JUDEłUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL ZĂBALA

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind instrumentarea proiectului „Dotarea Căminului Cultural din satul Zăbala, comuna
Zăbala”

Consiliul Local al Comunei Zăbala, judeŃul Covasna, întrunit în şedinŃă ordinară din data de 26
noiembrie 2015,

Analizând Proiectul de hotărâre şi Expunerea de motive, întocmit de d-nul viceprimar, privind
instrumentare proiectului „Dotarea Căminului Cultural din satul Zăbala, comuna Zăbala”, proiect ce
urmează a fi depus în cadrul Sumăsurii 7.6. – InvestiŃii asociate cu protejarea patrimoniului cultural în cadrul
PNDR 2014-2020;
łinând cont de Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul de specialitate, precum şi Avizul
d-nei secretare,
Având în vedere prevederile H.G. nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a
măsurilor programului naŃional de dezvoltare rurală cofinanŃate din Fondul European Agricol pentru
Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat,
În conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului pentru Sub- Măsura 7.6 – InvestiŃii asociate cu
protejarea patrimoniului cultural;
Având în vedere art. 44 alin. (1) respectiv art. 53 din Legea 273/2006 privind finanŃele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin. (6) lit. „a” pct. 4 şi 5 respectiv art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit.
“b” din Legea 215/200l privind administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi completăirle
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă necesitatea şi oportunitatea investiŃiei aşa cum este descrisă în cadrul memoriului
justificativ conform anexei nr. 1 parte integrantă din prezenta hotărâre. Necesitatea şi oportunitatea investiŃiei
propusă a fi realizată prin proiectul “Dotarea Căminului Cultural din satul Zăbala, comuna Zăbala” se
justifică prin faptul că lăcaşul care face obiectul proiectului menŃionat are o valoare considerabilă în
organizarea şi funcŃionarea vieŃii socio-culturale şi comunitare din comuna Zăbala, acesta fiind locaŃia

principală în care activităŃile şi produsele culturale se pot manifesta şi prezenta în mod corespunzător, acesta
fiind bastionul conservării şi promovării culturii tradiŃionale locale.
Art. 2. Se aprobă includerea cheltuielilor în valoarea de 285.996 lei (cu TVA), 64.450 la cursul
valutar din data de 17.11.2015 al Băncii Centrale Europene (1 euro = 4.4375 lei) aferente proiectului de
finanțare Dotarea Căminului Cultural din satul Zăbala, comuna Zăbala în bugetul general al Comunei Zăbala
pentru perioada de realizare a investiției, în cazul în care se obŃine finanŃarea;
Art. 3. Consiliul Local al Comunei Zăbala se angajează să suporte cheltuielile de întreŃinere şi
mentenanŃă a investiŃiei propuse prin proiect pe o perioadă de 5 ani de la data efectuării ultimei plăŃi.
Art. 4. Se aprobă caracteristicile tehnice ale investiŃiei propuse după cum urmează:
a) VestimentaŃie:
 Costum popular românesc – femei

6 buc

Costum popular format din Ie tradiŃional româneasca din pânză de bumbac cu in brodată manual
cu motive florale roşu, maro, bleu, mov şi negru, mânecă 3/4 cu inserŃie de dantelă de bbc, poale
din pânză de bbc cu inserŃie de dantelă cusute pe margini cu acelaşi model de pe Ie, 2 catrinte
(fote) faŃă/spate de 70 cm lungime Ńesute în război din lână neagră şi mătase roşie şi brâu din
acelaşi material.
 Costum popular românesc – bărbațți

6 buc

Cămaşă bărbaŃi tradiŃional românească din pânză de bumbac brodată manual cu motive florale cu
lila, mov deschis şi negru, cu guler tunică, şiret la gât şi mânecă largă, pantaloni albi din doc şi
vestă din stofă neagră.
 Costum popular românesc – fetițțe

