului A, se va realiza un zid nou, pentru închiderea 

structurală a acestuia. În plus, corpul se va etaja cu intervențiile necesare asupra 

structurii. 

Zona B aferentă sălii, prin realizarea rostului spre zona A, devine un corp de 

clădire independent, corpul B. 

Consolidarea structurală a acestuia se va realiza prin construirea unei structuri din 

diafragme de beton armat pe laturile mici, și realizarea unor cadre de beton armat 

pe transversalul sălii, înglobată în zidăria existentă, și care să lege structural cele 

două laturi lungi. 

- protejarea, repararea elementelor nestructurale şi/sau restaurarea elementelor

arhitecturale şi a componentelor artistice, după caz;

Elementele nestructurale, în special cele din lemn ale acoperișului, se înlocuiesc cu 

materiale noi. 

Nu sunt elemente arhitecturale sau componente artistice care să se păstreze. 

- intervenţii de protejare/conservare a elementelor naturale şi antropice existente

valoroase, după caz;

Nu este cazul. 

- demolarea parţială a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fără modificarea

configuraţiei şi/sau a funcţiunii existente a construcţiei;

Pentru separarea zonei A de zona B, este necesară demolarea parțială a zidului 

comun cu sala, păstrând zidul aferent sălii, și demolând prelungirile din est și vest, 

aferente zonei A. Intervenția nu modifică configurarea sălii de spectacole. 

Pentru consolidarea corpului B, pe laturile lungi, se vor realiza mici demolări în 

pereți, pentru înglobarea viitoarei structuri din cadre de beton armat. Sub aceste 

cadre vor fi realizate fundațiile aferente, legate între ele cu grinzi de fundație. 

- introducerea unor elemente structurale suplimentare;

Corpul A : pe latura adiacentă sălii, se va realiza un zid nou cu sâmburi din beton 

la capete și la intersecții, și fundații noim etapizat, în ploturi cu lungime maximă 

de un metru. Fundația nouă, se va realiza păstrând un rost de 10 cm față de 

fundația existență a corpului B – sala de spectacol. 

Se vor realiza stâlpi din beton armat la fiecare intersecție de pereți, și stâlpișori 

pentru înrămarea zidăriei de o parte și de alta a golurilor pentru ferestre și uși. 

Peste parter se va executa un planșeu din beton armat. Comunicarea între nivele se 

va realiza printr-o scară din beton armat. 
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Noul nivel are pereți și structură de beton, în continuarea celor din parter și legați 

de aceștia. 

Corpul B : pe laturile scurte, la interior, se vor realiza prin cămășuirea pereților din 

zidărie de cărămidă, două diafragme din beton armat cu bulbi înglobați în zidărie. 

Pentru realizarea stâlpilor viitoarei structuri, se vor realiza șlițuri în zidărie și 

fundația existentă. 

Peste sală, se va realiza un planșeu din beton armat cu grinzi întoarse în pod. 

- introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic al

construcţiei existente;

Introducerea noilor elemente structurale, are ca scop trecerea clădirii din gradul de 

risc seimic Rs II, la gradul Rs IV. 

b) Descrierea soluției adoptate.

Amenajarea casei de cultură conform cerințe exprimate de beneficiar, se va face astfel:

- Separarea zonei de acces A de sala de spectacol prin prevederea unui rost între

aceasta și sală, mai ales că zona va deveni cu regim de înălțime P+1, acține

foarte posibilă și recomandabilă;

- Sala de spectacol devine Corpul B, separat prin rost de dilatație/tasare de noua

configurație a zonei A, devenită Corpul A, P+1, și de viitoarea extindere;

- Realizarea unui nou corp de clădire, corp C, cu regim de înălțime parter, care

va cuprinde anexele casei de cultură.

În final, clădirea casei de cultură, va fi formată din trei corpuri : 

- Corp A, la stradă, spre nord, aferent acces principal, P+1;

- Corp B, sala propriu zisă, parter înălțat;

- Corp C, anexe aferente funcționării normale a clădirii, parter.

CORPUL A 

Corpul A, prin care se face accesul în sala de spectacol și în zona aferentă grupurilor 

sanitare și funcțiunilor anexe sălii, va avea două niveluri, si cuprinde în principal funcțiuni conexe 

activității care se va desfășura în casa de cultură. 

În plus, sala de întruniri propusă a fi amplasată la etajul 1, va asigura spațiul destinat 

întrunirilor unui număr restrâns de persoane, maxim 40, dând astfel posibilitatea desfășurării unor 

evenimente culturale de mică anvergură, fără a fi necesară folosirea sălii mari, și o cameră 

adiacentă de dimensiuni mai mici. 

Construcția se realizează prin consolidarea corpului actual, prin acțini de demolare, 

desfacere și demontare a tot ce este necesar a fi îndepărtat, pentru a face posibilă consolidarea, 

extinderea pe verticală cu un nivel, și amenajarea la interior și exterior. 
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Privitor la etajul corpului A, din discuțiile cu beneficiarul și la sugestia membrilor 

consiliului local, s-a conturat solicitarea de a realiza o cameră mai mare pentru întruniri, prin 

desființarea holului. 

Prin dispariția holului, accesul în scară nefiind admis direact din sala mărită, se renunță la 

camera adiacentă care se transformă în hol. 

Documentația prezintă două variante de organizare : 

- Varianta 1 : trei încăperi și o scară: 

- Varianta 2 : două încăperi și o scară. 

Recomandăm Varianta 1, net superioară funcțional, dar și din punctul de vedere al 

poziționării centrale a distribuitorului de energie termică. 

