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PROIECT 
JUDEŢUL SIBIU 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU 

v·~ Secfe a General 
Dorin i Nistor 

HOTĂRÂREA NR .... .. . 
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul db i nvestiţii 

„ Modernizare Stadion Municipal Sibiu" 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în şedinţa ordinară din data de ..... ... . 2021, 
Analizând: 
referatul de aprobare nr. 96369/08.12.2021 privind oportunitatea promovării Proiectului de 
hotărâre pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 
"Modernizare Stadion Municipal Sibiu", întocmit de iniţiator primar Astrid Cora Fodor şi 
raportul de specialitate nr. 96891 /09.12.2021 prin care Direcţia Tehnică propune actualizarea 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare Stadion Municipal 
Sibiu", 

Având în vedere: 
-H .C.L. nr. 375/2019 prin care au fost aprobati indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul 

de investiţii „Modernizare Stadion Municipal Sibiu", faza PT; 
În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 7 alin. 6 din HG nr. 907/2016 privind etapele 
de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, 

În temeiul prevederilor art.129 alin. 2 lit. b), alin. 4 lit. a) şi alin. 7 lit. k) , art.136 alin.1 şi 8, art.196 
alin.1 lit. a) şi art. 243 alin.1 lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

HOTĂRĂŞTE: 
Art.1 Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivu l de investiţii 

„ Modernizare Stadion Municipal Sibiu", după cum urmează : 

Total: 197.145.578,85 Lei (inclusiv TVA) 
Din care: 
C+M: 173.981 .350,78 Lei (inclusiv TVA) 

Art.2 La finalizarea lucrărilor, indicatorii economici se vor actualiza cu indicele preţurilor de 
consum, conform legislaţiei în materia achiziţiilor publice şi a prevederilor contractuale. 

Art.3 Direcţia Tehnică - Serviciul coordonare lucrări de investiţii din cadrul Primă riei 

Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri. 

/ Adoptată în Sibiu la data de ... .... ... 2021 . 

1 '~~:· Asţridpta Fodor 



Str. Samuel Brukenthal Nr.2, 550178 Sibiu, România TLJV PRIMĂRIA 
MUNICIPIULUI 

SIBIU 

tel. 004-0269-208900, directia.tehnica@sibiu.ro, www.sibiu.ro 

Facebook: Primăria Municipiului Sibiu, Sibiu City App 

DIRECŢIA TEHNICĂ 

RAPORT 
în vederea emiterii unei Hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Sibiu privind 

aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 

Modernizare Stadion Municipal Sibiu 

Analizând Referatul de aprobare nr. 96.369/08.12.2021, privind oportunitatea promovării Proiectului de 

hotărâre referitor la actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 

Modernizare Stadion Municipal Sibiu, întocmit de iniţiator, primar Astrid Cora Fodor, propunem 

Consiliului Local al Municipiului Sibiu aprobarea proiectului în forma prezentată de iniţiator, din 

următoarele motive : 

1. Prin HCL nr. 375/2019 au fost aprobaţi indicatorii tehnico - economici la obiectivul de investiţii 

Modernizare Stadion Municipal Sibiu, faza PT, astfel: 

Total indicatori (inel TVA): 185.348.059,00 lei 

din care: C+M (inel TVA) 130.255. 787,00 lei 

Indicatorii mentionati mai sus au avut în vedere: modernizarea Stadionului Municipal Sibiu, cu 

mentinerea tribune existente si îndeplinirea criteriilor pentru încadrarea în categoria IV UEFA. 

Ulterior, urmare procedurii de achiziţie publică, au fost contractate lucrările aferente, prin semnarea 

contractului nr. 96/10.08.2020, în va loare de 136.551.349,59 lei (inclusiv TVA). 
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2. Faţă de soluţiile tehnice proiectate şi aprobate, au survenit trei categorii de modificări necesare 

finalizării în condiţii corespunzătoare a obiectivului: 

A. Modificăr i datorate actualizări i normativelor si normelor tehnice: 

A.l Înlocuirea normativului Pl00-3/2008 cu normativul Pl00-3/2019 (codul de proiectare seismică) 

A.2 Ghidul UEFA „ UEFA Stadium lnfrastructure" Editia 2010 care a stat la baza Proiectului Tehnic a 

fost înlocuit de „UEFA Stadium lnfrastructure" Editia 2018, ulterior şi acesta actualizat de noile 

ghiduri „UEFA Champions League 2021-24 Cycle" şi „Regulations of the UEFA Europa league 