6 buc

Ie fetiŃă tradiŃional românească din pânză de bumbac brodată manual cu motive florale roşu şi
negru, cu mânecă lungă ce se termină cu inserŃie de dantelă albă şi elastic, poale (fustă) albă din
pânză de bumbac cu inserŃie de dantelă albă pe margini, iar pe poale cusut acelaşi model de pe Ie,
vestă şi 2 catrinte (fote) de 40 cm lungime, din catifea neagră cu aplicaŃii de mărgele şi paiete şi
brâu tricolor.
 Costum popular românesc – băiețți

6 buc

Camăşa băieŃi tradiŃional românească din pânză de bumbac brodată manual cu motive populare
roşu şi negru, cu guler normal, şiret la gât şi mânecă largă, pantaloni albi din doc şi brâu tricolor
 Costum de damă secuiesc
-

fustă Ńesută

-

vestă Ńesută

-

bluză secuiască cu dantelă

-

jupă cu dantelă

12 buc.

-

surt cu dantelă

 Costum bărbătesc secuiesc (15 - 20 ani)
-

cămaşă secuiască

-

itar din postav cu şnur

-

vestă din postav cu şnur

 Costum bărbătesc secuiesc (adulŃi)
-

cămaşă secuiască

-

itar din postav cu şnur

-

vesta din postav cu şnur

 Costum ,,Vajdaszentiványi”,
-

bluză

-

rochie

-

şurŃi

-

jupă

 Costum bărbătesc Orbaiszék
-

cămaşă

-

itar cu şnur

-

vesta cu şnur

12 buc

10 buc

8 buc

8 buc

 Costum traditional din regiunea Calata, damă

8 buc

 Costum traditional de dama din localitatea SIC

8 buc

 Tunică populară cu broderie Bujka, bărbătesc

4 buc

 Vestă bărbătească din postav albastru

15 buc

 Vestă bărbătească din postav negru aba

15 buc

 Pantalon bărbătesc prici din postav negru

10 buc

 Pantalon bărbătesc prici postav gri

5 buc

 cizmă de dans pentru bărbaŃi din piele

15 buc

 cizmă de dans pentru femei din piele

15 buc

 pantofi de dans pentru femei din piele

15 buc

b) Sistem audio:
 Boxa Activa 2 cai, amplificator digital 700 de watt DIGIPro, 130dB SPL, 90 x 60 dispersie
larga, 15” woofer, de mare putere bobina de 3”, 1” HF driver, diafragma din titaniu bobina de
1.75”. DSP processing. Dimensiuni: 708mm x 437mm x 389mm, 18.7 KG – bucăŃi: 2

 Subwoofer activ de 15”, amplificator 700 de watt, 130 dB SPL, Woofer de 15” bobina de 3”,
xover incorporat, egalizator electronica, soft limiter si protectie, intrare stereo, iesire stereo,
dimensiuni: 600 mm x 445 mm x 573 mm, 32.2 KG - bucăŃi: 2
 Boxa activa 2 cai, amplificator 400 de watt BI-amp, 128 dB SPL, 15” woofer bobina de 2.5”,
1” HF driver titanium dome 1.5”, 90 x 60 dispersie larga. Dimensiuni: 680mm x 405mm x
345mm, 19KG – bucăŃi: 2
 Mixer audio cu 10 canale microfon, 2 canale stereo. 3 band EQ, 24 bit processor efect cu 16
preset. Compressor pe fiecare canal de mic, 48 V phantom power, 75 HZ low cut, 4 aux (
pre/post ), 4 subgrup + main out XLR. Dimensiuni 136 mm x 418 mm x 438mm, 6 KG –
bucăŃi: 1
 Microfon dinamic, cardioid, frecventa de raspuns: 80 – 15000 HZ, 350 Ohm, sensibilitate
1.5mV/ PE, dimensiuni 48 x 180 mm, 330 g, vine cu nuca de microfon şi husa – bucăŃi: 4
 Microfon Wireless system, 960 frecvenŃii, E-band 821 – 832 Mhz şi 863 Mhz – 865 Mhz, 12
canale şi 8 bankuri, functiune scan pentru a gşsi frecvenŃele libere. FrecvenŃa de răspuns 60 –
16000 HZ, ieşire XLR şi Jack. Setul conŃine transmitterul şi receiverul, două baterii de AA şi
două antenna de 50 Ohm - bucăŃi: 2
 Stativ microfon înălŃime 100 – 220 cm, greutate 2.2 KG – bucăŃi: 6
 Stativ boxa, înălŃime inter 1.8 – 2.4 de metri, sarcina maxima 40 de KG, material aluminiu,
culoare negru – bucăŃi: 2
 Cablu multicor, 30 de metri, 16 intrări, 4 ieşire. Cabluri ecranate, diametru cablu 23 mm,
greutate 9 KG – bucăŃi: 1
 Cablu profesional de microfon, 10 metri cu mufe xlr – bucăŃi: 6
 Cablu profesional de microfon, 5 metri cu mufe xlr – bucăŃi: 5
 Cablu profesional, jack de 3.5 mm stereo, 2 x 6.3 mm jack mono – bucăŃi: 1
 Cablu profesional de microfoane – bucăŃi:10
-