Corpul A cuprinde următoarele spații și indici spațiali aferenți acestora : 

Parter : 

- A01 – Vestibul acces  8,58 mp 

- A02 – Hol   17,02 mp 

- A03 – Birou  14,47 mp  

- A04 – Debara   3,55 mp 

- A05 – Acces scară  7,01 mp 

- A06 – Scară parter 2,91 mp 

- A07 – Hol spre anexe B 16,87 mp 

- A08 – Cameră  22,70 mp 

- A09 – Cameră depozitare  6,92 mp 

- A10 – Cameră depozitare  6,72 mp 

- A11 – Spațiu ATM bancă  4,92 mp 

- A12 –Spațiu ATM bancă  5,43 mp 

Au :  117,10 mp 

Ac :  144,25 mp 

Etaj : 

- A13 – Scară etaj   10,50 mp 

- A14 – Hol etaj  25,28 mp 

- A15 – Sală întruniri 60,00 mp  

- A16 – Cameră   28,12 mp 

Au : 123,90 mp 

Ac : 144,25 mp 
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Pe întregul Corp A se obțin următorii indici spațiali și înălțimi : 

- Arie utilă :   Au = 241,00 mp 

- Arie construită :  Ac = 144,25 mp 

- Arie desfășurată :  Ad = 288,50 mp 

- Volum construit clădire : V = 995 mc 

- Volum construit acoperiș :Vacop = 108 mc 

- Înălțime liberă utilă : 3,20 m 

- Înălțime la cornișă : 6,30 m 

- Înălțime la coamă : 7,80 m 

- Înălțime totală de la teren :8,50 m. 

 

CORPUL B 

Corpul B, sala de spectacole propriu-zisă, va fi un parter înălțat, si cuprinde zona aferentă 

spectatorilor, mobilată cu scaune, și scena. 

Sala dispune de un acces de evacuare pe latura mare spre est. 

Pe latura opusă, cea din vest, s-a prevăzut amplasarea unei uși duble, care va lega sala cu 

zona anexelor, ușa constituind a doua cale de evacuare în caz de urgență. 

Construcția sălii va fi consolidată prin prevederea unor stâlpi înglobați în zidurile existente 

care vor rigidiza laturile lungi ale sălii, la care se adaugă două diafragme de beton armat 

amplasate pe laturile scurte ale sălii, cu scopul de rigidizare a acestora. Toate elementele verticale 

de consolidare vor fi legate între ele cu elemente orizontale, grinzi de fundație și de tavan, 

inclusiv plăcile aferente pardoselii și tavanului. 

Corpul B cuprinde următoarele spații și suprafețe aferențe acestora : 

Parter : 

- B01 – Sală spectatori  159,70 mp 

- B02 – Scenă sală  59,50 mp 

Au :  219,20 mp 

Ac :  281,07 mp 

 

La corpul B se obțin următorii indici spațiali și înălțimi : 

- Arie utilă :   Au = 219,20 mp 

- Arie construită :  Ac = 281,07 mp 

- Arie desfășurată :  Ad = 281,07 mp 

- Volum construit clădire : V = 1433 mc 
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- Volum construit acoperiș :Vacop = 427 mc

- Volum construit total : Vt = 1860 mc 

- Înălțime liberă utilă : 4,20 m sală și 3,50 m la scenă 

- Înălțime la cornișă : 5,00 m 

- Înălțime la coamă : 6,75 m 

- Înălțime totală de la teren :7,15 m.

CORP C 

Pentru asigurarea unor condiții normale de desfășurare a activității culturale în sală, a fost 

necesară extinderea sălii cu spații anexe, care să cuprindă în principal spații destinate 

spectatorilor, grupuri sanitare, spații destinate actorilor, spații pentru depozitarea mobilierului și 

dotărilor, inclusiv o cameră tehnică cu centrală termică. 

Construcția extinderii se desfășoară pe toată lungimea sălii și pe o lățime dimensionată 

funcțional, în sensul asigurării unei circulații între spațiile anexei prin intermediul unui coridor 

paralel cu sala pe toată lungimea. 

Spațiile anexe sunt grupate în două zone distincte, aferente spectatori și aferente artiști, 

separate între ele printr-un mic hol care îndeplinește și rolul de a adoua cale de evacuare în caz de 

urgență. 

Extinderea sălii, al treilea corp de clădire, cuprinde următoarele încăperi și suprafețe 

aferente acestora, numerotarea făcându-se în continuarea celor din sala de spectacol : 

- C01 – Hol secundar 10,01 mp 

- C02 – Degajament 21,55 mp 

- C03 – Grup sanitar bărbați 5,73 mp 

- C04 – Acces cabine 4,72 mp 

- C05 – WC 1 1,08 mp 

- C06 –WC 2 1,08 mp 

- C07 – Cameră servici 1,96 mp 

- C08 – Gr.S. pers. handicap 3,80 mp 

- C09 – Grup sanitar femei 6,15 mp 

- C10 – Sas 3,10 mp 

- C11 – WC 1 1,33 mp 

- C12 – WC 2 1,26 mp 

- C13– WC 3 1,26 mp 

- C14 – Coridor 9,22 mp 

- C15– Magazie sală 10,14 mp 



CONSOLIDARE,  EXTINDERE  ȘI  AMENAJARE  CASA  DE  CULTURĂ  
CĂZĂNEȘTI,  judeţul  IALOMIŢA

MEMORIU GENERAL 

PRIMĂRIA ORAȘULUI CĂZĂNEȘTI, Ialomiţa Pr. nr. 442 / 40 / 2020 

DESIGN GROUP Slobozia 0722-532593  Pag. 14 / 23 

 

- C16 – Cameră artiști 10,14 mp 

- C17 – Hol artiști  5,60 mp 

- C18 – Degajament 2 4,78 mp 

- C19 – Gr.S. 1 artiști 1,55 mp 

- C20 – Cam. lemne CT 1,40 mp 

- C21 – Gr.S. artiști 2 1,55 mp 

- C22 – Cameră tehnică CT  6,61 mp 

- C23 – Acces artiști  3,22 mp 

La corpul extinderea corpului B se obțin următorii indici spațiali și înălțimi : 

- Arie utilă :   Au = 117,30 mp 

- Arie construită :  Ac = 145,78 mp 

- Arie desfășurată :  Ad = 145,78 mp 

- Volum construit clădire :  V = 466 mc 

- Volum construit acoperiș : Vacop = 180 mc 

- Volum construit total : Vt = 646 mc 

- Înălțime liberă utilă : 2,70 anexe spectatori și 2,35 m zonă artiști 

- Înălțime la cornișă :  2,70 m 

- Înălțime la coamă :  5,00 m 

- Înălțime totală de la teren : 5,40 m. 

