
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții
„Sală de Sport Polivalentă cu capacitatea de 5.000 locuri", municipiul Oradea,

judeţul Bihor

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art.
42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi
completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se reaprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii
„Sală de Sport Polivalentă cu capacitatea de 5.000 locuri", situat în municipiul Oradea,
strada Traian Blajovici nr. 24, judeţul Bihor, realizat prin Compania Naţională de
Investiţii "C.N.I." - S.A., prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art. 2. - Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face de la
bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraţiei
Publice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, din bugetul local al
unității administrativ-teritoriale municipiul Oradea, precum şi din alte surse de
finanţare legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit
legii.

Art. 3. – Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin
Compania Națională de Investiții „C.N.I.” – S.A. răspunde de modul de utilizare a
sumelor aprobate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

PRIM – MINISTRU,

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
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NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secțiunea 1. Titlul proiectului de act normativ

HOTĂRÂRE
pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Sală de Sport Polivalentă cu

capacitatea de 5.000 locuri", municipiul Oradea, judeţul Bihor

Secțiunea a 2-a. Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea
situației actuale

Oradea este reședința de județ si cel mai mare municipiu al județului Bihor, situat în
vestul României, la numai 13 km de granița de vest a României și la 651 km distanță de
București. Municipiul, care este unul din cele mai prospere orașe ale țării noastre și
centru economic regional semnificativ are peste 200.000 locuitori, iar zona
metropolitană, care include 11 comune învecinate, totalizează o populație de peste
250.000 locuitori. Orașul este un important nod de trafic local și european Aeroportul
Internaţional Oradea fiind modernizat și extins în anul 2015.
Având în vedere faptul că municipiul Oradea este situat în zona de frontieră, aici se
organizează numeroase competiții internaționale, iar pentru desfășurarea competițiilor
europene de nivel mediu de baschet, handbal, volei există în momentul de față o singură
sală de sport cu pardoseală corespunzătoare normativelor în vigoare (parchet). Actuala
sală polivalentă cu capacitate de 2500 locuri are capacitatea insuficientă pentru
organizarea competițiilor majore, de exemplu la desfășurarea Campionatului Național
de Baschet (competiție la care echipa din Oradea s-a clasat pe primul loc) numărul de
locuri al sălii existente s-a dovedit insuficient, deoarece cererea de bilete a fost mult mai
mare decât capacitatea sălii.
Capacitatea proiectată a sălii de 5000 de locuri va răspunde criteriilor federațiilor
continentale pentru sporturi de echipe indoor (handbal, baschet, volei) pentru
organizarea campionatelor și cupelor europene și internaționale până la nivel de sferturi
de finală (peste această fază cerințele în ceea ce privește dotarea spatiilor secundare ale
sălilor de competiție – pentru VIP, media - devin foarte costisitoare), construirea ei
generând oportunități importante pentru oraș deoarece astfel Oradea intră în circuitul
orașelor cu săli de sport omologate pentru competiții continentale și poate fi implicată în
găzduirea acestora.
Prin dimensionarea spațiului de joc în toate cele 3 dimensiuni (lungime, lățime, înălțime
libera, obstrucționata) cât și prin dimensionarea generoasă a spațiului pentru spectatorii
privitori (gradene cu locuri individuale pe scaun) s-a urmărit crearea condițiilor optime
pentru desfășurarea competițiilor de nivel național și continental, a sporturilor de echipă
in-door: handbal, baschet, volei.
Pentru a putea fi posibilă omologarea sălii pentru organizarea competițiilor de nivel
continental a fost prevăzută și o Sală de antrenament care, de asemenea, are
dimensiunile și conformarea spațială descrisă în regulamentele de omologare ale
federațiilor continentale. S-a asigurat prin proiect dimensionarea corespunzătoare a
suprafețelor și a caracteristicilor suprafeței de joc necesare sporturilor de echipă in-door
atât în sala principală, cât și în cea de antrenament. Caracterul polivalent al sălii (multi-
sport) este obținut utilizând dotări tehnice cu caracter inovator, respectiv gradene
telescopice (retractabile) care în poziția retrasă măresc spațiul dedicat desfășurării
activităților competiționale astfel încât se pot organiza și întreceri ale sporturilor
individuale, care de obicei se desfășoară simultan pe mai multe suprafețe de joc
(gimnastică, tenis de masă, sporturi de luptă, etc.).
În contextul competitivității urbane din ce în ce mai crescute la nivel mondial, locațiile
sportive și polivalente au devenit elemente de reprezentativitate, contribuind puternic la
dezvoltarea economică a localităților.
Sala de sport cu caracter polivalent sportiv reprezintă o prioritate ridicata in contextul
actualelor strategii sectoriale şi naționale având în vedere că implementarea unui



