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Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie al investiţiei 

 

 

Denumirea lucrarii REABILITAREA ŞI DOTAREA 
TERENULUI DE SPORT CU GAZON 
ARTIFICIAL  SATUL LUNGA  
 

 

Amplasament 

 

SAT LUNGA  

 

Surse de finantare 

 

BUGET LOCAL SI  

CONSILIUL JUDETEAN COVASNA  

 

Beneficiar 

 

MUNICIPIUL TG SECUIESC,  

 

Elaborator  

 

MUNICIPIUL TG SECUIESC 

BIROUL PROIECTE  

 

MEMORIU DE PREZENTARE  

 

1. Situatia juridica a imobilului 

Terenul de sport din satul Lunga se afla pe terenul  scolii Jakabos Odon si este  
proprietatea municipiului Tg Secuiesc. 

2.  Situatia actuala  

Pentru a asigura posibilitate de miscare a copiilor, tinerea orelor de sport, in 
anul 2011  s-a amenajat un teren de sport prin amplasarea unor porti de fotbal, 
panouri de baschet. 



  
  

Avand in vedere  gradul de utilizare, terenul in timp s-a degradat necesitand 
reamenajarea anuala a suprafetei de joc prin asternerea pamantului fertil, semanarea 
gazonului, intretinerea lui, etc.  

Astfel s-a hotarat reamenajarea intr-un mod mai efficient privind utilizarea si 
intretinerea terenului respective.  

3. Lucrari de modernizare/reabilitare preconizate 

Deoarece s-a dovedit eficienta terenurilor de sport cu gazon artificial pentru 
practicarea diferitelor sporturi, se propune reamenajarea acestui teren de sport existent 
in acest fel.  

Suprafata de joc va avea dimensiunile de 42x22 m, cuprinzand si banda de protectie in 
jurul terenului propriu zis; imprejmuire cu plasa metalica impletita de 4 m inaltime si 
plasa textila in spatele portilor. Infrastructura se va realiza din strat de balast compactat 
de 15 cm grosime si un strat de beton de 8 cm C8/10.  

Terenul de sport va fi astfel amenajat incat sa permita practicarea mai multor tipuri de 
sport, respectiv fotbal, handbal, volei, baschet, tenis, etc. Acesta se realizeaza prin 
gazonul sintetic multifunctional, propice sporturilor mai sus mentionate. Densitatea 
gazonului ajuta la buna desfasurare a jocului, iar flexibilitatea impiedica accidentarea 
jucatorilor. Acest tip de gazon poate fi folosit in orice conditie meteo, este durabil in 
timp si costurile de intretinere sunt minime.  

 

 

4.  Activitati sportive desfasurate in ultimii 3 ani 

In fiecare an se serbeaza incheierea anului scolar de la nivelul prescolar pana la 
cel gimnazial. Se tin orele de sport in aer liber, se organizeaza activitati sportiv- 
recreative cu ocazia zilei de 1 iunie si este utilizat si de toti cei care doresc sa faca 
miscare din localitate.   

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

In afara activitatilor care se organizeaza cu regularitate se mai vor organizeaza 
probabil si competitii de minifotbal, sau sporturile care permit practicarea lor cu ocazia 
reamenajarii acestui teren de sport.  

 



  
  

 



  
  

 



  
  

 



  
  

 

In jurul terenului sunt amplasate corpuri de iluminat pentru a permite utilizarea 
terenului si pe timp de seara.  

 Valoarea acestor lucrari este de 190.744,01 lei cu TVA. 
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