Construcţia casei de cultură, în ansamblul ei, va avea următorul sistem constructiv: 

- Structura de rezistenţă: zidărie portantă consolidată cu cadre din beton armat

monolit, fundaţii izolate şi continue, planşee din beton armat monolit;

- Închideri şi compartimentări de zidărie din cărămidă ceramică Brikston CF

63şi tâmplărie de PVC profile Salamander Germania;

- Acoperiş şarpantă de lemn pe scaune, cu învelitoare clasică din astereală şi

tablă cutată de aluminiu.

- Finisaje interioare adecvate unor astfel de funcțiuni.

Dispunerea spaţiilor şi funcţiunilor aferente casei de cultură, s-a făcut cu separarea pe 

două fluxuri distincte:   

- fluxul spectatorilor și utilizatorilor spațiilor casei de cultură;

- fluxul artiștilor.
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Finisajele propuse corespund cerinţelor temei de proiectare şi recomandărilor făcute de 

specialiştii în domeniu, şi sunt puse de acord cu funcţiunea fiecărei încăperi şi gradul de iluminare 

al acestora. 

Pe elemente constructive finisajele propuse sunt: 

- Pereţi :

 Tencuieli drişcuite pe cărămidă şi beton;

 Placaje de faianţă cu h = 2,10 m, în încăperile umede (grupuri sanitare);

 Vopsitorii cu răşini epoxidice peste placajul de faianţă;

 Glet de var peste h = 2,10 m, până la tavanul fals din gips-carton;

 Zugrăveli cu var semilavabil peste h = 2,10 m, pe glet de var;

- Pardoseli :

 din agregate de beton MAPEI Dinastone Color, în câmp continuu;

 din mozaic turnat pe loc, pe suport existent (121 mp);

 din ciment sclivisit pe suport existent (31 mp).

- Tavane :

 False, panouri de gips-carton rezistente la foc;

 Glet de var pe gips-carton;

 Zugrăveli cu var semilavabil.

- Tâmplărie :

 Exterioară din PVC profil Salamander – Germania, 3 cam, geam termoizolant

2str;

 Interioară din PVC profil S-G, 3 cam şi geam simplu 6 mm;

 Glafuri interioare. compozite tip Helotop, culoare bej, lăţime 15-25 cm;

- Faţade şi finisaje exterioare :

 Tencuieli exteriore drişcuite pe cărămidă şi beton;

 Izolaţie termică sistem Baumit cu polistiren 10 cm pe toată faţada, pentru

îmbunătăţirea coeficientului de rezistenţă termică a pereţilor exteriori, în scopul

obţinerii Certificatului Energetic al construcţiei;

 Tencuieli exterioare speciale cu Baumit Nanopor Top, peste termoizolaţie;

 Glafuri din tablă de aluminiu tip Helolit la ferestre, cu garnitură de etanşare şi

element de îmbinare;

 Trepte mozaicate şi pardoseli de mozaic la accese;
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 Trotuar de protecţie clădire, din beton monolit, cu rosturi profunde, umplute cu

bitum;

 Tencuieli impermeabile la soclu, cu Baumit SockelPutz (pentru socluri);

 Pardoeseli din pavele de beton, pe pat de nisip de 3 cm, peste troturul de beton;

 Copertine din policarbon tristrat 10 mm, pe drept.

- Acoperiş :

 Acoperiş 1, într-o apă, spre sud, la corpul A : şarpantă clasică de lemn pe

scaune, cu învelitoare din tablă cutată de zinc, culoare grii închis (antracit), cu

pantă 10%, şi colectarea apelor în jgheaburi şi burlane pe faţada de sud;

 Acoperiş 2, 2 ape, pe corp B : şarpantă de lemn cu învelitoare tablă cutată de

aluminiu;

 Acoperiş 3, o apă, pe corpul C, zona anexelor : şarpantă clasică de lemn, tablă

cutată de aluminiu, pantă 15%, şi colectarea apelor pe latura de vest.

ASIGURAREA EXIGENTELOR DE CALITATE 

Cerinţele de calitate cerute de Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, sunt îndeplinite 

pentru o construcţie din categoria de importanţă C- normală conform HGR 766/1997 şi clasa de 

importanţă III conform normativ P100/2006. 

1.1.  REZISTENŢA LA STABILITATE 

Construcţia propusă va asigura rezistenţa la stabilitate şi în exploatare. 

1.2.  SIGURANŢA LA FOC 

Construcţia nu necesită instalaţie interioara de stingere incendii. Lungimile şi lăţimile căilor de 

circulaţie şi evacuare de 1,20 şi 1,80 pentru uşile de acces spre exterior, sunt conforme cu 

prevederile Normativului P118/2013. 

1.3.  SIGURANŢA ÎN EXPLOATARE 

Spaţiile constituite au forme dreptunghiulare curate, care nu determină apariţia fenomenelor de 

„strangulare” de flux funcţional si/sau de circulaţii, sau de prezenţă a oamenilor, şi nu produc 

accidente utilizatorilor.  

Finisajele propuse sunt cunoscute şi des folosite : tencuieli, placaje, zugrăveli, tavane false din 

materiale uşoare ( gips-carton), şi nu produc vătămări sau răniri. 

