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HOTARAREA nr. 
- Privind aprobarea proiectului „Dotare Casa de Cultura Rupea cu 

echipamente de sonorizare”, 
 

Consiliul Local al orasului Rupea, intrunit in sedinta publica, ordinara , la 
data de 10.02.2021 

Luând act de: 

a) referatul de aprobare prezentat de către primarul orasului Rupea în 

calitatea sa de inițiator, prin care se susține necesitatea și oportunitatea proiectului, 
constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității; 

b) raportul de Specialitate al Secretarului General UAT , prin care se 

motivează, în drept și în fapt, necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un 

aport pentru dezvoltarea colectivității; 
 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
- art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 
- art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
- art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind 

Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la 
contracte sau convenții; 

- art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
-art. 129 alin. (2) lit. b) și d) si alin (7) lid d) din Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 
 

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și celor ale art. 196 alin. (1) lit. a) din 
Codul administrativ , cu modificările și completările ulterioare, 

 
 

HOTĂRĂȘTE 
 

Art. 1. - Se aprobă implementarea proiectului „Dotare Casa de Cultura 

Rupea cu echipamente de sonorizare”, denumit în continuare Proiectul. 
Art. 2. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru 

perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național 
de Dezvoltare Rurală - P.N.D.R., potrivit legii, astfel : 

Din valoarea totală a investiţiei de 116010.07 lei inclusiv TVA lei respectiv 

23.799,87 euro , valoarea cheltuielilor eligibile este de 97.487,55 lei , respectiv 

19.999,91 euro 

Sursele de finantare propuse sunt: 

http://www.primariarupea.ro/
http://www.primariarupea.ro/
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- 97.487,55 lei respectiv 19.999,91 euro -finantare nerambursabila 

-18.522,62 lei respectiv 3.799,98 euro – reprezentand TVA aferenta cheltuielilor 
eligibile se va deconta din bugetul statului conform OUG nr 49/2015 

Art. 3. - Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure 

veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanta a investiției pe o perioadă 
de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului. 

Art. 4. - Caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse în anexă, care 
este parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5. - Reprezentantul legal al orasului este, potrivit legii, primarul 

acesteia, în dubla sa calitate și de ordonator principal de credite. 
Art. 6. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către 

primarul Orasului Rupea . 
Art. 7. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general 

UAT Rupea , în termenul prevăzut de lege, primarului Orasului Rupea și prefectului 
județului Brasov și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, 
precum și pe pagina de internet www.primariarupea.ro 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA CONTRASEMNEAZA 

ANTAL MARIA Secretar General U.A.T. 
jr. Ioana Madalina Roman 

 
 

CVORUM: DIFUZARE: 
 

Nr. 
consileri 

Prez 
. 

Abs. Vot 1 ex. Institutiei Prefectului 
1 ex. Dosar sedinta 
1 ex. Mapa primar 
1 ex. Afisare. 

P Î A 

15 - doua 
mandate 
incetate de 
drept 

13  13 - - 

http://www.primariarupea.ro/
http://www.primariarupea.ro/
mailto:contact@primariarupea.ro
http://www.primariarupea.ro/
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Anexa la HCL nr. 16/10.02.2021 

MEMORIU JUSTIFICATIV 



 

 
 1. DATE GENERALE  

 
 

1.1 Denumirea/Numele solicitantului (denumire, adresa) 
 
 

Solicitant: Orasul Rupea 

Sediu : Localitatea Rupea , str. Republicii nr 153 

Jud.Brasov 

Tel: 0268 260490 

Fax: 0268 260788 

E-mail:contact@primariarupea.ro 

 

1.2 Denumirea investiţiei 
Dorarea Casei de Cultura Rupea cu echipamente de sonorizare 

 
 

1.3 Elaborator (coordonate de identificare) 

SC PRO R 2 SRL 

Str. Valea Rasnoavei nr 23 B Judetul Brasov 

Cod Unic de Inregistrare : 22334095 

Nr de inregistrare J 08/2353/2007 

Cod CAEN 7022 „Consultanta in afaceri si management” 
1.4 Amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul, descrierea 

amplasamentului) 

mailto:contact@primariarupea.ro


 
 
 

Orasul Rupea este situat la jumatatea distantei dintre Brasov si Sighisoara, in partea 

de nord a judetului Brasov ,fiind punctul de trecere dinspre Valea Oltului în Valea 

Târnavelor, situat în zona de contact dintre Podișul Transilvaniei și Carpații Orientali.  