2

asemenea proiect la Oradea are următoarele efecte directe:
-creșterea calității infrastructurii sociale a regiunii;
-creșterea competitivității inter-regionale prin sporirea ofertei de locații pentru derularea
evenimentelor sportive;
-creșterea contribuției turismului la dezvoltarea locală;
-dezvoltarea sportului și activităților legate de sport care sunt sprijinite la  nivel național
prin crearea unei infrastructuri agrementate național și internațional, ce constituie un
factor motivațional în formarea tinerilor pentru performanță;
-intensificarea legăturilor cu caracter sportiv, turistic și comercial prin atragerea de
competiții sportive și manifestări culturale cu caracter regional și internațional cu
preponderență din Ungaria prin parteneriate bilaterale.
Prin investiția de față se vine în întâmpinarea nevoii sociale identificate la nivel
național: de creare unei infrastructuri care să satisfacă cerințele de pregătire sportivă și
de organizare a evenimentelor sportive de amploare. În inițierea unui astfel de demers s-
a ținut cont de numărul spațiilor polivalente amenajate destinate practicării sporturilor la
nivel național, care este insuficient în raport cu necesitățile reale ale societății, iar pe
teritoriul României nu exista suficiente complexe care să corespundaă standardelor
internaționale privind pregătirea sportivilor şi organizarea de competiții la un nivel
adecvat de confort şi siguranță pentru publicul spectator.
Implementarea acestui proiect va conduce, totodată, la diminuarea disparităților
interregionale precum şi a disparităților în interiorul regiunilor, între centrele urbane și
arealele adiacente, iar în cadrul orașelor, între zonele atractive pentru investitori și cele
neatractive, printr-o mai bună utilizare a sinergiilor regionale. Astfel se rezolvă o nevoie
socială a colectivității în aria căreia se va amplasa complexul sportiv. Un efect
important pe care li are implementarea proiectului are în vedere impactul economic
direct asupra societăților comerciale ce au ca principal obiect de activitate proiectarea
obiectivelor de investiții în domeniul construcțiilor şi execuția de lucrări de construcții.
Astfel se estimează şi îmbunătățirea activității economice a companiilor de construcții
furnizoare de materii prime si materiale.
Ținând seama de angajamentele asumate de către Guvernul României de susținere a
creșterii economice si de scădere a ratei șomajului, implementarea acestui proiect
reprezintă o prioritate ridicată în contextul actualelor strategii naționale.
Proiectul include amenajarea întregului spațiu din jurul sălii, astfel încât să se  creeze o
zonă pietonală atractivă ce va participa activ şi permanent la viata socială a zonei,
funcționând ca un parc de cartier. De asemenea, platformele de parcare pot aduce un
aport important la descongestionarea traficului în municipiu, în perioada în care nu se
organizează competiții, acestea putând fi folosite pentru uzul vizitatorilor orașului.
Caracteristicile principale ale construcției:
Suprafața construita la sol = 9820mp
Suprafața desfășurata = 18.500 mp
Regim de înălțime propus = P+2E
Locuri spectatori in gradene fixe si retractabile: 5.000
Suprafața construită desfășurată a spaţiilor de sub gradene = 2.700 mp
Suprafața desfășurată gradene fixe = 2.300 mp
Suprafața terenului de joc şi zona de protecție = minim 1250mp (cu gradenele
retractabile desfășurate), maxim 2900mp (cu gradenele retractabile retrase).
Suprafața sală antrenament = 1.060mp.
Categoria de importanta a construcției (conform Hotărârii Guvernului nr.
766/1997): B (deosebită).
Clasa de importanta a construcției (conform P100-1/2013) : II.
Gradul de rezistenta la foc a construcției (conform P118/1999) : II.
Sala aglomerată: tip SII.
Risc mic de incendiu
PREZENTAREA ISTORICULUI PROMOVĂRII ȘI APROBĂRII ACESTUI
OBIECTIV DE INVESTIȚII:
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Indicatorii economici au fost avizați la nivel de Studiu de Fezabilitate prin avizul
Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe
nr. 14 din 05.01.2016, și aprobați prin Hotărârea Guvernului nr. 950/2016 ( Valoare
total investiție 99.963 mii lei cu TVA inclus ).
În data de  07.02.2018, în urma derulării procedurii de achiziție publică a fost atribuit
contractul de proiectare și execuție lucrări nr. 43/07.02.2018, în baza anunţului de
participare nr.174539 din 11.04.2017.(Valoarea totală a investiției finanțată prin „CNI”-
SA fiind de 75.325 mii lei cu TVA inclus ).
În data de 07.12.2018 s-a aprobat proiectul tehnic pentru obiectivul de investii „Sală de
sport polivalentă cu capacitatea de 5000 de locuri” prin Hotărârea CNI – SA nr.
9/52/07.12.2018. 2016 ( Valoarea totală a investiției fiind de 99.134 mii lei cu TVA
inclus ).
În urma aprobării proiectului tehnic, având în vedere faptul că s-a schimbat soluția de
fundare a obiectivului de investiții, din fundare indirectă prin intermediul unei perne de
balast, în fundare indirectă prin intermediul prin piloți forați din beton simplu (soluția
fiind propusă prin Studiul Geotehnic elaborat la faza Proiect Tehnic), precum și soluția
de încălzire, din energie electrică fotovoltaică în energie geotermica cu agent termic de
80°C (soluție propusă la cererea municipiului Oradea), iar cheltuielile aferente acestor
lucrări au devenit eligibile prin Programul național de construcții de interes public sau
social, „CNI” – SA a procedat la reavizare documentației tehnico-economice, prin
Avizul nr. 2/49/20.11.2018, o parte din sumele care reveneau beneficiarului, municipiul
Oradea, fiind relocate către „CNI” – SA. (din suma de 18.208 mii lei cu TVA inclus ce
revenea, conform Hotărârii Guvernului nr. 950/2016, municipiului Oradea, suma de
16.463 mii lei cu TVA a fost relocată către „CNI”-SA, municipiul Oradea asumându-şi
diferenţa de 1.360 mii lei cu TVA inclus). Aceste modificări operate nu au condus la
modificarea indicatorilor tehnici aprobați prin Hotărârea Guvernului nr. 950/2016, iar
valoarea investiției se încadra în valoarea aprobată prin actul normativ (Valoarea totală
a investiției fiind de 99.134 mii lei cu TVA inclus, în timp ce valoarea aprobată fiind de
99.963 mii lei, TVA inclus).
Ca urmare a schimbărilor legislative privind salariul minim brut pe țară garantat în
plată, inclusiv cel în domeniul construcțiilor, a modificărilor fiscale (reducerii cotei
TVA), aplicării indicelui inflației, conform prevederilor din contractul de achiziție
publică, creșterii costurilor de producție, a preturilor materialelor de construcții, „CNI”-
SA a procedat la reavizarea documentației tehnico-economice aferente obiectivului de
investiții, fiind emis avizul nr. 15/29 din 12.07.2019, noua valoare a obiectivul de
investii rezultată în urma reevaluării valorice a investiției fiind de 122.487 mii lei cu
TVA inclus.
Ulterior, documentația tehnico-economică actualizată a fost supusă reavizării în
consiliul tehnico-economic al ordonatorului principal de credite, fiind emis Avizul CTE-
MDRAP nr. 90/92, precum și în Consiliul Interministerial de Avizare Lucrări Publice de
Interes Național și Locuințe, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 150/2010
pentru înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Interministerial de Avizare
Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe, cu modificările și completările
ulterioare, fiind emis Avizul nr. 39/27.08.2019 (Valoarea investiţie aferentă „CNI”-SA
fiind de 120.686 mii lei TVA inclus, iar valoarea aferentă municipiului Oradea fiind de
1.802 mii lei cu TVA inclus, valori actualizate conform OUG 114). Reavizarea
documentației tehnico-economice nu privește și indicatorii tehnici aferenți obiectivului
de investiții, avizați inițial prin avizul Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări
Publice de Interes Național și Locuințe nr. 14 din 05.01.2016 și aprobați prin Hotărârea
Guvernului nr. 950/2016.