Culoarele de circulaţie permit accesul lejer al persoanelor în două sensuri. 

Înălţimea treptelor de acces în clădire și a scării interioare de 16 cm în medie, este o înălţime 

uzuală, comodă, odihnitoare şi nu determină apariţia senzaţiei de oboseală pentru cei care urcă. 
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1.4.  IZOLAŢII TERMICE, HIDROFUGE ŞI PENTRU ECONOMIA DE  ENERGIE. 

Zidăriile exterioare din cărămidă Brikston de 25 cm grosime şi placajul izolator termic cu 

polistiren grosime 10 cm şi densitate 200, asigură obţinerea coeficientului termic optim.  

Soluţia va genera costuri minime în exploatare şi îndeplinirea condiţiei de bază privind 

Certificarea Energetică. 

Izolarea termică a încăperilor la nivelul ferestrelor este asigurată de geamul termoizolant în 

structură 6 -12 - 4 , montat pe tâmplărie de PVC. 

Izolarea hidrofugă a acoperişului este realizată de învelitoarea de tablă şi stratul de carton bitumat 

montat peste astereala de răşinoase.  

Finisajul faţadelor va fi cu tencuieli speciale rezistente la umezeală, tip Baumit NanoporTop. 

1.5.  PROTECŢIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI. 

Zgomotele provenite din exteriorul clădirii sunt atenuate la nivelul ferestrelor de tâmplăria 

exterioară de PVC cu 3 camere şi grosime de 3 mm, şi geamul termopan, iar în dreptul zidăriilor 

de izolaţia de polistiren a sistemului Baumit, la care se adaugă influenţa tencuielii Baumit 

NanoporTop. 

Încăperile au fost izolate la nivel de tavan cu izolaţie din vată bazaltică semirigidă, aşezată în pod. 

1.6.  SĂNĂTATEA OAMENILOR ŞI PROTECŢIA MEDIULUI. 

Construcţia în sine, nu constituie o ameninţare pentru sănătatea şi igiena ocupanţilor, a 

vecinătăţilor şi mediului, deoarece: 

- în clădire nu au loc procese tehnologice generatoare de noxe;

- accesele în încăperi sunt lesnicioase şi directe;

- suprafaţa ferestrelor asigură lumina naturală necesară pentru toate încăperile;

- toate încăperile se ventilează natural, prin intermediul ferestrelor;

- evacuarea apelor uzate se va face în fosă septică ecologică.

POSIBILITĂŢI DE EXTINDERE ŞI TRANSFORMĂRI ULTERIOARE 

Nu sunt posibilităţi de extindere ulterioare, datorită distanţelor mici faţă de vecinătăți. 

Dacă totuşi se doreşte aceasta, ea se poate realiza pe verticală  prin adăugarea unui nivel, atât 

peste sală, cât și peste anexe. 

Durata de serviciu este estimată la 75 ani.  

După consumarea perioadei de serviciu, clădirea îşi pierde din clasa de importanţă III. 

Conform normelor de post-utilizare, se pot recupera următoarele materiale: cărămida zidurilor, 

structura purtătoare a tavanului fals, lemnul din acoperişuri, tabla de la învelitoare, parţial 

tâmplăria. 
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c) analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de

schimbări climatice ce pot afecta investiţia;

Nu sunt schimbări climatice care să afecteze clădirea. 

d) informaţii privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri

arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor

specifice în cazul existenţei unor zone protejate;

Nu sunt interferențe cu monumente istorice, de arhitectură sau situri arheologice. 

e) caracteristicile tehnice şi parametrii specifici investiţiei rezultate în urma realizării

lucrărilor de intervenţie.

După realizarea intervențiilor structurale, clădirea casei de cultură se va încadra în 

parametri funcționali aferenți unui comportament corect la mișcări seismice, fără 

punerea în pericol a vieții utilizatorilor. 

5.2 Necesarul de utilităţi rezultate, inclusiv estimări privind depăşirea consumurilor iniţiale 

de utilităţi şi modul de asigurare a consumurilor suplimentare 

Utilitățile necesare vor fi asigurate astfel : 

a) Alimentarea cu apă se va face prin racord la rețeaua existentă în vecinătatea clădirii,

pentru deservirea grupurilor sanitare din corpul C – anexe sală și a centralei termice

propuse.

b) Apa caldă pentru nevoi igienico-gospodărești, se va prepara local, în centrala termică

propusă în corpul C;

c) Colectarea apelor uzate menajere de la punctele de folosință, se va face prin rețea de

canalizare exterioară cu colectare în bazin vidanjabil subteran de 40 mc propus.

5.3 Durata de realizare şi etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul 

orientativ de realizare a investiţiei, detaliat pe etape principale. 

Durata de realizare va fi de 24 luni.  

Principalele etape de realizare vor fi : 

- consolidarea sălii de spectacole și mărirea spațiului interior pe verticală, pentru

asigurarea volumului de aer necesar numărului de spectatori:

- consolidarea și extinderea pe verticală a zonei de acces, pentru obținerea unor

spații în care să se desfășoare activități conexe actului cultural, sau de altă natură.

- realizarea unui corp de clădire separat de cele două existente, care să cuprindă

anexe aferente sălii de spectacole, dar și noilor spații din zona de acces.

5.4 Costurile estimative ale investiţiei : 

- costurile estimate pentru realizarea investiţiei;

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

Investiția va costa 3,211 milioane lei, din care 2,79 milioane lei C+M. 
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Fiind o investiție de tip cultural, nu se pot stabili costuri de operare, activitatea fiind 

fluctuantă și diversă. 

5.5 Sustenabilitatea realizării investiţiei: 

a) impactul social şi cultural;

Realizarea lucrărilor de intervenții, prin consolidare, extindere și amenajare, va avea ca

final, obținerea unei clădiri culturale reprezentative pentru oraș, atât din punct de

vedere ca imagine la stradă, dar și din punct de vedere al actului cultural.