In decursul istoriei, cetatea Rupea a constituit un loc de refugiu pentru populatia satelor 

din imprejurimi in fata repetatelor asedii ale turcilor si tatarilor. Pe vremea dacilor, pe 

varful unei stanci de bazalt, se afla o cetate care se spune ca purta numele de 

"Ramidava". 

In veacul al XIV-lea, sasii au gasit cetatea in ruina (in urma navalirilor popoarelor 

migratoare) si au construit pe ruinele acesteia, in mai multe etape, o cetate taraneasca 

dandu-i aceeasi denumire pe care o foloseau localnicii: "Reps" (mult mai tarziu ungurii 

au numit-o "Cohalom", adica "gramada de piatra"). Cetatea are forma unei spirale 

ascendente. Sistemul de fortificare consta in trei incinte: Cetatea de Sus (construita 

inainte de colonizarea germana), Cetatea de Mijloc (ridicata in secolul al XV-lea) si 

Cetatea     de     Jos      (care      dateaza      din      secolul      al      XVIII-lea). 

Cetatea a fost construita cu incepere din anul 1324, in perioada rascoalei sasilor 

impotriva regelui Ungariei, Carol Robert de Anjou. Ulterior, locuitorii au mai adadugat 

constructiei initiale trei turnuri de aparare si doua curti interioare, folosite ca adapost. 

In prima curte, vei gasi o fantana adanca de 59 metri, a carei apa nu a secat pana 

astazi. 

In schimb, cetatea a fost parasita inca din 1643, cand un incendiu devastator a 

transformat-o in ruine. La sfarsitul aceluiasi secol, sasii s-au refugiat in cetate, insa nu 

au folosit-o pentru a se apara, predand fara lupta cetatea armatelor habsburgice. In 

1790, o furtuna puternica a distrus acoperisul cetatii, iar de atunci cetatea a fost lasata 



in parasire. 

 
 

Situatia actuala si informatii despre entitatea responsabila cu implementarea 

proiectului 

În urma săpăturilor efectuate pe raza orașului Rupea s-a atestat prezența omului pe 

aceste meleaguri încă de acum 2.000 de ani, în partea de jos a orașului  
descoperindu-se o piatră militară romană. Denumirea localității derivă din cuvântul 
latin “rupes” care înseamnă con de stâncă și se atribuie stâncii cuaternare pe care se 
înalță cetatea. 
Ca reședință de târg, Rupea este amintită încă din 1433 și cunoscută ulterior ca un 

centru comercial dezvoltat. Anual se țineau aici 4 târguri mari. Târgurile din Rupea  
erau cele mai renumite din Transilvania epocii. Pe timpul lui Matei Corvin, Rupea era 
centrul a 12 bresle de meștesugari. 
În vestul orașului, pe o stâncă abruptă de rocă din bazalt, este așezată Cetatea 
Rupea, care este una dintre cele mai vechi și mai puternice cetăți din Transilvania, 
aceasta fiind atestată documentar pentru prima dată în anul 1324, cu toate că a fost  
construită cu mult înainte de acea dată, dar nu există documente în acest sens. 

 
Coloniștii sași, sosiți în a doua jumătate a secolului al XII-lea, și-au adus o contribuție 
determinantă la coagularea și dezvoltarea localității. 

 

Orasul Rupea, cu resedinta in localitatea Rupea, are in componenta 3 localitati: 

: Rupea, Rupea Gara si satul Fiser. 

Aceasta zona are un imens potential turistic datorat atat cadrului natural de 

exceptie, cat si specificului etno-cultural unic. 

 
Avandu-se in vedere traditiile de sute de ani ale acestei zone, s-au cautat 

posibilitati de punere in valoare ale acestora, astfel incat, cu un efort financiar cat mai 

mic sa se poata realiza o continuare a traditiilor. De-a lungul anilor s-au identificat 

fonduri necesare reabilitarii Casei de Cultura, locul unde se organizeaza spectacole 

cu artisti consacrati sau amatori, colaborari cu asociatii din localitate si din zona. 



Problema principala a Casei de Cultura este lipsa dotarilor necesare 

functionarii in conditii normale si a sustinerii de spectacole , evenimente sau alte 

manifestari. 

