Obiectiv de investiție :
CONSTRUIRE CĂMIN CULTURAL GÂRBĂU ÎN LOCALITATEA GÂRBĂU,
COMUNA GÂRBĂU, JUDEȚUL CLUJ

Necesitatea și oportunitatea proiectului au fost definite din perspectiva mai multor
criterii, cel mai important fiind creșterea numărului de locuitori și binențeles a evenimentelor
culturale, necesitatea unui spațiu cu destinația de cămin cultural care să respecte normele în
vigoare .
Acest proiect a fost demarat începând cu anul 2016 prin pregătirea unui Studiu de
Fezabilitate ce cuprinde :
- soluția tehnică;
- principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții;
- plan topografic și proces verbal de recepție vizat de OCPI Cluj, referate verificatori tehnici).
- certificatul de urbanism, avizele conforme pentru asigurarea utilităților, precum și avize,
acorduri și studii specifice;

- obținerea avizelor de la diferite instituții(Alimentare cu Apă, Energie electrică; Salubritate,
Sănătatea Populației, Aviz Securitate la Incendiu, Aviz Agenția pentru Protecția Mediului,
Autorizație de DADPP, Aviz Direcția Sanitar Veterinară , Aviz Apele Române) precum și
studiile cerute(Studiu geotehnic și verificare AF)
- planul Urbanistic de Detaliu avizat de Comisia Tehnică pentru Amenajarea Teritoriului și
Urbanismului prin Consiliul Județean Cluj și aprobat prin HCL Gârbău ;
- obținerea Autorizației de Construire și în final elaborarea proiectului tehnic și detaliile de
execuție;
Obiectivul general al investiției vizează îmbunătățirea condițiilor de viață pentru
populație, asigurarea accesului la serviciile de bază și protejarea moștenirii culturale și
naturale din spațiul rural în vederea realizării unei dezvoltări durabile. De asemenea vizează
creșterea numărului de locuitori din zonele rurale care beneficiază de servicii precum și
îmbunătățirea vieții sociale a acestora prin asigurarea de spații necesare activităților social –
culturale.
Clădirea căminului cultural existent nu mai corespunde din punct de vedere energetic
și funcțional, nici din punct de vedere al stabilității , aceasta având numeroase fisuri din cauza
tasărilor fundațiilor. Astfel se dorește construirea în localitate a unui cămin cultural nou,
pentru a acoperi necesitățile de spațiu pentru o desfășurare cât mai bună a activităților cu
caracter cultural care să asigure atât spațiile necesare activităților culturale cât și de
desfășurarea fluxurior specifice unei astfel de clădiri precum și pentru a deservi toate cerințele
și evenimentele cetățenilor din localitate și comună.
Prin acest proiect se urmărește conservarea specificului local și a moștenirii culturale.
Această investiție este necesară pentru organizarea activităților culturale în condiții decente și
conforme cu normele în vigoare.
Comuna Gârbău reprezintă un rol important în promovarea obiceiurilor și tradițiilor
culturale din zonă.
Se dorește realizarea acestui proiect prin modernizarea, renovarea și dotarea
căminului, pentru a acoperi necesitățile de spațiu, pentru o desfășurare cât mai bună a
activităților cu caracter cultural cât și desfășurarea fluxurilor specifice unei astfel de clădiri.

Construcția va fi configurată pe un nivel principal, care va găzdui activitatea de bază
și un nivel parțial(etaj) care va avea altă destinație. Astfel la parterul clădirii va fi sala
principală, spații de depozitare aferente, grupuri sanitare și pentru persoanele cu dizabilități,
bucătăria și spațiile conexe, vestiare și un birou administrativ. La nivelul etajului accesul se
face prin 2 scări, una intrerioară și una exterioară. Șcara interioară asigură accesul la nivelul
etajului parțial situat deasupra vestiarului pentru artiști, unde se află un hol, un birou cu grup
sanitar și un spațiu de depozitare. Scara exterioară asigură accesul la etajul parțial situat
deasupra bucătăriei și a grupurilor sanitare, unde vor fi 4 camere de protocol cu băi
individuale, o sală de conferință și un grup sanitar.
Se va realiza și amenajarea terenului pe care va fi edificată clădirea. Amenajarea va
cuprinde atât alei pietonale cât și auto. Se vor amenaja 30 de locuri de parcare, situate în
imediata apropriere a imobilului.
Zona dispune de rețea de energie electrică și apă. Astfel, întreaga clădire se va racorda
la rețeaua de energie electrică și la cea de apă, canalizarea realizându-se într-o stație de epurare
până la realizarea canalizării publice.
Încălzirea spațiilor, se va realiza centralizat, cu o centrală cu combustibil solid.
Valoarea estimată a proiectului este de 4.098.106,00 lei plus TVA, din care C+M –
3.175.860,00 lei.
În vederea obținerii finanțării Comuna Gârbău reprezentaă prin Primar Prof.
Broaina Gheorghe Lucian a depus în data de 12.03.2019 o solicitare privind includerea în
Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, Subprogramul
" AȘEZĂMINTE CULTURALE" pentru obiectivul de investiții "CONSTRUIRE
CĂMIN CULTURAL GÂRBĂU ÎN LOCALITATEA GÂRBĂU, COMUNA GÂRBĂU,
JUDEȚUL CLUJ" la C.N.I. București(Compania Națională de Investiții S.A.) .
În urma solicitări depuse am fost incluși pe lista sinteză a subprogramului
"Așezăminte Culturale" aprobată prin Ordinul M.D.R.A.P. nr. 2773/2019 și finanțarea se
va realiza în corelare cu alocațiile bugetare destinate subprogramelor din cadrul Programului
Național de Construcții de Interes Public sau Social derulat de C.N.I. – SA.(Compania
Națională de Investiții SA).
După obținerea finanțării și încheierea contractului se vor demara procedurile necesare
pentru realizarea acestui obiectiv de investiții.

Atașăm câteva fotografii cu proiectul final