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

realizare, în faza de operare;

Estimarea asupra numărului de personal care va deservi casa de cultură, se va face la

etapa II – proiect tehnic și detalii.

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

siturilor protejate, după caz.

Prin lucrările care se vor realiza, clădirea casei de cultură neadăpostind procese

tehnologice generatoare de noxe sub toate formele, nu are impact negativ asupra

factorilor de mediu.

5.6 Analiza financiară şi economică aferentă realizării lucrărilor de intervenţie: 

a) prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi

prezentarea scenariului de referinţă;

Nu este necesar un scenariu de referință. 

b) analiza cererii de bunuri şi servicii care justifică necesitatea şi dimensionarea

investiţiei, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung;

Activitatea culturală nu este o prestare de servicii. Dezvoltarea activității culturale 

nu se poate face pe baza unor prognoze economice pe termen mediu sau lung. Actul 

cultural, se face sau nu. 

c) analiza financiară; sustenabilitatea financiară;

Activitatea culturală nu are capacitatea de a mobiliza resurse prin diverse 

modalități, și nici capacitatea de a le administra. 

d) analiza economică; analiza cost- eficacitate;

Activitatea culturală nu este un proces de producție, economic, generator de profit. 

Rezultatul unui act cultural se regăsește în nivelul de educație. 

e) analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

Singurul risc posibil în activitatea culturală, este inexistența acesteia. 
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6 Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă) 

6.1 Comparaţia scenariilor/opţiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, 

financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor. 

Din punctul de vedere al scenariilor/variantelor/opțiunilor posibile, se disting două 

variante de bază :  

- Varianta 1 : consolidarea, extinderea și amenajarea clădirii;

- Varianta 2 . demolarea clădirii existente și construirea unei noi case de cultură.

Alegerea uneia din cele două variante posibile și diametral opuse, s-a făcut pe baza 

analizei costurilor determinate de realizarea lor : 

- Varianta 1 = consolidare + extindere + amenajare = 2,8 milioane lei;

- Varianta 2 = demolare + clădire nouă = 4,2 miloane lei.

6.2 Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optim(e), recomandat(e) 

Diferența de 1,4 milioane lei între cele două variante, recomandă alegerea Variantei 1. 

6.3 Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei: 

a) indicatori maximali, valoarea totală a obiectivului de investiţii, în lei, cu TVA şi,

respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), conform cu devizul general;

Valoarea totală de investiție este de 3211,0 mii lei din care C+M 2790,4 mii lei. În alți

termeni de exprimare : total 3,2 milioane lei din care C+M 2,79 milioane lei.

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

fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii.

Indicatorii ceruți prin tema de proiectare nu au fost de natură economică, ci

funcțională. Să se realizeze consolidarea clădirii existente, extinderea ei cu funcțiuni

conexe unei bune funcționări, și amenajarea unor spații publice, camere, unde se pot

realiza întâlniri sau diverse activități, prin angrenarea unui număr cât mai mare de

participanți.

Toate aceste obiective să se atingă cu minim de investiție, ceeace se va realiza.

c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în

funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii;

Nu s-au cerut indicatori financiari de atins.

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

Durata de execuție va fi de 24 luni.

6.4 Prezentarea modului cum se asigură conformarea cu reglementările specifice funcţiunii. 

Prezenta documentație respectă normele și normativele în vigoare, cu referire la lucrări de 

intervenție la obiective publice, și realizate cu fonduri publice. 

Lucrarea s-a întocmit cu respectarea cadrului conținut al documentațiilor tehnice conform 

HG 907 din 2016, cu aplicabilitate din februarie 2017.  
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Devizul general al lucrării este întocmit pe baza devizului model din HG 907/2016, și cu 

prețurile actuale aferente manoperei și materialelor în construcții. 

6.5 Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice. 

Sursele de finanțare se vor definitiva după includerea investiției în planul administrației 

locale, și implicit aprobarea ei ca investiție de realizat. 

7 Urbanism, acorduri şi avize conforme 

7.1 Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire 

Pentru realizarea documentației „Consolidare, extindere și amenajare casă de cultură – 

faza DALI”, s-a emis Certificatul de urbanism nr. 33 din 07.12.2020, care va fi utilizat 

numai în scopul enunțat.  

7.2 Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. 

Terenul aferent Casei de cultură are o suprafață de 1285 mp, este situat pe strada București 

nr. 95-97, are număr cadastral NC 21943 și NC 21945, este înscris în cărțile funciare 

21943 și 21945, este cuprins în intravilanul localității conform PUG aprobat, și aparține 

UAT Căzănești. 

Ridicarea topografică se va realiza la etapa II – proiect tehnic, inclusiv viza OCPI. 

7.3 Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute de lege 

Cartea funciară se poate analiza la beneficiar. 

7.4 Avize privind asigurarea utilităţilor, în cazul suplimentării capacităţii existente 

Capacitatea casei neschimbându-se, nu sunt necesare avize pentru asigurare utilități. 

7.5 Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului. 

Se va depune după obținerea acestuia 

7.6 Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, care pot condiţiona soluţiile tehnice, precum: 

a) studiu privind  utilizarea altor sisteme  pentru creşterea performanţei energetice;

Nu e cazul.

b) studiu de trafic şi studiu de circulaţie, după caz;

Nu este cazul.

c) raport de diagnostic arheologic, în cazul intervenţiilor în situri arheologice;

Nu este cazul.

d) studiu istoric, în cazul monumentelor istorice;

Nu este cazul.

e) studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei.

Nu sunt necesare alte studii.
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PARTEA DESENATĂ 

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

întocmit la scări normale pentru această fază a prezentării de principiu a soluțiilor adoptate. 

De asemenea, cadrul conținut s-a adaptat specificului investiției. 