Astfel, in acest moment Casa de Cultura nu are o instalatie de sonorizare de 

calitate. Pentru organizarea evenimentelor aceasta este inchiriata de la operatori 

economici pentru sume foarte mari. 

Prin acest proiect se doreste dotarea Casa de Cultura astfel incat ea sa fie functionala 

fara a fi necesara inchirierea de aparatura. 

Casa de Cultura Rupea se afla in proprietatea Orasului Rupea 

Pentru o buna folosire a imobilului Comuna isi propune dotarea Casei de Cultura cu: 

- Echipamente de sonorizare 

 
 

1.5. Tema, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesităţii şi 
oportunităţii investitiei 

 
1.5.1  Obiectivele Memoriului justificativ/ priorităţi 

 Încadrarea în obiectivele Planului Naţional Strategic de Dezvoltare Rurală 

Proiectul isi propune imbunatatirea infrastructurii locale la scara mica prin dotarea 
casei de cultura cu aparatura de sonorizare necesare organizarii diferitelor 
evenimente culturale ce se desfasoara pe raza localitatii. 
Obiectivul de investitii ale prezentului memoriu justificativ, se încadreaza în 

obiectivele generale pentru perioada 2014-2020 definite prin Planul National 

Strategic de Dezvoltare Rurala si cofinantate prin Programul National de 

Dezvoltare Rurala (PNDR) si anume „Investiţii în crearea și modernizarea 

infrastructurii de bază la scară mică”. Realizarea investitiei prevazuta in prezentul 

Memoriu Justificativ este importanta pentru localitatea Rupea în ceea ce priveşte 

promovarea patrimoniului cultural al zonei etnografice Rupea 

 
Încadrarea în Obiectivele Măsurii M8/6B 

Dotarea Casei de Cultura Rupea cu echipamente de sonorizare performante va 

contribui la : dezvoltarea economică şi socială a comunei, reprezentand în acelasi 

timp şi punctul de plecare pentru transformarea zonei într-o zona mai atractiva pentru 

desfasurarea diverselor activitati culturale, avand în vedere potentialul deosebit al 

zonei. 



Proiectul „Dotare Casa de Cultura Rupea cu echipamente de sonorizare , se 

conformează cu obiectivul masurii M5/6B „Revitalizarea patrimoniului local, 

servicii de bază și infrastructură la scară mică pentru teritoriul GAL ATBN” 

Prin prezentul proiect se doreste achizitionarea de echipamente de sonorizare precum: 

 Mixer – 1 buc 

 Boxe active -4 buc 

 Boxe Bass -2 buc 

 Boxe monitor-2 buc 

 Microfoane wireless -4 buc 

 Videoproiector-1 buc 

 Ecran de proiectie -1 buc 

 Microfon ambient -4 buc 

 Stativ pentru microfoane 8 buc 

 Stativ boxe -2 2 buc 

 Stative pentru partiture- 2 buc 

 Cablaje 

 Lumini 

Prin achizitionarea acestor echipamente vor fi deserviti cei peste 5000 locuitori ai 

comunei, societatile comerciale care isi desfasoara activitatea in localitate dar si 

turistii care viziteaza Orasul Rupea 

 
1.6 Descrierea funcţională şi tehnologică 

 
 

Prin prezentul proiect se propune achizitia urmatoarelor ecgipamente : 

 
 

1. Boxe Activa -4 buc 

 

Caracteristici tehnice 
 

 
Tip Boxa Top Activa 

Frecventa de raspuns (-10dB) 40 – 20000 Hz 
Max SPL (varf) 137 dB 
LF 2x15”, bobina de 2,5" 
HF 1”, bobina de 1,75" 
Unghi de acoperire 100° x 50° 



Putere 800+400 W 
Amplificator Clasa D, racire prin ventilatie, DSP cu phase- 

linear FIR 
Sensibilitate la intrare 0 dBV 
Conectori intrare XLR, iesire XLR, alimentare Powercon 
Material Placaj, MDF, vopsea rezistenta la uzura 
Grilaj Gratar din otel, plasa de protectie 

 

2. Boxa Bass Activa -2 buc 
 

 

 
 

