
Anexa nr. 4

Documente necesare

I. Reabilitare obiectiv sportiv* și achiziție de echipamente

1. Fotografii reprezentative (interior și exterior) ale sălii/terenului de sport - situația din
prezent - vă rugăm să trimiteți fotografii (JPG, PNG) de bună calitate

2. Angajamentul solicitantului că va menține destinația și va întreține obiectivul
reabilitat pe o perioadă de minim 15 ani

3. Extras de carte funciară pentru informare actualizat, la care să se anexeze Planul de
amplasament și delimitare a imobilului (P.A.D) aferent

4. Extras din planul cadastral de pe ortofotoplan
5. Certificatul de Urbanism, însoţit de planurile de situaţie şi de încadrare în zonă a

amplasamentului, vizate spre neschimbare de arhitectul şef, cu marcarea în plan
6. Avize de principiu privind asigurarea utilităţilor (energie termică şi electrică, gaz

metan, apă-canal, telecomunicaţii/telefonie, salubritate, I.S.U. etc.) conform
certificatului de urbanism, acordul de mediu, avizul Direcţiei pentru cultură, culte şi
patrimoniul judeţean, conform Legii nr. 422/2001 – privind protejarea monumentelor
istorice și alte avize şi acorduri de principiu specifice;

7. Studiul Geotehnic – întocmit conform conținutului cadru și prevederilor legale la
data prezentei (NP074/2014), care să pună în evidenţă în principal:

a. natura terenului de fundare;
b. adâncimea de fundare;
c. presiunea admisibilă;
d. nivelul mediu al pânzei de apă freatică;
e. soluții de fundare.

8. Studiu Topografic conținând planul de ridicare topografică realizat în sistem de
coordonate „Stereo 1970” cu cote de nivel, curbe de nivel şi marcarea obiectivului de
investiţii, avizat O.C.P.I. la zi;

9. Expertiza Tehnică şi Audit Energetica imobilului, întocmit conform modificărilor
şi reglementărilor tehnice în vigoare la această dată;

10. Studiu de Fezabilitate întocmit conform HG nr. 907/2016 privind etapele de
elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

11. Proiect Tehnic–dacă există, întocmit conform prevederilor legale la data prezentei
12. Oferte de preț cu echipamente, conținând și garanție acestora



II. Reamenajare obiectiv sportiv și achiziție de echipamente

1. Fotografii reprezentative (interior și exterior) ale sălii/terenului de sport situația din
prezent

2. Angajamentul solicitantului că va menține destinația și va întreține obiectivul
reabilitat pe o perioadă de minim 15 ani

3. Deviz lucrări de reamenajare cu ofertă de preț, care să conțină și garanția
materialelor, lucrărilor incluse

4. Oferte de preț cu echipamente, conținând și garanția acestora.

III. Dotare obiectiv sportiv (sală/teren de sport)

1. Fotografii reprezentative ale amplasamentului
2. Documentația tehnică pentru dotarea amplasamentului sportiv - oferte de preț, deviz

de achiziții, care să conțină și garanția obiectelor achiziționate, etc.

Termeni:

sală de sport - semnifică spații special amenajate, acoperite, în vederea desfășurării
activităților sportive de orice fel

teren de sport - semnifică semnifică spații și terenuri special amenajate în aer liber pe
care se pot desfășura activități sportive și de recreere


