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Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie al investiţiei 

 

 

Denumirea lucrarii REABILITAREA CĂMINULUI 
CULTURAL DIN SATUL LUNGA-
TINOASA NR.657 
 

 

Amplasament 

 

SAT LUNGA  

 

Surse de finantare 

 

BUGET LOCAL SI  

CONSILIUL JUDETEAN COVASNA  

 

Beneficiar 

 

MUNICIPIUL TG SECUIESC,  

 

Elaborator  

 

MUNICIPIUL TG SECUIESC 

BIROUL PROIECTE  

 

 
 MEMORIU GENERAL  

 
 

1. Situatia juridica a imobilului 

Cladirea caminului cultural din satul Lunga- Tinoasa  se afla in proprietatea 
municipiului Tg Secuiesc.  

Cladirea nu este monument istoric si nici nu este situat in zona de protectie a 
monumentelor istorice. 

2. Situatia actuala  

Constructia adaposteste caminul cultural si scoala. Cu aceasta ocazie au fost 
executate lucrari de compartimentare, amenajare grupuri sanitare, finisaje interioare, 
incalzire centrala. Dupa aceasta perioada in fiecare an s-au efectuat lucrari de 
modernizare sau de imbunatatire a cladirii in functie de bugetul alocat. A fost inlocuita 
tamplaria veche,  s-a executat reteaua de incalzire centrala. 

     3.   Lucrari de modernizare/reabilitare preconizate 

Cu ocazia lucrarilor in anii precedenti s-a axat mai mult pe lucrarile de reabilitare 
ce vizeaza exteriorul. Astfel cu ocazia aceasta se vor executa lucrari de 



modernizare/intretinere in interior si reparatii in exterior, precum si dotarea casei e 
cultura.  

Acestea lucrari prevad:  

-achiziţionarea unui cazan de 45 kW, legarea de sistemul de calorifere; 
-completarea trotuarului de gardă; 
-reparaţia scării interioare spre centrala termică; 
-vopsirea scenei; 
-reabilitarea pardoselii; 
-tratarea hornului centralei termice; 
- zugraveli interioare 

Achiziţionare unui cazan se justifică astfel: 
-Căminul cultural având corp comun cu Şcoala generală primeşte agent termic de la 

şcoală. Cazanul existent fiind subdimensionat, nu este îndeajuns pentru încălzirea şi a 
Căminului cultural. Prin achiziţia unui nou cazan se poate asigura eficient încălzirea căminului 
cultural. 
 

 
Totodata se propune dotarea cu mobilier adecvat a casei de cultura, pentru a nu fi 

necesar imprumutarea lor, cum ar fi: 

-elemente pentru tehnica de sunet şi lumini, 
  -perdele şi suport pentru perdele; 
  -scaune; 
  -cuier mobil; 
  -panou pentru afişe ale evenimentelor culturale 

Valoarea acestor lucrari este  de 26.647,18 lei cu TVA. 

4.  Activitati culturale desfasurate in ultimii 3 ani 

In fiecare an se serbeaza incheierea anului scolar de la nivelul prescolar pana la 
cel gimnazial. Totodata se organizeaza zilele satului, zilele recoltei strugurii, carnavalul, 
revelionul. In ultimii ani s-a organizat intalnirea generatiilor de aceasi varsta,  si s-a 
initiat cursuri de dans popular pentru diferite categorii de varsta.  

Ocazional se organizeaza spectacole pentru copii- teatru de papusi- ,  ale formatiilor de 
teatru amator.  

5. Planul de activitate al programelor si proiectelor culturale pentru urmatorii 3 ani  

In afara activitatilor care se organizeaza cu regularitate se mai vor organizeaza 
prezentari de carti, intalniri cu personalitati din mediul agricol, de sanatate,  aniversarea 
zilei de 8 martie, ziua mamei,  recrutarea husarilor , cursuri de limbi straine.  
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