A. ARHITECTURĂ (24 planșe)

a) Planuri de situație :

1. Plan încadrare în teritoriu 1:25000 A1 

2. Plan de situație existent + propus 1:200 A3 

b) Zona A = corp A - ACCES

3. Plan Zona A – acces, EXISTENT 1:100 A4 

4. Plan Zona A MODIFICĂRI propuse 1:100 A5 

5. Plan parter Corp A – acces, PROPUS 1;100 A6 

6. Plan etaj Corp A – acces, PROPUS 1:100 A7 

7. Secțiune transversală SA_1e, zona A, EXISTENT :100 A8 

8. Secțiune transversală SA_1M, zona A, MODIFICĂRI 1:100 A9 

9. Secțiune transversală SA_1P corp A, PROPUS 1:100 A10 

10. Fațade Est-Vest-Sud-Nord zona A – acces, EXISTENT 1:100 A11 

11. Fațadă principală Nord (la stradă) corp A, PROPUS 1:100 A12 

12. Fațadă laterală stg. Est (alee) corp A, PROPUS 1:100 A13 

c) Zona B = corp B – sală spectacol

13. Plan zona B – sală, EXISTENT 1:100 A14 

14. Plan zona B – sală, amenajări PROPUSE 1:100 A15 

15. Plan zona B – sală, amenajări + mobilare PROPUSE 1: 100 A16 

16. Secțiune trans. SB_1e, zona B, EXISTENT (scenă) 1: 100 A17 

17. Secțiune trans. ST_1M, modificări propuse (scenă) 1: 100  A18 

18. Secțiune trans. ST_2M, modificări propuse (sală) 1: 100  A19 

19. Secțiune trans. ST_3M, modificări propuse (sală) 1: 100  A20 

20. Secțiune trans. ST_3P, PROPUS (sală) 1: 100  A21 

21. Fațade Est și Vest, zona B – sală, EXISTENT 1: 100  A22 

22. Fațadă Est corp B și Vest corp C – anexe, PROPUS 1: 100 A23 

d) Corp C - anexe

23. Plan + secține long. Corp C – anexe, PROPUS 1: 100 A24 
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B. REZISTENȚĂ

1. Plan fundații Corp A – acces 1:100 R1 

2. Plan cofraj planșeu peste parter Corp A – acces 1:100 R2 

3. Plan cofraj planșeu peste staj Corp A – acces 1:100 R3 

4. Plan fundații Corp B – sală 1:100 R4 

5. Plan cofraj planșeu peste Corp B – sală 1:100 R5 

6. Plan fundații și cofraj planșeu Corp C – anexe 1:100 R6 

C. INSTALAȚII ELECTRICE

1. Plan instalații electrice parter Corp A 1:100 E1 

2. Plan instalații electrice etaj Corp A 1:100 E2 

3. Plan instalații electrice parter Corp B+C 1:100 E3 

D. INSTALAȚII ÎNCĂLZIRE

1. Plan instalații încălzire parter Corp A 1:100 T1 

2. Plan instalații încălzire etaj Corp A 1:100 T2 

3. Plan instalații încălzire Corp B+C 1:100 T3 

E. INSTALAȚII SANITARE

1. Plan instalații sanitare Corp C - anexe 1:100 S1 

Întocmit, 

Șef proiect, 

Arh. Nelu CHIRIŢĂ       

Arhitect cu drept de semnătură, OAR 989. 

03.02.2021 
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N

  FAŢADĂ EST - laterală stânga - Corp A
  AMENAJARE PROPUSĂ

  TITLU
  PROIECT

  BENEFICIAR
1 : 100

   Arh. CHIRIŢĂ  N

   Consolidare, extindere si amenajare
   CASA DE CULTURĂ CĂZĂNESTI, Ialomiţa

  CONSILIUL LOCAL oras CĂZĂNESTI

   ŞEF  PROIECT
   PROIECTAT

-0.30

+3.75

+7.80

-0.70

±0.00

EST

D



±0.000

+6.75

+5.00

+3.00
+2.70

±0.000
-0.50

-0.30
±0.00

+4.35

+5.015

+6.75

+2.95

+2.20

   ŞEF  PROIECT
   PROIECTAT
   DESENAT

DATA

PROIECT

G
DESIGN  GROUP
J 21 / 610 / 1994         SLOBOZIA

   Teh. CHIRIŢĂ  A

   Arh. CHIRIŢĂ  N

SCARA

FATADĂ EST - Corp B
AMENAJARE

Sc. 1:100

 CORP A

 CORP A

  FATADE CORP B - PROPUS
  SALĂ - Est + EXTINDERE - Vest

FATADĂ VEST - Corp B
EXTINDERE

Sc. 1:100

A23

PL.NR.FAZA  TITLUL PLANŞEI
12.2020_
_02.2021

442/40

DALI
SF_2

  TITLU
  PROIECT

  BENEFICIAR
1 : 100

   Arh. CHIRIŢĂ  N

   Consolidare, extindere si amenajare
   CASA DE CULTURĂ CĂZĂNESTI, Ialomiţa

  CONSILIUL LOCAL oras CĂZĂNESTI

±0.00

D



29.10 9.10
3.50 38.20

10.00

2.60 5.50

2.5
0

4.5
0

9.4
7

4.8
0

3.50 38.10
29.55 10 8.45

15
.10

2.0
2

1.2
3

5.4
0

2.8
5

4.10 29.10 7.00 2.10

3.2
0

9.4
7

10
.20

2.7
8

15
.10

3.2
5

10.77

6.36 2.09

17
.07

13
.13

15
.15

PLAN DE SITUATIE_EXISTENT

 Acces
 secundar

 Acces
 servici

 Acces
 principal

 Extindere posibilă

Casa de cultură

 281.07 mp

 120.90 mp

   Arh. CHIRIŢĂ  N

EXISTENT

 Acces secundar 2

  401.97 mp

PROPUS

Etaj

 Alee carosabilă

 Acces
 secundar 1

 Acces
 servici

 Acces
 principal

Parter

 281.07 mp

 Anexe corp B

 Corp B - SALĂ  Corp A - ACCES

  Scoală

  Scoală

  Limită amplasament

  Limită amplasament

NOTĂ:
Cotele existentului sunt luate la soclul clădirii.