Boxa Bass Activa  

Specificatii tehnice  

Frecventa de raspuns (-10dB) 33 - 170 Hz 
Max SPL (varf) 130 dB 
LF 18”, bobina de 3" 
Putere amplificator 650 W 
Amplificator Class D, racire prin ventilatie, DSP 
Sensibilitate la intrare 0 dBV 
Conectori intrare XLR, iesire XLR, alimentare 

Powercon 
Material Placaj, MDF, vopsea rezistenta la uzura 
Grilaj Gratar din otel, plasa de protectie 

 

3. Boxa Monitor -2 buc 
 

 

 
Boxa Top Activa  

Specificatii tehnice  

Raspuns in frecventa (-10dB) 50 - 20000 Hz 
Max SPL (varf) 131 dB 
LF 12”, bobina de 2,5" 
HF 1”, bobina de 1,75" 
Unghi de acoperire 100° x 50° 
Putere amplificator 500+150 W 
Amplificator Clasa D, racire prin ventilare, DSP cu FIR 

linear 
Sensibilitate la intrare 0 dBV (1 V RMS) 



Conectori Intrare XLR, iesire XLR, alimentare 
Powercon 

Material Placaj, MDF, vopsea rezistenta la uzura 
Grilaj Gratar din otel, plasa de protectie 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Mixer -1 buc 
 

 
 

 
Specificatii tehnice 

 
• 10 canale mono microfon/linie cu egalizare pe 3 benzi. 
• 3 canale stereo cu egalizare pe 2 benzi. 
• 16 efecte interne. 
• Conectori XLR si Jack 6,3mm Neutrik. 
• Insert pe fiecare canal. 
• 2 iesiri auxiliare pre-fade. 
• 1 iesire auxiliara post-fade. 
• 1 iesire FX interna. 
• Comutator "Mut" iluminat. 
• Potentiometru panoramare. 
• Potentiometre liniare ALPS de 100mm. 
• Metraj LED in 12 segmente. 
• Functii mono/stereo pe iesirile auxiliare 1 si 2. 
• Sectiune pentru monitorizare. 
• Sursa de iesire stereo alternativa. 
• Intrari si iesiri configurabile prin USB. 

 
6. Combo 2 Microfoane Wireless -2 seturi 



 
 

 

 

 

Este un sistem wireless ce include receptorul analog cu doua canale BLX88, doua transmitatoare 
de mana BLX2/PG58, doua nuci de microfon, alimentator, patru baterii AA, ghid pentru utilizare 
si case. BLX88:Receptorul wireless cu doua canale BLX88 are setari simple, control intuitiv si 
diversitate cu o antena interna controlata de un microprocesor. Printr-o singura atingere sistemul 
QuickScan localizeaza cea mai buna frecventa deschisa in caz de interferente. 
• Conectori de iesire XLR balansat si Jack 1/4" nebalansat 
• Indicator LED pentru stare audio: Verde: Nivel audio normal, Rosu: Nivel audio excesiv 
• Capsula integrata PG58, 50-16000 Hz, cardioid 
• Durata bateriei pana la 14 ore 
• Baterii:2 AA, 1.5 V, alkaline 

 
 

7. Flight Case protective-1 buc 
 

 

 

 
 

 
Flight   Case pentru   protectia si transportul   echipamentelor   sensibile.   Dimensiuniile si 

compartimentarea este in functie de modelul echipamentelor. 

 
8. Videoproiector LCD Full HD 8000 lumeni-1 buc 



 
 

 
 

 

 
 

Calitate deosebita a luminozitatii si a imaginii - imagini luminoase, vii si bogate in detalii datorita 

tehnologiei laser Solid Shine, cu motorul optic 3LCD - luminozitate de pana la 8.000 lm - contrastul 

dinamic de 3,000,000: 1, prin intermediul sursei de lumina cu modulatie digitala, imbunatateste 

lizibilitatea textului si ofera imagini clare si exacte 

 
Ecran de proiectie electric -1 buc 

 

 

 

 
 

 
Ecranul de proiectie, cu reglaj electric si format 4:3, este ideal pentru prezentari profesionale cu 

audienta numeroasa. 

Ecranul va fi echipat cu toate accesoriile necesare pentru montarea acestuia pe tavan sau perete, in 

functie de necesitati. 

Suprafata de proiectie din PVC, de culoare alba si fara bordure. 