2. Schimbări
preconizate

A. Necesitatea actualizării indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de
investiții „Sală de Sport Polivalentă cu capacitatea de 5.000 locuri" se datorează
următoarelor cauze:
1. Actualizarea cotei TVA de la 20% la 19%, conform prevederilor Legii nr.227/2015
privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
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2. Schimbări legislative cu impact în domeniul construcțiilor:
a. Abrogarea standardelor de cost pentru obiective de investii finanțate din fonduri
publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 363/2010, cu modificările și
completările ulterioare, prin dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernulu nr.
85/2018, aprobată prin Legea nr. 11/2019, fapt ce a permis utilizarea, în determinarea
valorilor din devizul general, a prețurilor materialelor de construcții actuale, la nivelul
anului 2019.
b. Majorarea manoperei ca urmare a modificării salariului minim brut pe țară garantat
în plată în baza:
i. Hotărârii Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară
garantat în plată, prin care, începând cu data de 1 februarie 2017, salariul de bază minim
brut pe ţară garantat în plată care nu includea sporuri şi alte adaosuri, a fost stabilit la
1.450 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166,00 ore, în medie, pe lună, în
anul 2017, reprezentând 8,735 lei/oră;
ii. Hotărârii Guvernului nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de baza minim brut
pe țară garantat în plată, prin care, începând cu data de 1 ianuarie 2018, salariul de bază
minim brut pe ţară garantat în plată, care nu includea sporuri şi alte adaosuri, a fost
stabilit la 1.900 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166,666 ore, în medie,
pe lună, în anul 2018, reprezentând 11,40 lei/oră;
iii. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri
în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și
completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și
completările ulterioare, prin care salariului minim brut pe țară garantat în plată a fost
stabilit la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de
167,333 ore pe lună, reprezentând în medie 17,928 lei/oră, fără a include indemnizațiile,
sporurile și alte adaosuri, pentru domeniul construcțiilor, în anul  2019, iar în perioada 1
ianuarie 2020-31 decembrie 2028, pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază
minim brut pe țară garantat în plată va fi de minimum 3.000 lei lunar;
c. A intervenit creşterea costurilor de producţie, a preţurilor materialelor de construcţii
produse în România, care sunt utilizate în realizarea investiţiei (spre exemplu: prețul
armăturii a crescut de la un preţ mediu de 2,63 lei/kg (2017), la aproximativ 3,0 lei/kg
(2019); prețul cimentului a crescut de la un preţ mediu de 17 lei pentru un sac de 40 de
kg (2017), la 22-23 de lei (2019) etc., fapt confirmat şi de indicii INS valabili pentru
perioada 2017-2019);
d.  Prețul combustibilului, cu repercusiuni în cheltuielile cu transportul, a crescut de la
un preț mediu de 5 lei în anul 2016 la peste 5,8 lei în anul 2019.
e. Cursul de schimb mediu anual stabilit de BNR pentru anul 2016 a fost de 4,4908
lei/euro, iar cursul de schimb mediu lunar stabilit de BNR pentru luna iulie 2019 a fost
de 4,7290 lei/euro.
B. Principalele caracteristici si indicatorii tehnico-economici:

Durata de realizare a investiției este de 27 de luni, din care durata rest de executat
este de 19 luni.
INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢIE
- Regim de înălțime = P+2E
- Aria construită propusă = 9 820 mp
- Aria desfășurată construită propusă = 18 500 mp
- Procentul de ocupare al terenului (P.O.T.) = 18 %
Indicatorii tehnici nu se modifica fata de cei aprobați prin Hotărârea Guvernului nr.
950/2016.
INDICATORI ECONOMICI ACTUALIZAȚI
Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA: Mii lei 122.488
(în preturi valabile la data de 08.07.2019; 1Euro = 4,7214 lei)
din care: Construcții-Montaj Mii lei 82.073
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Valoarea investiției finanțată de M.D.R.A.P. prin C.N.I.-
S.A., inclusiv TVA: Mii lei 120.686

din care: Construcții+Montaj Mii lei 80.775
Valoarea investiției finanțată de U.A.T. Municipiul Oradea
inclusiv TVA: Mii lei 1.802

din care: Construcții+Montaj Mii lei 1.298
Valoarea totală rest de executat, inclusiv TVA: Mii lei 115.171
din care: Construcții+Montaj Mii lei 74.275
Valoarea rest de executat finanțată de M.D.R.A.P. prin
C.N.I. -S.A., inclusiv TVA: Mii lei 113.369

din care: Construcții+Montaj Mii lei 72.977
Valoarea rest de executat finanțată de U.A.T. Municipiul
Oradea inclusiv TVA: Mii lei 1.802

din care: Construcții+Montaj Mii lei 1.298

Eşalonare valoare totală investiţie/Construcţii+Montaj, inclusiv TVA:
Anul I totală invetiţie Mii lei 29.430
din care: Construcții+Montaj Mii lei 17.305
Anul II totală invetiţie Mii lei 85.741
din care: Construcții+Montaj Mii lei 56.970

