ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
COMUNA TURENI
CONSILIUL LOCAL -

H O T Ă R Ậ R E A Nr. 130
07 octombrie 2017
privind implementarea proiectului „ MANSARDARE SCOALA TURENI ”

Consiliul Local al Comunei Tureni , judetul Cluj , întrunit în şedinta de lucru extraordinară din
data de 07.10.2017
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a)

art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată;

b)
art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c)
art. 7 alin. (2) şi art. 1166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,
republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii;
d)

art. 20 şi 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;

e)
art. 36 alin. (2) lit. b) şi d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
f)

Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
se menţionează următoarele avize, prevăzute de lege, conform raportului de avizare ale Comisiilor I,
II, III.
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Luând act de:
a)
referatul de aprobare prezentat de către primarul Comunei Tureni, Dna. Manaila Elena
Daniela, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat cu nr. 6774/ 29.09.2017, prin care se susţine necesitatea
şi oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivităţii;
b)
raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
înregistrat cu nr. 6775/29.09.2017, prin care se motivează, în drept şi în fapt, necesitatea şi
oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivităţii;
c)

raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Tureni,

constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor publice de
interes local, a căror documentaţie tehnico-economică/notă de fundamentare a fost aprobată prin
Hotărârea Consiliului Local Tureni nr.129/2017 privind aprobarea Documentatiei pentru Avizarea
lucrarilor de Interventii “MANSARDARE SCOALA TURENI”
În temeiul drepturilor conferite prin art. 45 şi art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă următoarea
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TURENI adopta prezenta H O T Ă R Â R E :
Art. 1. - Se aprobă implementarea proiectului „MANSARDARE SCOALA TURENI”, denumit în
continuare Proiectul.
Art. 2. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a
investiţiei, în cazul obţinerii finanţării prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală - P.N.D.R.,
potrivit legii.
Art. 3. - Autorităţile administraţiei publice locale se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii
cheltuielilor de mentenanta a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei
plăţi în cadrul Proiectului.
Art. 4. - Se aproba necesitatea, oportunitatea si potentialul economic, numarul utilizatorilor directi
deserviti de proiect si caracteristicile tehnice ale acestuia, asa cum sunt prevazute in Anexa la
prezenta hotarare.
Art. 5. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa calitate şi
de ordonator principal de credite, sau administratorul public al comunei.
Art. 6. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul COMUNEI
TURENI.
Art. 7. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Comunei Tureni în termenul
prevăzut de lege, primarului MANAILA ELENA DANIELA şi prefectului judeţului CLUJ şi se
aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul primăriei, precum şi pe pagina de internet
www.comunatureni.ro
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
NEMEŞ CORNELIU TRAIAN

SECRETAR AL COMUNEI TURENI
OLTEAN GABRIEL IOAN

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001
, republicată , cu modificările şi completările ulterioare :
Nr. consilieri in funcţie = 11
Voturi „ Pentru ”
=
11
Nr. consilieri prezenţi = 11
Voturi „ Împotrivă ” =
0
„ Abţineri ”
=
0
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Anexa la HCL nr.130 /07.10.2017
1. Caracteristici tehnice ale investiției
Valoarea totala a investiţiei (INV): 594.787 lei (exclusiv TVA); 706.863 lei (valoarea
inclusiv TVA);
din care C+M: 419.719 lei (exclusiv TVA); 499.466 lei (valoarea inclusiv TVA);
Durata de executie :
Durata de executie a proiectului este estimata la 24 luni.
Caracteristici tehnice :
Suprafata utila propusa 426.28 mp;
3 laboratoare de ~ 20 locuri fiecare si o sala multifunctionala de ~70 locuri
Suprafata utila a spatiului construit se compune astfel:
DENUMIRE
Suprafata utila
NIVEL
ÎNCĂPERE
(mp)
27.00
Mansardă Casa Scării
Hol
92.59
Laborator 1
50.09
Laborator 2
51.98
Laborator 3
52.31
Hol 2
10.42
G.S. Personal
3.87
Depozit materiale
didactice
4.88
G.S. Băieți
13.11
G.S. Fete
11.58
Cameră tehnică
5.30
Sala multifunctionala
103.15
TOTAL
426.28

2. Necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției
Necesitatea
Cladirea care face obiectul acestui proiect este situata în Comuna Tureni, strada Principală, nr.
205. În prezent starea acestei clădiri limitează desfăşurarea activităţilor educaţionale la un etaj, parter
şi demisol. Prin intermediul prezentului proiect se doreste mansardarea scolii, astfel incat elevii sa
dispuna de noi spatii pe care sa le poata utiliza pentru activitati care sa le cresca sansele de a acumula
noi cunostinte si de a se integra in societate.
Se doreste crearea acestor noi spatii pentru desfasurarea procesului educational, în special a
celor 3 laboratoare deoarece în momentul de faţă toate spaţiile existente au fost transformate în săli de
clasă şi nu exiastă niciun laborator.
De asemenea, în incinta şcolii nu există sală speciala pentru arhiva, motiv pentru care a fost
propus depozitul pentru materiale didactice.
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Un alt spatiu care lipseşte din şcoală este sala festivă necesară pentru serbările organizate
semestrial şi pentru diverse activităţi extracurriculare, acestea fiind abolut necesare și utile în
condiițiile în care se dorește o dezvoltare armonioasă și multicuriculară a tinerei generații.
Pe lângă crearea spaţiilor pentru desfăşurarea activităţilor educative, în cadrul proiectului se
va achizitiona un utilaj util pentru facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități. Acest utilaj
faciliteaza transportul persoanelor pe scari, în cadrul școlii, astfel încâat aceștia să aibă acces la toate
încăperile școlii, inclusiv la noile încăperi de la mansardă.
Motivul care a stat la baza acestei transformări este numărul în creștere al copiilor de
gradiniță, care sunt viitorii școlari, așa cum este prevăzut în tabelul de mai jos:
Clasa
Efective pe gradinita
2016 - 2017
2017 - 2018
Gradinita Tureni A
19
23
Gradinita Tureni B
9
12
Efectivul numărului de elevi este de 149, așa cum este el prevăzut în tabelul de mai jos:
Clasa
Efectivul de elevi pe clase
2017 - 2018
Pregatitoare
16
I
18
II
14
III
17
IV
12
Sectia maghiara
6
V
13
VI
19
VII
15
VIII
19
Total
149
O perspectivă de viitor privind evoluţia populaţiei tinere în următoarea perioadă de timp poate
fi speculată şi prin intermediul indicatorului “numărul de căsătorii” din comuna Tureni care este de
asemenea în creştere, exceptând anul 2012 când acestea au scăzut faţă de 2011 cu 20%, urmând să
crească cu 37,5% în 2013, respectiv 18.19% în anul 2014 faţă de anii precedenţi. În total, la nivelul
comunei Negreni, între anii 2011-2014 s-au înregistrat 42 de căsătorii.
O perspectivă de viitor privind evoluţia populaţiei tinere care va urma cursurile Școlii
Gimnaziale din Comuna Tureni în următoarea perioadă de timp, poate fi speculată şi prin intermediul
indicatorului “numărul de nou-născuți” din Comuna Tureni, care este de asemenea în creştere în
ultimii 3 ani. În total, la nivelul Comunei Tureni, între anii 2014-2016 s-au înregistrat 57 de nounăscuți.
În condiţiile în care numărul de copii este în creștere și avâand în vedere că în momentul de
față nu este suficient spațiu pentru desfășurarea unei activități didactice de calitate, este necesară şi
justificată extinderea clădirii Şcolii Generale din Comuna Tureni, prin crearea de noi spații.
La nivelul Şcolii Generale din Comuna Tureni, realizarea investiţiei propuse în prezentul
proiect s-a decis odată cu identificarea necesităţii de a creşte nivelul calităţii serviciilor educaţionale
furnizate. Necesitatea extinderii infrastructurii educaţionale existente la momentul actual la nivelul
şcolii este evidentă, numărul de elevi fiind mult prea mare pentru infrastructura de care dispune
şcoala.
Oportunitatea
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Aprofundarea cunostintelor in concordanta cu programele examenelor de evaluare nationala si
admitere in invatamantul liceal are ca finalitate accesul absolventilor la niveluri superioare de
invatamant, insertia activa a fortei de munca intr-un mediu social al carui caracteristica este
accelerarea ritmului schimbarilor armonizate cu aderarea la comunitatea europeana si internationala.
Realizarea investiţiei este oportună deoarece odată cu aceasta se va îmbunătăţi infrastructura
educaţională de la nivelul Comunei Tureni, şi implicit serviciile educaţionale oferite.
Prin extinderea şi dotarea clădirii Şcolii Generale a Comunei Tureni se vor crea condiţii
adecvate pentru oferirea de servicii educaţionale elevilor de la nivelul comunei, odată cu crearea a
celor 3 noi laboratoare, a salei festive şi a spaţiului penteru depozitarea materialelor didactice. De
asemenea, se va accesibiliza accesul persoanelor cu dizabilităţi în întreaga clădire a școlii, odată cu
achiziționarea echipamentului pentru accesul acestor persoane.
Din perspectiva criteriilor de selecție specificate în Ghidul solicitantului pentru Măsura
M2/6B – ”Creșterea accesibilității și calității serviciilor de educație și sănătate” finanțată prin
FEADR necesitatea și oportunitatea investiției este evaluată în baza baza principiului furnizării de
servicii educaționale competitive care să constituie un argument în favoarea păstrării domiciliului în
mediul rural în rândul populației rurale, cât și un argument în favoarea mutării domiciliului în mediul
rural în rândul populației urbane.
Potențialul economic
Unitatatile de invatamant au ca finalitati educationale in formarea personalitatii umane:
- Formarea capacitatii de a reflecta asupra lumii, de a formula si de a rezolva probleme pe baza
relationarii cunostintelor din diferite domenii
-

Valorizarea propriilor experiente in scopul unei orientari profesionale optime pentru piata
muncii si/sau pentru invatamantul liceal

-

Dezvoltarea capacitatii de integrare activa in grupuri socio-culturale diferite: familie, mediu,
profesional, prieteni etc.

-

Dezvoltarea competentelor functionale esentiale pentru reusita sociala: comunicare, gandire
critica, luarea deciziilor, prelucrarea si utilizarea contextuala a unor informatii complexe

-

Cultivarea expresivitatii si a sensibilitatii in scopul implinirii personale si a promovarii unei
vieti de calitate

-

Formarea autonomiei morale

Toate acestea reprezintă premise ale dezvoltării tinerilor din ziua de azi și implicit a dezvoltării
economice și sociale ale unei țări.
Școala îşi propune să asigure elevilor săi o formare iniţială bazată pe competenţe flexibile, adaptate
cerinţelor pieţei muncii, care să le sporească şansele de angajare mai ales în acele domenii în care
există potenţial de creştere economică. În consecință modernizarea școlii din
Comuna Tureni prin înființarea de laboratoare reprezintă un punct cheie în dezvoltarea potențialului
economic al țării și implicit al comunei.
3. Numărul utilizatorilor direcți ai investiției este minim 149 elevi, conform datelor privind
înmatricularea acestora în anul școlar 2016-2017.
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