Carcasa de protectie din aluminiu, cu sistem roll-up 



 

4,8744 

Specificatii: 

Marime ecran: 500x375 cm 

Zona vizibila: 500x375/246 cm 

Format: 4:3 

Stativ microfon -8 buc 

Stativ boxe -2 buc 

Stativ portative -2 buc 

Lumini -10 buc 

 

Led 18*8W in 1 RGBW 

Unghi raza 400
 

Display Led 4/8 canale DMX 
 
 
 
 

3. DEVIZELE INVESTITIEI CONFORM HG 907/2016 
 
 
 

DEVIZ GENERAL 

AL OBIECTIVULUI DE INVESTITII 

 
DOTARE CASA DE CULTURA RUPEA CU ECHIPAMENTE DE SONORIZARE 

din data de 
în mii lei/ mii euro la cursul 19.01.2021 

 
Nr. 
Crt. 

 

 

 
DENUMIREA CAPITOLELOR ŞI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI 

 
VALOARE 

FARA TVA 

 
VALOARE TVA 

VALOARE 
INCLUSIV 

TVA 

Total Total Total 

LEI LEI LEI 

1 2 3 4 5 

 CAPITOLUL 1    

Cheltuieli privind obţinerea şi amenajarea terenului 



1.1. Obţinerea terenului 0,000 0,000 0,000 

1.2. Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 

1.3. Amenajări pentru protecţia mediului si aducerea terenului la 

starea initiala 

0,000 0,000 0,000 

1.4. Cheltuieli pentru relocarea /protectia utilitatilor 0,000 0,000 0,000 

TOTAL capitol 1 0,00 0,00 0,00 

 CAPITOLUL 2    

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investitii 

TOTAL capitol  2 0,000 0,000 0,000 

 CAPITOLUL 3    

Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 

3.1. Studii 0,000 0,000 0,000 

 3.1.1.Studii de teren 0,000 0,000 0,000 

 3.1.2.Studii privind impactul asupra mediului 0,000 0,000 0,000 

 3.1.3.Alte studii specifice 0,000 0,000 0,000 

3.2. Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 

acorduri şi autorizaţii 
0,000 0,000 0,000 

3.3. Expertizare tehnica 0,000 0,000 0,000 

3.4. Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 
cladirilor 

0,000 0,000 0,000 

3.5. Proiectare 0,000 0,000 0,000 

 3.5.1.Tema de proiectare 0,000 0,000 0,000 

 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,000 0,000 0,000 

 3.5.3.Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de 

interventie si deviz general 
0,000 0,000 0,000 

 3.5.4.Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor 
/acordurilor/autorizatiilor 

0,000 0,000 0,000 

 3.5.5.Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor 

de executie 
0,000 0,000 0,000 

 3.5.6.Proiect tehnic si detalii de executie 0,00 0,00 0,00 

3.6. Organizarea procedurilor de achiziţie publică 0,00 0,00 0,00 

3.7. Consultanţă 4.642,26 882,03 5.524,29 

 3.7.1.Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 4.642,26 882,03 5.524,29 

 3.7.2.Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 

3.8. Asistenţă tehnică 0,00 0,00 0,00 

3.8.1 3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 0,00 0,00 0,00 

 3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 0,00 0,00 0,00 

 3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul 

de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat 
in Constructii 

0,00 0,00 0,00 

 3.8.2. Dirigentie de santier 0,00 0,00 0,00 

TOTAL capitol  3 4.642,26 882,03 5.524,29 

 CAPITOLUL 4    

Chletuieli privind investiţia de bază 

4.1. Construcţii şi instalaţii 0,00 0,00 0,00 

4.2. Montaj utilaje echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00 

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesita 
montaj 

0,00 0,00 0,00 

4.4. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 

montaj si echipamente de transport 
66.722,81 12.677,32 79.400,04 



4.5. Dotări 26.122,48 4.963,26 31.085,73 

4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00 

TOTAL capitol 4 92.845,29 17.640,59 110.485,77 

 CAPITOLUL 5    

 Alte cheltuieli    

5.1. Organizare de şantier 0,00 0,00 0,00 

 5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 0,00 0,00 0,00 

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00 

5.2 Comisioane, cote,taxe,costul creditului 0,00 0,00 0,00 

 5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00 

 5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 
constructii 

0,00 0,00 0,00 

 5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii 

0,00 0,00 0,00 

 
5.2.4.Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor- CSC 0,00 0,00 0,00 