FINAL
Ac = 572.2 mp Ad = 728 mp
 P E1 Total
Existent : 401.97 - 401.97
Propus : 175.13 144.25 319.38
TOTAL : 577.10 144.25 721.35

PROPUS
Ac = 171.20 mp Ad = 319.38 mp
 P E1 Total
Existent : - - -
Propus : 175.13 144.25 319.38
TOTAL : 175.13 144.25 319.38

  11.86 114.90 mp

  145.78 mp

PLAN DE SITUATIE PROPUS
SC. 1:200

SC. 1:200

 Alee carosabilă

 P

 P+1 P

 P+1

SCARA

   Arh. CHIRIŢĂ  N

   Teh. CHIRIŢĂ  A

PL.NR.FAZA  TITLUL PLANŞEIDATA

   DESENAT
   PROIECTAT
   ŞEF  PROIECT

  CONSILIUL LOCAL oras CĂZĂNESTI

   Consolidare, extindere si amenajare
   CASA DE CULTURĂ CĂZĂNESTI, Ialomiţa

12.2020_
_02.2021

  PLAN DE SITUAŢIE
  EXISTENT SI PROPUS

EXISTENT
Ac = 402 mp Ad = 402 mp
 P E1 Total
Existent : 401.97 - 401.97
Propus : - - -
TOTAL : 401.97 - 401.97

  401.97 mp

  175.13 mp

  144.25 mp

EXISTENT

1 : 200

DALI
SF_2

  BENEFICIAR

  TITLU
  PROIECT

PROIECT

G
DESIGN  GROUP
J 21 / 610 / 1994         SLOBOZIA 442/40

A3

 P

Casa de cultură

  17.49 mp

 Bazin
 vidanjabil
 40mc

  Restaurant

N

D



2.8
0

25 7.95 25

25
5.4

65
25

3.0
9

25
7.5

15
25

4.8
0

8.45

±0.00

+1.68

+3.20

  Zidărie nouă

AE 13
Scara E
10.5 mp

Extindere
Corp B

PLAN ETAJ Corp A
PROPUS
Sc. 1:100

Arie construită : Ac = 144.25 mp

Arie utilă : Au = 123.90 mp

 Corp A - ACCES

N

  TITLU
  PROIECT

  BENEFICIAR
1 : 100

   Arh. CHIRIŢĂ  N

   Consolidare, extindere si amenajare
   CASA DE CULTURĂ CĂZĂNESTI, Ialomiţa

  CONSILIUL LOCAL oras CĂZĂNESTI

1 5 6 10

20

30

40

   ŞEF  PROIECT
   PROIECTAT
   DESENAT

DATA

PROIECT

G
DESIGN  GROUP
J 21 / 610 / 1994         SLOBOZIA

A7
M

SCARA

   Arh. CHIRIŢĂ  N

   Teh. CHIRIŢĂ  A

PL.NR.FAZA  TITLUL PLANŞEI
12.2020_
_02.2021

442/40

DALI
SF_2

AE 14
HOL ETAJ
25.28 mp

  Limită incintă

AE 16
CAMERĂ
28.12 mp

AE 15
SALĂ ÎNTRUNIRI
60.00 mp

45 locuri

  PLAN ETAJ Corp A
  PROPUS - V1 MOBILARE

V1

9.4
7

25 2.555 25 5.145 25

10 25 7.95

17
.07

8.45

D



2.8
0

4.8
0

8.45

±0.00

+1.68

+3.20

   ŞEF  PROIECT
   PROIECTAT
   DESENAT

DATA

PROIECT

G
DESIGN  GROUP
J 21 / 610 / 1994         SLOBOZIA

SCARA

   Arh. CHIRIŢĂ  N

   Teh. CHIRIŢĂ  A

PL.NR.FAZA  TITLUL PLANŞEI
12.2020_
_02.2021

442/40

20

10651
AE 15
SALĂ ÎNTRUNIRI
86.30 mp

75 locuri

70

60

50

DALI
SF_2

AE 14
HOL ETAJ
28.10 mp

  Limită incintă

40

  Zidărie nouă

AE 13
Scara E
10.5 mp

Extindere
Corp B

PLAN ETAJ Corp A
PROPUS
Sc. 1:100

Arie construită : Ac = 144.25 mp

Arie utilă : Au = 124.80 mp

 Corp A - ACCES

N

  TITLU
  PROIECT

  BENEFICIAR
1 : 100

   Arh. CHIRIŢĂ  N

   Consolidare, extindere si amenajare
   CASA DE CULTURĂ CĂZĂNESTI, Ialomiţa

  CONSILIUL LOCAL oras CĂZĂNESTI

30

  PLAN ETAJ Corp A
  PROPUS - V2 MOBILARE

V2

A7a
M

9.4
7

25 2.555 25 5.145 25

17
.07

8.45

D



1.2
3

5.4
0

1.2
2

-0.30 CT

±0.00

+0.80

-0.23

+0.65

±0.00

±0.00

-0.17 -0.30

-0.40

-0.20

-0.35

-0.39

  PLAN Zona B - SALĂ
  AMENAJĂRI structurale PROPUSE

PL.NR.FAZA  TITLUL PLANŞEI
12.2020_
_02.2021

442/40

DALI
SF_2

N

  TITLU
  PROIECT

  BENEFICIAR
1 : 100

   Arh. CHIRIŢĂ  N

   Consolidare, extindere si amenajare
   CASA DE CULTURĂ CĂZĂNESTI, Ialomiţa

  CONSILIUL LOCAL oras CĂZĂNESTI

   ŞEF  PROIECT
   PROIECTAT

B
A

   DESENAT

DATA

PROIECT

G
DESIGN  GROUP
J 21 / 610 / 1994         SLOBOZIA

A15

Trotuar care se desface Copertină care se demolează

 Zidarie care
 se demoleaza

 Zidărie care se demolează
 pentru mărire gol usă

 Zidărie care se demolează
pentru creeare gol usă

 Zidărie care se demolează
 pentru bordare goluri

 Zidărie care se demolează
 pentru realizare stâlpi b.a.