Investiția se realizează în cadrul „Programului național de construcții de interes public
și social”, subprogramul „Săli de Sport”.
UAT municipiul Oradea va finanța, din venituri de la bugetul local, cheltuielile totale în
sumă de 1.802 mii lei (inclusiv TVA), constituite din: cheltuieli pentru amenajarea
terenului, cheltuieli aferente execuției efective a lucrărilor pentru asigurarea și
racordarea la utilitățile aferente obiectivului de investiții: energie electrică, apă, canal,
gaze sau alt tip de combustibil utilizat și salubritate, cotele aferente datorate
Inspectoratului de Stat în Construcții și Casei Sociale a Constructorilor, probe
tehnologice și testare, precum și amenajări incintă - parcări, drumuri, spații verzi,
împrejmuire, conform prevederilor art. 4 alin. (2) din Anexa nr. 3 la Ordonanța
Guvernului nr. 25/2001, cu modificările și completările ulterioare, cheltuieli prevăzute
în devizul general actualizat, însușit de către părți, și aprobate prin Hotărârea Consiliului
Local al municipiului Oradea nr.670 din 14 august 2019, și Convenția de cofinanțare din
data de 13.09.2019, înregistrată la Municipiul Oradea cu nr. 321260/11.09.2019 și la
„CNI”-SA cu nr.16194/13.09.219 prin care ambele părţi îşi asuma ca, din suma de
18.208 mii lei cu TVA inclus ce revenea, conform Hotărârii Guvernului nr. 950/2016,
municipiului Oradea, suma de 16.463 mii lei cu TVA să fie relocată către „CNI”-SA,
municipiul Oradea asumându-şi diferenţa de 1.802 mii lei cu TVA, din care construcții-
montaj 1.298 mii lei cu TVA.
Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice va asigura finanțarea
cheltuielilor aferente construirii obiectivului de investiții prin Programul național de
construcții de interes public sau social derulat de „C.N.I.” – S.A. în conformitate cu
prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale
de Investiţii „C.N.I.” – S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu
modificările şi completările ulterioare.
Valorile aferente obiectivului de investiții, din devizul general,  au fost rotunjite în plus
sau în minus prin aplicarea principiului conform căruia, dacă cifra primei zecimale după
virgulă este mai mare de 5, atunci se rotunjește la 1, iar dacă aceasta este mai mică de 5,
se rotunjește la 0, cu excepția sumei reprezentând C+M din valoarea investiției finanțată
de M.D.R.A.P. prin „C.N.I.”- S.A., care a fost rotunjită astfel încât să se respecte relația
matematică dintre sume.

3. Alte informații Nu este cazul.
Secțiunea a 3-a. Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

1. Impactul macroeconomic Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
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11. Impactul asupra mediului
concurențial și domeniului
ajutoarelor de stat

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

2. Impactul asupra mediului de
afaceri

Construirea sălii polivalente, va conduce la revigorarea societăților
comerciale având ca principal obiect de activitate   lucrările de construcții.
Totodată aceste aspecte vor atrage și îmbunătățirea activității tuturor
societăților de construcții furnizoare de materii prime și materiale în
domeniul construcțiilor.

21. Impactul asupra sarcinilor
administrative

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

22. Impactul asupra
întreprinderilor mici și mijlocii

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

3. Impactul social Apreciem că, prin promovarea acestui  proiect, România mai face un pas
în sensul sprijinirii și promovării sportului la toate nivelele de
reprezentare (internațional, național, regional și local).
De asemenea, realizarea investiției prezintă un puternic caracter social,
justificat printr-o serie de indicatori de utilitate:
• crearea de  locuri de muncă, în special pe perioada execuției
lucrărilor;
• îmbunătățirea calității vieții.