 5.2.5.taxe pentru acorduri,avize conformesi autorizatia de 
construire/desfiintare 

0,00 0,00 0,00 

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute  0,00 0,00 

5.4. Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00 

TOTAL capitol 5 0,00 0,00 0,00 

 
CAPITOL 6 

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste 

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 

6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00 

TOTAL capitol 6 0,00 0,00 0,00 

TOTAL GENERAL 97.487,55 18.522,62 116.010,07 

din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

DEVIZ OBIECT 
 

Dotare Casa de Cultura Rupea cu echipamente de sonorizare 
 

în lei 
 

4,8744 din data de 19.01.2021 

 
 
 

Nr. 
Crt. 

 

 
Denumire 

Valoarea pe 
categorii de 

lucrări, fără 
TVA 

 

Valoare TVA 

 
Valoare 

inclusiv TVA 

lei lei lei 

 
 

1 

 
 

2 

3 4 5 

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza 

4.1 Constructii si instalatii 0,00 0,00 0,00 

4.1.1. Terasamente, sistematizare, pe verticala si amenajari exterioare 
0,00 0,00 0,00 

4.1.2. Rezistenta 
0,00 0,00 0,00 

4.1.3. 
Arhitectura  

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

4.1.4. Instalaţii 
0,00 0,00 0,00 

 Total I - subcapitol 4.1 0,00 0,00 0,00 



4.2. Montaj utilaje şi echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00 

TOTAL II -subcapitol 4.2 0,00 0,00 0,00 

4.3. 
Utilaje şi echipamente tehnologice si functionale care necesita 
montaj 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

4.4. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 

montaj si echipamente de transport 

 
66.722,81 

 
12.677,33 

 
79.400,04 

4.4.1 Boxa Activa 20.168,07 3.831,93 24.000,04 

4.4.2 Boxa Bass 7.059,00 1.341,21 8.400,00 

4.4.3 Boxa Monitor 7.563,00 1.436,97 9.000,00 

4.4.4 Mixer 2.521,00 478,99 3.000,00 

4.4.5 videoproiector 29.411,74 5.588,23 35.000,00 

 TOTAL III -subcapitol 4.4    

4.5. Dotari 26.122,48 4.963,26 31.085,73 

4.5.1 Combo 2 microfoane wireless 4.201,68 798,32 5.000,00 

4.5.2 Case protectie mixer+microfoane 1.008,40 191,60 1.200,00 

4.5.3 Ecran de proiectie 4.621,85 878,15 5.500,00 

4.5.4 Case protectie videoproiector si accesorii 1.008,40 191,60 1.200,00 

4.5.5 Cablaje 5.953,78 1.131,22 7.085,00 

4.5.6 Stative microfon 1.344,54 255,46 1.600,00 

4.5.7 Stative boxe 336,14 63,87 400,00 

4.5.8 stative partituri 252,10 47,90 300,00 

4.5.9 lumini Led Par 18*8W RGBW 5.925,00 1.125,75 7.050,75 

4.5.10 Consola DMX 462,19 87,81 550,00 

4.5.11 Microfon ambient 1.008,40 191,60 1.200,00 

4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00 

 Total III-subcapitol 4.3+4.4+4.5+4.6 92.845,29 17.640,61 110.485,80 

 Total deviz pe obiect( Total I+Total II+Total III) 92.845,29 17.640,61 110.485,80 

 
 
 

4 . FINANTAREA INVESTITIEI 

4. Finanţarea investiţiei 
Din valoarea totală a investiţiei de 116010.07 lei inclusiv TVA lei respectiv 23.799,87 

euro , valoarea cheltuielilor eligibile este de 97.487,55 lei , respectiv 19.999,91 euro 

Sursele de finantare propuse sunt: 

97.487,55 lei respectiv 19.999,91 euro -finantare nerambursabila 

18.522,62 lei respectiv 3.799,98 euro – reprezentand TVA aferenta cheltuielilor 

eligibile se va deconta din bugetul statului conform OUG nr 49/2015 privind 

gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii 

agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul 

Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru  

perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte 



normative din domeniul garantării precum și HG 640/2016 -Normele 

metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.  

49/2015 

PRESEDINTE DE SEDINTA CONTRASEMNEAZA 

ANTAL MARIA Secretar General U.A.T. 
jr. Ioana Madalina Roman 
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