2021-24" 

B. Modificări de soluţii tehnice conform solicitărilor ISU, Apele Române şi a deţinătorilor de 

utilită ţi publice (Electrica şi Apă Canal) 

C. Optimizări aduse proiectului cu impact general asupra funcţionalităţii întregului obiectiv 

Faţă de acestea, proiectantul a întocmit Memoriul general privind justificarea tuturor actualizărilor şi 

modificărilor necesare proiectului anterior menţionat, din care sintetizăm urmatoarele: 

A. Modificări datorate actualizări i normativelor ş i normelor tehnice : 

A.1 Necesitate: cu ocazia predă r ii amplasamentului Tribunei existente, în urma inspectării 

structurii de rezistenţă a acesteia, în zone anterior inaccesibile (intradosul gradenelor şi a grinzilor 

acestora) s-a constatat că există degradări importante, respectiv exfolieri, fisuri, crapături, armături 

expuse şi corodate, precum şi infiltraţii de apa. În aceste condiţii, Constructorul, în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 10/1995, a efectuat lucrări de desfaceri locale ale elementelor structurale existente 

şi teste pe materialele elementelor structurale existente în vederea stabilirii măsurilor care se impun. În 

urma analizării rezultatelor testelor geotehnice efectuate în zona Tribunei existente, pe baza cărora s-a 

emis Studiul Geotehnic nr. 1556/2021, şi a rezultatelor testelor pe elementele structurii de rezistenţă 

existente prelevate de laboratorul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, coroborat cu modificarile 

suferite de codurile de proiectare antiseismica, a fost emis Raportul de Expertiza nr. 812/Septembrie 

2021. 

Soluţii : Raportul de Expertiză nr. 812/Septembrie 2021 prevede următoarele intervenţii asupra 

clădirii existente a Tribunei 2 (Tribuna Existenta): 
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• Demolarea copertinei din beton care încarcă structura de rezistenţă peste capacitatea portantă 

a structurii existente fără a avea funcţionalitate din punct de vedere al protejării spectatorilor; 

• Demolarea gradenelor existente datorită stării avansate de degradare a acestora; 

• Demolarea structurii existente dintre axele A-D în vederea păstrării gabaritelor exterioare ale 

clădirii către Parcul Sub Arini; 

• Refacerea gradenelor din elemente prefabricate care să respecte cerinţele de Siguranţă în 

exploatare şi Evacuare în caz de incendiu; 

• Consolidarea grinzilor de gradenă prin cămăşuire şi prin aplicarea fibrelor de carbon; 

• Consolidarea elementelor structurii de rezistenţă existente prin cămăşuire şi prin aplicarea 

fibrelor de ca rbon; 

• Execuţia unei structuri mixte (stâlpi de beton sub formă de pile de 3 m lungime rigidizaţi cu 

grinzi de planşeu şi planşee din beton intermediare) pentru rea lizarea anvelopei clădirii, precum 

şi rigidizarea şi consolidarea structurii de rezistenţă existente; 

A.2 Astfel, pentru încadrarea Stadionului Municipal Sibiu în normele UEFA pentru stadioane de 

Categoria IV, aşa cum a fost prevăzut şi în HCL nr. 375/2019 şi ţinând cont de actualizarea normelor 

UEFA (menţionate mai sus) sunt necesare optimizări ale configuraţiei Tribunei 1 (Tribuna noua) şi a 

Peluzelor, atât din punct de vedere al structurii, cât şi din punct de vedere al arhitecturii şi instalatiilor, 

astfel : 

• Separarea fluxurilor de circulaţie pentru media şi jucători 

• Asigurarea unei zone mixte pentru organizarea interviurilor 

• Reconfigurarea zonei sălii pentru organizarea con ferinţe lor de presă 

• Asigurarea unei zone suplimentare pentru tribuna presei şi comentatori 

• Reorganizarea acceselor autocarelor (resistematizarea str. O Goga în faţa Stadionului) 
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B. Modificări de solutii t ehnice conform solicitărilor ISU, Apele Române şi a deţinătorilor de utilităţi 

publice 

• Având în vedere amplasamentul Stadionului faţă de locuinţe le din proximitate, Hotel Sport 

şi Restaurantul Arini, sunt necesare măsuri suplimentare pentru siguranta la incendiu: 

o Instalaţii de tip drencer (perdea de apă) - instalaţii nesolicitate prin avizul ISU iniţial, dar 

solicitate ulterior şi necesare pentru autorizarea ulterioară ISU Sibiu 

o Staţii de pompare pentru asigurarea necesarului de apă pentru sprinklere, drencere şi 

hidranţi 

o Sistem de detectare şi avertizare la incendiu, precum şi instalaţii automate de stingere 

incendiu la parterul Peluzei N (parcare) - solicitate ulterior de ISU Sibiu. 