4. Impactul asupra mediului Conform Deciziei Etapei de Încadrare nr. 562/21.08.2018, emisă de
Agenția Națională pentru Protecția Mediului – Agenția pentru Protecția
Mediului Bihor, obiectivul de investiții „Sală de Sport Polivalentă cu
capacitatea de 5.000 locuri", municipiul Oradea, judeţul Bihor nu se
supune evaluării impactului asupra mediului.

5. Alte informații Nu au fost identificate.
Secțiunea a 4-a. Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru

anul curent, cât și pe termen lung (pe 5 ani) Mii lei –

Indicatori An curent Următorii 4 ani Media pe 5
ani

1 2 3 4 5 6 7
1. Modificări ale
veniturilor bugetare,
plus/minus, din care:
A) bugetul de stat, din
acesta:
- Impozit pe profit
- Impozit pe venit
B) bugete locale:
- Impozit pe profit
C) bugetul asigurărilor
sociale
- Contribuții de asigurări
2. Modificări ale
cheltuielilor bugetare,
plus/minus, din care:
A) bugetul de stat, din
acesta:
- Cheltuieli de personal
- Active nefinanciare
B) bugete locale:
- Cheltuieli de personal
- Bunuri și servicii
C) bugetul asigurărilor
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sociale
- Cheltuieli de personal
- Bunuri și servicii
3. Impact financiar,
plus/minus, din care:
A) buget de stat
B) bugete locale
4. Propuneri pentru
Acoperirea creșterilor de
cheltuieli bugetare
5. Propuneri pentru a
compensa reducerea
veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate
privind fundamentarea
modificărilor veniturilor
și/sau cheltuielilor
bugetare
7. Alte informații Finanțarea obiectivului de investiții se face de la bugetul de stat, prin bugetul

Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în limita sumelor
aprobate anual cu această destinație, din bugetul local al unității administrativ-
teritoriale municipiul Oradea, precum și din alte surse de finanțare legal
constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

Secțiunea a 5-a. Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare
1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea
prevederilor proiectului de act normativ:
A) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau
abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a proiectului
de act normativ
B) acte normative ce urmează a fi elaborate în
vederea implementării noilor dispoziții

Prin prezentul proiect de act normativ se reaprobă
indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de
investiții, prevăzuți în anexa la Hotărârea
Guvernului nr. 950/2016 privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de
investiţii "Sală de Sport Polivalentă cu capacitatea
de 5.000 locuri", municipiul Oradea, judeţul Bihor,
realizat prin Compania Naţională de Investiţii
"C.N.I." - S.A..

11. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu
legislația în domeniul achizițiilor publice

Proiectul de act normativ nu se referă la acest
subiect.

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu
legislația comunitară în cazul proiectelor ce transpun
prevederi comunitare

Proiectul de act normativ nu se referă la acest
subiect.

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a
actelor normative comunitare

Proiectul de act normativ nu se referă la acest
subiect.

4. Hotărâri ale Curții de Justitie a Uniunii Europene Proiectul de act normativ nu se referă la acest
subiect.

5. Alte acte normative și/sau documente
internaționale din care decurg angajamente

Proiectul de act normativ nu se referă la acest
subiect.

6. Alte informații Nu au fost identificate.

Secțiunea a 6-a. Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1. Informații privind procesul de consultare cu
organizații neguvernamentale, institute de cercetare și
alte organisme implicate

Nu este cazul.

2. Fundamentarea alegerii organizațiilor cu care a
avut loc consultarea, precum și a modului în care
activitatea acestor organizații este legată de

Nu este cazul.



8

obiectivul proiectului de act normativ
3. Consultările organizate cu autoritățile
administrației publice locale, în situația în care
proiectul de act normativ are ca obiect activități ale
acestor autorități, în condițiile Hotărârii Guvernului
nr. 521/2005 privind procedura de consultare a
structurilor asociative ale autorităților administrației
publice locale la elaborarea proiectelor de acte
normative

Nu este cazul.

4. Consultările desfășurate în cadrul consiliilor
interministeriale, în conformitate cu prevederile
Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind
constituirea consiliilor interministeriale permanente

A fost obținut Avizul nr. 39 din 27.08.2019 al
Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări
Publice de Interes National și Locuințe, conform
Hotărârii Guvernului nr. 150/2010 pentru
înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului
Interministerial de Avizare Lucrări Publice de
Interes National și Locuințe, cu modificările și
completările ulterioare.

