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Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie al investiţiei

Denumirea lucrarii

REABILITAREA CĂMINULUI
CULTURAL DIN SATUL LUNGA
STR.SĂSĂUŞI NR.493

Amplasament

SAT LUNGA - SASAUSI

Surse de finantare

BUGET LOCAL SI
CONSILIUL JUDETEAN COVASNA

Beneficiar

MUNICIPIUL TG SECUIESC,

Elaborator

MUNICIPIUL TG SECUIESC
BIROUL PROIECTE

MEMORIU GENERAL
1. Date generale
1.1.

Amplasamentul

Caminul cultural este amplasat pe un teren care se afla in intravilanul satului LungaSasausi. Incinta se situeaza in centrul localitatii, intr-o bifurcatie de drumuri
comunale, care delimiteaza lotul de teren din directiile vest, nord si est. vecinatati

din directia sud-est si sud-vest sunt parcele aflate in proprietatea privata a unor
persoane fizice. Corpul de cladire al caminului cultural este amplasat las
extremitatea nord-estica a lotului de teren si este inconjurat de o curte cu zona verde
si un teren de joc pentru copii. Imobilul este proprietatea Municipiului Tg Secuiesc.
Amplasamentul -

este zona A din punct de vedere al actiunii vantului
-

este zona seismica C, avand coeficientul Ks=0.20, iar

perioada de colt Tc= 1.0 sec.
1.2.

Clasa si categoria de importanta a obiectivului

Clasa de importanta

II conform normative P100/1992

Categoria de importanta C conform HG 766/1997
2. Date despre cladire
2.1.

Constructia cu regim de inaltime parter cu acoperis tip sarpanta are forma in plan

dretpunghiulara la care ulterior s-a adosat o incapere de asemenea dreptunghiulara,
avand structura din barne de lemn.
Cladirea are trei intrari aferente corpului principal si o intrare in corpul
secundar.corpul principal este format dintr-un hol de intrare, doua incaperi, grup
sanitar si deposit, iar corpul secundar dintr-o incapere.
Cladirea nu este monument istoric si nici nu este situate in zona de protectie a
monumentelor istorice.
2.2.

Caracteristici principale ale constructiei

Cladirea este o constructie cu parter cu acopris sarpanta, avand dimensiunile si
suprafetele caracteristice dupa cum urmeaza:

2.3.

-

Lungime

= 21.20 ml

-

Latime totala

= 15.85 ml

-

Latime corp principal

= 10.45 ml

-

Inaltime libera

= 3.40 ml

-

Inaltimea la streasina

= 3.00 ml

-

Inaltimea la coama

= 6.55 ml

-

Aria construita la sol

= 236.22 ml

-

Aria utila

= 51.10 mp

Structura constructiva

Structura de rezistenta este alcatuita din:
-

Fundatii continue din piatra

-

Pereti portanti din zidarie de caramida in grosime de 43 cm la
zidurile exterioare si de 20-30 cm grosime in cazul zidurilor
interioare

-

Planseu din grinzi de lemn distantate deasupra parterului,
tavanuite cu tencuiala pe trestie la partea inferioara si podite la
partea superioara

-

Sarpanta din lemn ecarisat alcatuit dintr-o succesiune de ferme
transversal principale si secundare cu rigidizare longitudinala

Elemente nestructurale:
-

Tamplarie de usi si ferestre cu geam termopan, de culoare alba

-

Tencuieli simple cu zugraveala interioara in culori de apa in
exterior si varuiala simpla in interior

-

Pardoseli parchet in Sali si pardoseala de ciment cu covor PVC in
hol si deposit

2.4.

Invelitoare din tigla profilata

Instalatii interioare:
-

Constructia dispune de instalatie electrica interioara, alimentare cu
energie lectrica fiind asigurata prin raxcordul la reteaua in
localitate

-

Incalzirea se realizeaza cu combustibil solid, lemne in soba de
teracota

2.5.

Evacuarea apelor menajere se reakizeaza in fosa septica

Utilitati aferente constructiei
-

Constructia este conectata la reteaua de alimentare cu energie
electrica a localitatii printr-un bransament existent

-

Accesul se realizeaza prin caile de comunicatii existente- drum
comunal pietruit

2.6.

Starea actuala

Constructia se afla in stare de conservare acceptabila, fiind intretinuta periodic.
Degradari vizibile la nivelul structurii de rezistenta nu s-au constatat. Avand in
vedere ca in exterior au fost executate lucrari de reparatii, in continuare este necesar
amenajarea interiorului cladirii.
3. Interventii propuse
3.1.

Lucrările de modernizare prevăd :

3.2.

-eliminarea umezelii la pereţii exteriori.

3.3.

-reabilitarea pardoselii salii de spectacole;

3.4.

-reparaţia plafonului sălii de spectacole;

3.5.

-vopsirea scenei;

3.6.

-zugrăvirea pereţilor interiori – sala de sedinţă;

Deoarece nu exista retea de gaze naturale in zona, se propune asigurarea incalzirii
centrale prin montarea caloriferelor electrice, care sunt economice, usor de montat si
asigura incalzirea in timp foarte scurt a spatiilor cu volum mare de aer.
Totodata se impune dotarea casei de cultura cu
-elemente pentru tehnica de sunet şi lumini,
-perdele şi suport pentru perdele;
-scaune şi mese;
-cuier mobil;
-panou pentru afişe al evenimentelor culturale
Valoarea acestor lucrari este de 54.617,89 lei cu TVA.
4. Activitati culturale desfasurate in ultimii 3 ani
Se organizeaza

ziua de 8 martie, carnavalul, revelionul. In ultimii ani s-a

organizat intalnirea generatiilor de aceasi varsta.
Ocazional se organizeaza spectacole pentru copii- teatru de papusi- , ale formatiilor de
teatru amator, sedinte satesti.
5. Planul de activitate al programelor si proiectelor culturale pentru urmatorii 3 ani
Si in urmatorii ani se preconizeaza organizarea activitatilor similare anilor
precedenti.
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