• Urmare intensificării averselor de ploaie constatate în ultimii ani, ce au dus la inundaţii în 

parcul Sub Arini şi urmare coresponde nţei purtate cu SGA Sibiu, s-a constatat necesitatea 

construcţiei unui bazin de retenţie, cu un volum de 1.000 mc (dimensionat în baza unui 

studiu de inundabilitate) 

• în proiectul tehnic iniţia l a fost inclus postul de t ransformare (PT) necesar alimentării cu 

energie electrică a Stadionului Municipal. însă ulterior, în luna mai 2020, operatorul zonal de 

distribuţie a energiei electrice a emis aviul ATR (tehnic de racordare) ce a impus o serie de 

lucrări şi dotări suplimentare. Astfel: alimentarea cu energie electrică se va face din două 

linii de medie tensiune separate cu rezervare reciprocă, precum şi întrerupătoare de 

tensiune suplimentare în post cu rol de asigurare a continuităţii cu energie electrică în caz 

de avarie. 

• Este necesa ră relocarea retelei de medie tensiune existentă întrucât aceasta interferează 

atât cu lucrările de sistematizare, cât şi cu lucrările aferente bazinului de incendiu; 

• Este necesară devierea traseului de iluminat stradal de pe Nicolaus Olahus datorită ocupării 

străzii de către utilajele necesare montajului structurii metalice de acoperiş; 

• Raportat la vechimea reţelelor de apă şi canalizare din zona Stadionului (anii 1976-1978), 

poziţia reţelelor de instalaţii existente a fost incertă şi aproximativă. În acest sens, a fost 

necesară devierea acestor reţele: 
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o Conducta de apa la limita de proprietate dintre Peluza Sud şi vecini, care nu respecta 

poziţia marcată pe planul de reţe le exterioare şi care a necesitat relocare; 

o Este necesară devierea traseului de canalizare existent pe amplasament în zona Tribunei 

2 (Tribuna existentă) în vederea eliberării frontului de lucru pentru execuţia piloţilor şi a 

fundaţiilor; 

C. Opti mizări aduse proiectului cu impact general asupra functionalitătii întregului obiectiv 

• Amenajarea a 54 locuri de parcare suplimentare, în cadrul Peluzei Nord. Astfel numărul total de 

locuri de parcare a crescut de la 146 la 200. 

• Circulaţi ile auto au fost separate total de cele pietonale, de acces în stad ion. Accesul pentru 

autovehicule în parcarea Peluzei Nord se face din strada Nicolaus Olahus. Accesul spectatorilor 

la locurile din Peluza Nord se face direct la etajul 1, unde sunt şi intrările prevăzute cu turnicheţi 

• Realizarea unui iluminat arhitectural al faţadelor Stadionului cu benzi LED şi proiectoare, astfel 

încât să fie pus în valoare acest obiectiv de importanţă deosebită pentru oraş şi comunitate . 

• Realizarea unui sistem Building Management System {BMS) în vederea digitalizării gestionării 

întregului Stadion. Sistemul BMS aduce o serie de avantaje din punct de vedere al gestionării 

întregului ansamblu, dar şi identificarea în timp real al unor disfuncţionalităţi în funcţionarea 

instalaţiilor monitorizate. Sistemul poate reacţiona rapid generând astfel cheltuieli reduse de 

mentenanţă, eficientizare energetică din punct de vedere al consumurilor şi costurilor aferente. 

• Realizarea unui sistem de sonorizare de putere - complementar sistemului de adresare publică 

(inclusiv pentru alte evenimente desfăşurate în incinta Stadionului). 