0 de metri, 2 x 0.22 mm – bucăŃi: 1

-

mufa xlr tata – xlr mama profesional – bucăŃi: 20

-

cablu profesional hybrid 15 m cu xlr – xlr şi cablu de alimentare – bucăŃi: 6

-

mufa jack stereo 6.3mm – bucăŃi: 4

-

microfon condensator, cardioid, răspuns frecvenŃa 40-18000 Hz, 600 ohm, buton
ON/OFF, culoare negru – bucăŃi: 2

c) Sistem de lumini:
 Proiector led 100 de watt, 11000 lumen, 3000 Kelvin IP 65,dimensiuni 37 cm x 28 cm x 10
cm – bucăŃi: 4

d) Mobilier:
 Scaun cu spătar, sezutul tapitat – 250 buc
 Masa cu dimensiuni 200*90 – 6 buc
 Masa cu dimensiuni 150*90 – 16 buc
 Dulap cu dimensiunea de 200*90*50 cu doua uşi – 2 buc
 Masa de birou cu sertare 130*60*85 – 2 buc
 Dulap cu vitrina cu dimensiuni de 200*90*40 – 2 buc
e) Laptop E5-573G-55MH cu procesor Intel® Core™ i5-5200U 2.7GHz, 15.6" HD, 4GB,
500GB, nVIDIA® GeForce® 920M 2GB, Free DOS, Black – 1 buc
f) Videoproiector X1383WH, WXGA, 3100 lumeni, Negru – 1 buc
g) Ecran de proiectie SlimScreen 16:9, panza MatteWhite, 16:9, 139x240, 10201073 – 1 buc
h) Covor de ProtecŃie din PVC

70 m²

-

Grabosport Extreme 80

-

Grosime 8 mm

-

Strat de uzură 1,3 mm

-

RezistenŃa culorii la lumină 6

i) Pentru activitatea de informare şi promovare aferentă proiectului se vor realiza următoarele
materiale de informare şi promovare:
- autocolante pentru materialele şi echipamentele achiziŃionate prin proiect cu elementele de
identitate vizuală ale AFIR şi ale Beneficiarului
- afişe bilingve (RO-HU) pentru promovarea proiectului
- panouri permanente bilingve (RO-HU) amplasate pe clădirea ce face obiectul proiectului
Art. 5. Se aprobă nominalizarea şi delegarea domnului viceprimar Demes Botond pentru relaŃia cu
AFIR în derularea proiectului, pe perioada de realizare a proiectului.
Art. 6. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează viceprimarul
Comunei Zăbala.

Zăbala, la 27 octombrie 2015
Viceprimar,
Demes Botond