5. Informații privind avizarea de către:
A) Consiliul Legislativ
B) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
C) Consiliul Economic și Social
D) Consiliul Concurenței
E) Curtea de Conturi

Nu este cazul.

` Nu au fost identificate.

Secțiunea a 7-a. Activități de informare publică privind elaborarea și
Implementarea proiectului de act normativ

1. Informarea societății civile cu privire la necesitatea
elaborării proiectului de act normativ

Proiectul are ca obiect reaprobarea indicatorilor
tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Sală
de Sport Polivalentă cu capacitatea de 5.000
locuri", este act individual și nu intră sub incidența
Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională
în administraţia publică, republicată. Proiectul a fost
publicat pe site-ul Ministerului Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice.

2. Informarea societății civile cu privire la eventualul
impact asupra mediului în urma implementării
proiectului de act normativ, precum și efectele asupra
sănătății și securității cetățeanului sau diversității
biologice

Proiectul de act normativ nu se referă la acest
subiect.

3. Alte informații Nu au fost identificate.

Secțiunea a 8-a. Măsuri de implementare

1. Măsuri de punere în aplicare a proiectului de act
normativ de către autoritățile administrative publice
centrale și/sau locale – înființarea sau extinderea
competențelor instituțiilor existente

Nu este cazul

2. Alte informații Nu au fost identificate.
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Pentru considerentele de mai sus, am elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Sală de Sport Polivalentă cu capacitatea de
5.000 locuri", municipiul Oradea, judeţul Bihor, indicatori care, în forma prezentată, au fost avizați de
Consiliul Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe, iar proiectul de
ministerele interesate, proiect pe care îl supunem spre aprobare.

VICEPRIM-MINISTRU,
MINISTRUL DEZVOLTĂRII REGIONALE și ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

Vasile-Daniel SUCIU

Avizăm favorabil:
MINISTRUL FINANȚELOR PUBLICE,

Eugen Orlando TEODOROVICI



Anexa la HG  nr..../................

CARACTERISTICI PRINCIPALE ŞI INDICATORII
TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII

„Sală de Sport Polivalentă cu capacitatea de 5000 locuri”

TITULAR: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
BENEFICIAR: Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.”–S.A., pe perioada realizării investiţiei
BENEFICIAR FINAL: Unitatea administrativ-teritorială Municipiul Oradea, după realizarea investiției
AMPLASAMENT: Municipiul Oradea, str. Traian Blajovici nr. 24, județul Bihor

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA: Mii lei 122.488
(în preţuri valabile la data de 08.07.2019; 1Euro = 4,7214 lei)
din care: Construcţii+Montaj Mii lei 82.073
Valoarea investiţiei finanțată de Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice prin „C.N.I.”-S.A., inclusiv TVA: Mii lei 120.686

din care: Construcţii+Montaj Mii lei 80.775
Valoarea investiţiei finanțată de Unitatea administrativ-teritorială
Municipiul Oradea, inclusiv TVA: Mii lei 1.802

din care: Construcţii+Montaj Mii lei 1.298
Valoarea totală rest de executat, inclusiv TVA: Mii lei 115.171
(în preţuri valabile la data de 08.07.2019; 1Euro = 4,7214 lei)
din care: Construcţii+Montaj Mii lei 74.275
Valoarea rest de executat finanțată de Ministerul Dezvoltării Regionale
și Administrației Publice prin „C.N.I.”-S.A., inclusiv TVA: Mii lei 113.369

din care: Construcţii+Montaj Mii lei 72.977
Valoarea rest de executat finanțată de Unitatea administrativ-teritorială
Municipiul Oradea inclusiv TVA: Mii lei 1.802

din care: Construcţii-Montaj Mii lei 1.298

Eşalonarea invesţiţiei rest de executat: INV/ C+M:
Anul I INV Mii lei 29.430

C+M Mii lei 17.305
Anul II INV Mii lei 85.741

C+M Mii lei 56.970

Capacități:
Suprafața desfășurată mp 18.500
Locuri în tribune locuri 5000

Durata rest de executat a investitiei: luni 19

Factori de risc
Lucrările de intervenție se vor proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2013, cu modificările
ulterioare.
Finanţarea investiţiei
Finanțarea obiectivului de investiții se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, din bugetul
local al unității administrativ-teritoriale municipiul Oradea, precum şi din alte surse de finanţare legal
constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.
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