• Modificarea soluţiei de cablare Broadcast Stadion - pentru implementarea tehnologiei UHDTV, 

dar şi pentru preluarea informaţiilor generate de camerele video introduse suplimentar (necesar 

pentru analiză poziţii arbitru, flash interviu, etc.) se propune înlocuirea cablajelor de cupru cu 

cablaje de fibră optică 

• Folosirea preponderant a elementelor prefabricate de beton în locul turnării monolit a acestora 

este necesară pentru optimizarea duratei de execuţie, reducerea poluării fonice pe perioada 

lucrărilor, volumele şi suprafeţele încăperilor devenind superioare faţă de cele proiectate în 

soluţia iniţială (datorită gabaritelor şi dimensiunilor mai mici ale prefabricatelor), calitatea 
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superioară a lucrărilor determinată de controlul calităţii în centrele de producţie, certificat ca 

standard europene. În plus, această modificare de soluţie a facilitat creşterea numă rului de 

locuri pe scaune cu 535 locuri. 

CONCLUZII 

Modificările prezentate succint la punctele A, B şi C sunt necesare din mai multe considerente: 

• Siguranţa în exploatare pentru întreg Stadionul Municipal Sibiu (în conformitate cu legea nr. 

10/1995 actualizată) - (punctele A şi B) 

• Autorizare ISU, omologare naţională şi UEFA categoria IV (punctele A, B şi C) 

• Asigurarea funcţionalităţii întregului Stadion 

• Reducerea consumurilor de utilităţi şi a costurilor de exploatare (ex. sistemul BMS) 

• Suplimentarea numărului de locuri de parcare (de la 146 la 200) 

• Suplimentarea locurilor pe scaune cu 535 locuri (de la 12.363 locuri la 12.898 locuri) 

Astfel, valoarea indicatorilor tehnico - economici actualizaţi (inclusiv TVA) se prezintă astfel: 

Indicatori tehnico - I niţiali (conform HCL nr. Actualizaţi (conform 
economici 375/2019) prezentului raport) 

Total, din care: 185.348.059,00 lei 197.145.578,85 lei 

C+M 130.255.787,00 lei 173.981.350,78 lei 

Totodată facem menţiunea că reabilitarea/ modernizarea I construcţia de stadioane sunt lucrări 

complexe, iar optimizările şi modificările soluţiilor de proiectare sunt necesare pentru asigurarea 

funcţionalităţi i optime a acestora şi concordanţei cu normat ivele tehnice actualizate (inclusiv cele 

referitoare la siguranţa la incendiu). Spre exemplu, ş i în alte cazuri, indicatorii tehnico - economici au 

fost actualizaţi: stadionul „Cluj Arena„ - majoraţi cu 21%, stadionul Steaua - majoraţi cu 48%, stadionul 

Giuleşti - majoraţi cu 68%, etc. 
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Fată de cele prezentate mai sus, propunem: 

1. Aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Modernizare 

Stadion Municipal Sibiu, după cum urmează: 

Total: 197.145.578,85 Lei (inclusiv TVA) 

Din care: 

C+M: 173.981.350,78 Lei (inclusiv TVA) 

2. La finalizarea lucrărilor, ind icatorii economici se vor actualiza cu indicele preţurilor de consum, 

conform legislaţiei în materia achiziţiilor publice şi a prevederilor contractuale. 

Temei legal: 

Art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale; 

Art.129, art.136, alin.l şi ale art.196 alin.l lit.a din cuprinsul ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 57 

din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ. 

Art. 7 alin. 6 din HG nr. 907 /2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 

fonduri publice 

Subsemnaţii semnatari ai prezentului raport de specialitate certificăm în privinţa realităţii, 

va labilităţ ii şi legalităţii datelor înscrise în conţin utul acestuia. Documentaţia poate fi promovată spre 

analiză şi dezbatere în şedinţa Consiliului Local. 

Şef Serv. Juridic, 

Andreea Patalf1J 

Directorffehnic, 

Cipriar/ fiaţi u 

p.Director ijonomic, 

Claudia ,r,mbi!aş 

Şef Serv. Coordonare lucrări investiţii, 

Paul Palade 
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/\nc\:J la rJportul nr. :t;,J9f , 2o)! 

DEVIZ GENERAL 

al obiectivului de investiţie: " MODERNIZARE STADION MUNICIPAL SIBIU" 

Valoare (inclusiv T.V.A.) 