  Zidărie care se demolează
  pentru creeare goluri

LEGENDĂ

  Treaptă acces clădire
  care se desface

  Usi si ferestre
  care se demontează

  Zidărie care se demolează
  pentru realizare stâlpi b.a.

  Zidărie care se demolează
  pentru bordare goluri

  Diafragmă nouă de beton armat

  Trotuar protectie
  care se desface

SCARA

   Arh. CHIRIŢĂ  N

   Teh. CHIRIŢĂ  A

  Zona B
  SALĂ spectacole
  221,20 mp

 Acces secundar 2

S_
2M

H. 80

  Ac = 281,06 mp

Acces
servici

  Limită incintă

 Alee pietonală
 existentă

 Alee carosabilă
 existentă

S_
2M

3.1
5

 Sobă

 Cos fum

H = 3.75 m

 Zonă B - SALĂ
Arie utilă : Au = 221.20 mp

 B 02
 SCENĂ
 50,70 mp

Arie construită : Ac = 281,07 mp

S_
1M

S_
1e

S
_3

M
S

_3
M

H 
0.6

5   B 01
  SALĂ spectacole
  170,50 mp

 Zona A - Acces Zona B - Sală

  Extindere
  145.78 mp

29.10

29.10 45

15
.00

9.4
7

15
66

66
15

73 6.15 40 21.64 63

29.68

9.4
7

80
81

7.8
5

66
15

2.9
5

66
7.8

5
66

2.8
8

D

PLAN Zona B - SALĂ
AMENAJĂRI structurale PROPUSE

Sc. 1:100



1.2
25

5.4
0

1.2
25

-0.30 CT

±0.00

+0.80

-0.23

±0.00

±0.00

-0.17 -0.30

-0.40

-0.20

-0.35

-0.40

+0.70

3.1
5

H = 3.75 m

 Zonă B - SALĂ
Arie utilă : Au = 221.20 mp

Arie construită : Ac = 281,07 mp

S_
1M

S_
1e

S
_3

M
S

_3
M

 Corp A - Acces Corp B - SalăLEGENDĂ

  Extindere posibilă
  145.78 mp

  Izolatie termică

 B 02
 SCENĂ
 59,50 mp

H = 3.50 m

  20 loc

  20 loc

  60 loc

  60 loc

  B 01
  SALĂ spectacole
  159,70 mp

  TITLU
  PROIECT

  BENEFICIAR
1 : 100

   Arh. CHIRIŢĂ  N

   Consolidare, extindere si amenajare
   CASA DE CULTURĂ CĂZĂNESTI, Ialomiţa

  CONSILIUL LOCAL oras CĂZĂNESTI

   ŞEF  PROIECT
   PROIECTAT

B
A

   DESENAT

DATA

PROIECT

G
DESIGN  GROUP
J 21 / 610 / 1994         SLOBOZIA

A16

SCARA

   Arh. CHIRIŢĂ  N

   Teh. CHIRIŢĂ  A

 Acces secundar 2

S_
2M

H. 80

Acces
servici

  Limită incintă

 Alee pietonală
 existentă

 Alee carosabilă
 existentă

S_
2M

  PLAN Zona B - SALĂ
  AMENAJĂRI + MOBILARE PROPUSE

PL.NR.FAZA  TITLUL PLANŞEI
12.2020_
_02.2021

442/40

DALI
SF_2

N

29.10 45
9.4

7
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66
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15

29.68

85 6.03 40 21.52 75

80
93

7.6
1

93

3.8
0

66
7.8

5
66

2.8
8

D

PLAN Zona B - SALĂ
AMENAJĂRI + MOBILARE PROPUSE

Sc. 1:100



80
10

30
4.3

5

80
10

30
80

1.9
5

1.2
5

35

1.255

3.6
6

3.6
6 -

 3.
72

±0.00

3

-0.40

+6.75

+4.35
+3.80

+0.65

5
10

1.9
5

30

65
3.1

5
55

-1.20

+4.45

+0.70

J 21 / 610 / 1994         SLOBOZIA

A18

SCARA

   Arh. CHIRIŢĂ  N

   Teh. CHIRIŢĂ  A

PL.NR.FAZA  TITLUL PLANŞEI
12.2020_
_02.2021

442/40

DALI
SF_2

  CONSILIUL LOCAL oras CĂZĂNESTI

   Consolidare, extindere si amenajare
   CASA DE CULTURĂ CĂZĂNESTI, Ialomiţa

  SECTIUNE transversală ST _1M - zona B
  MODIFICĂRI PROPUSE (scenă)

  TITLU
  PROIECT

  BENEFICIAR
1 : 100

   Arh. CHIRIŢĂ  N

 B 02
 SCENĂ

N

S
T_

1M

A
B

* ST _1M : Sectiune transversală nr. 1 Modificari

SECTIUNE transversală ST _1M *
MODIFICĂRI PROPUSE - Zona B : Scenă sală

Sc. 1:100

Nivel sală

 Acoperis care
 se desface

S
T_

1M

Zidărie care
se demolează

pentru mărire gol

cota scenă
propusă

   ŞEF  PROIECT
   PROIECTAT
   DESENAT

DATA

PROIECT

G
DESIGN  GROUPD
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