Nr. Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor Valoare (fără 
crt. de cheltuieli TVA) 

TVA Valoare (inel TVA) 

LEI LEI LEI 

1 2 3 4 5 
Capitolul 1 

Cheltuieli pentru obtinerea şi amenajarea terenului 

1.1 Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00 

1.2 Amenajarea terenului 719.642,99 136.732,17 856.375,16 

1.3 
Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la 

41.468,64 7.879,04 49.347,68 
starea iniţială 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 33.708,00 6.404,52 40.112,52 

TOTAL CAPITOL 1 794.819,63 151.015,73 945.835,36 

Capitolul 2 

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 

2 
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare 

2.769.108,89 526.130,69 3.295.239,58 
obiectivului 

TOTAL CAPITOL 2 2. 769.108,89 526.130,69 3.295.239,58 
Capitolul 3 

Cheltuieli pentru proiectare şi asistentă tehnică 
3.1 Studii 0,00 

3.2 
Documentaţii- suport şi cheltuieli pentru obţinerea 

0,00 
de avize, acorduri ş i autorizaţii 

3.3 Expertizare tehnică 0,00 

3.4 
Certificarea performanţei energetice şi auditul 

0,00 
energetic al clădirilor 

3.5 Proiectare 0,00 

3.5.1 Temă de proiectare 0,00 

3.5.2 Studiu de prefezabi litate 0,00 

3.5.3 
Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a 

117.000,00 22.230,00 139.230,00 
lucrărilor de intervenţii şi deviz general 

3.5.4 
Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 

0,00 
avizelor /acordurilor /autorizaţiilor 

3.5.S 
Verif icarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului 

0,00 
tehnic şi a detaliilor de execuţie 

3.5.6 Proiect tehnic şi detali i de execuţie 772.000,00 146.680,00 918.680,00 
3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 0,00 

3.7 Consultanţă 623.288,74 118.424,86 741.713,60 

3.8 Asistenţă tehnică 0,00 

TOTAL CAPITOL 3 1.512.288,74 287.334,86 1. 799.623,60 
Capitolul 4 

Cheltuieli centru investitia de bază 
4.1 Construcţii şi instalaţii 132.618.357,94 25.197.488,01 157.815.845,94 

4.2 
Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi 

7.821.510,23 1.486.086,94 9.307.597,17 
funcţionale 

4.3 
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care 

2. 731.042,02 518.897,98 3.249.940,00 
necesită montaj 

4.4 
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care 

4.767.987,81 905.917,68 5.673.905,49 
nu necesită montaj şi echipamente de transport 



4.5 

4.6 

5.1 

5.1.1 

5.1.2 

5.2 

5.2.1 

5.2.2 

5.2.3 

5.2.4 

5.2.S 

5.3 
5.4 

6.1 

6.2 

Dotări 6.268.367,32 

Active necorporale 0,00 

TOTAL CAPITOL 4 154.207.265,32 
Capito ul 5 

Alte cheltuieli 
Organizare de şantier 2.298.120,62 

Lucrări de construcţii ş i in stalaţii aferente organizării 
2.199.019,10 

de şantier 

Cheltuieli conexe organizării şantierului 99.101,52 

Comisioane, taxe, cote, costul creditului 1.143.888,10 

Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii 
0,00 

finanţatoare 

Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor 
223.981,35 

de construcţii 
Cota aferentă ISC pentru controlul statulu i în 
amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru 919.906,75 

autorizarea lucrărilor de construcţii 

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0,00 

Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia 
0,00 

de construire/desfiinţare 
Cheltuieli diverse şi neprevăzute 3.125.699,95 
Cheltuieli pentru informare şi publicitate 0,00 

TOTAL CAPITOL 5 6.567.708,67 
Capitolul 6 

Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste 
Pregătirea personalului de exploatare 

Probe tehnologice şi teste 
TOTAL CAPITOL 6 

TOTAL GENERAL 

Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 

Director tehni 
Ciprian RaţitV 

I 

I 

Şef Serv. Coordonare lucrări investiţii, 
Paul Pala~ 

0,00 
0,00 
0,00 

165.851.191,25 

146.202.815,78 

~~~~~~~~~~~~~----, 

1.190.989, 79 7.459.357,11 
0,00 0,00 

29.299.380,41 183.506.645,73 

436.642,92 2. 734. 763,54 

417.813,63 2.616.832, 73 

18.829,29 117.930,81 

0,00 1.143.888,10 

0,00 0,00 

0,00 223.981,35 

0,00 919.906,75 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

593.882,99 3.719.582,94 
0,00 0,00 

1.030.525,91 7.598.234,58 

0,00 0,00 
0,00 0,00 
o 00 0,00 

31.294.387,60 197 .145.578,85 

27. 778.535,00 173.981.350,78 


