ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA RIBITA
PRIMAR
Nr.tel.: 0254683791
Nr.fax:0254693799
Cod fiscal 4521397
NR.628 D1N 21.09.2018
CATRE,
-INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETULUI HUNEDOARA,

Alăturat vă comunicăm,în temeiul art.48 alin.2 din Legea
nr.21 5/200 1 ,republicată,privind administraţia publică locală,cu modificările şi completările
ulterioare,în termenul legal,în origina1,Hotă ri1e Consiliului local Ribiţaînregistrate sub nr. 42 43 ,adoptate de autoritatea deliberativă,în şedinţa de îndată din data de 10.09.2018,precum şi
toate doci.tmentele preparatorii ce stau la baza adoptării acestora.
Actele administrative menţionate mai sus au fostînregistrateîn Registrul de hotă i,în
condiţiile legii şi îndeplînesc toate condiţiile legale de fond şi de formă prevăzute de lege.
La şedinţa deîndată din totalul de 9 consilieri locali au fost prezenţi un număr de 9.
Hotă ri1e au fost adoptate cu respectarea cvorumului prevă.zut de lege şi suntînsoţite la
dosarul şedinţei de actele preparatorii.
Hotă i1e cu caracter individual cu privire la persoane au fost votate prin vot secret.
Ordinea de zi stabilită prin Dispoziţia primarului nr.58/1O.09.2018 prin care s-a şi
convocat şedinţa deîndată, a fost modificată si a fost aprobatăîn unanimitate de consilierii
locali prezenţi la şedinţă.
Actele administrative cu caracter normativ au respectat procedura prevăzută de Legea
nr.52/2003 privind transparanţa decizionalăîn administraţia publică.
Aşa cum rezultă din procesui-verbal de şedinţă,în timpul dezbaterii şi adoptării
hotă ri1or,nu au existat cazuri de stare de inconipatibilitate ori conflict de interese.
Menţionez că nu am obiecţii cu privire la legalitatea hotă ri1or adoptate iar
documentele comunicate Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara sunt identice cu cele
arhivateîn closarul de şedinţă.

oPIs
aI documentelor dosarului şedinţei de îndată din data de 10.09.2018 şi care au fost
comunicate către Instituţia Prefectului Judeţului Hunedoara

1. Adresa de înaintare.
2. Proces - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Ribiţa din 29.08.2018 şi care a fost aprobat
cu unanimitatea de voturi a celor prezenţi în şedinţa de îndată a Consiliului local al comunei Ribiţa
din data de 10.09.2018.
3. Proces - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Ribiţa din 29.08.2018.
4. Hotărarea nr.42/2018 privind aprobarea preluării drumului judeţean DJ 760:DN 76(Ribiţa) Crişan,km 0+000 - 6+100 din proprietatea publică a Judeţului Hunedoara şi administrarea
Consiliului Judeţean Hunedoara,în proprietatea publică a Comunei Ribiţa şi administarea
Consiliului Local Ribiţa şi clasificarea în drum comunal a acestuia.
5. Proiect de hotărâre nr.38/30.08.2018 privind aprobarea preluării drumului judeţean DJ 760:DN
76(Ribiţa) - Crişan,km 0+000 - 6+100 din proprietatea publică a Judeţului Hunedoara şi
administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara,în proprietatea publică a Comunei Ribiţa şi
administarea Consiliului Local Ribiţa şi clasificarea în drum comunal a acestuia.
6. Raportul dlui.viceprimar pentru proiectul de hotărâre nr.38/2018.
7. Referatul de specialitate pentru proiectul de hotărâre nr.38/201 8.
8. Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 ,2,3 din cadrul Consiliului local al comunei Ribiţa pentru
proiectul de hotărâre nr.38 /2018.
9. Hotărarea nr.43/2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice la faza SF/DALI,
precum si indicatorii tehnico-economici ai proiectului Consolidare,restaurare,conservare
biserică,amenajare incintă şi împrejmuire,realizare lumânărar în exteriorul bisericii,înlocuire
învelitoare,iluminat arhitectural şi ambiental,sistematizare verticală a terenului,reamenajare incintă
şi reabilitar poartă de acces secundar la ansamblu Bisericii Sfântul Nicolae,a cheltuielilor legate de
acesta precum şi a acordului de parteneriat ce va fi încheiat între Comuna Ribiţa şi Parohia ortodoxă
Ribiţa.
10. Proiect de hotărâre nr.39/03.09.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice la faza
SF/DALI, precum si indicatorii tehnico-economici ai proiectului
Consolidare,restaurare,conservare biserică,amenajare incintă şi împrejmuire,rea1izare lumânărar în
exteriorul bisericii,înlocuire învelitoare,iluminat arhitectural şi ambiental,sistematizare verticală a
terenului,reamenajare incintă şi reabilitar poartă de acces secundar la ansamblu Bisericii Sfântul
Nicolae,a cheltuielilor legate de acesta precum şi a acordului de parteneriat ce va fi încheiat între
Comuna Ribiţa şi Parohia ortodoxă Ribiţa.
11.Raportul dlui.viceprimar pentru proiectul de hotărâre nr.39/2018.
12. Referatul de specialitate pentru proiectul de hotărâre nr.39/201 8.
13.Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 ,2,3 din cadrul Consiliului local al comunei Ribiţa pentru
proiectul de hotărâre nr.39 /201 8.

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA RIBITA
CONSILIUL LOCAL
PROCES - VERBAL
încheiat în şedinta de îndată a Consiliului local al comunei
Ribita din data de 1O.09.2018,ora 16,00

Şedinta de îndată a Consiliului local Ribita a fost convocata prin Dispozitia
nr.58/1O.09.2018 si se desfasoara in sala de şedinţe a Primăriei comunei
Ribita,judetul Hunedoara.
In sala de sedinta sunt prezenti 9 consilieri locali din cei 9 consilieri in
functie.Alături de domnii consilieri la sedinta participa de drept dna. secretar-Buftea
Oprean Diana, nu este prezent dl.primar .Participă domnii delegaţi săteşti - Pop
Bogdan Şi Trifa Nicolae deoarece se discută probleme ce se referă şi la satele
Uibăreşti şi Durnbrava de Sus.
Doamna secretar le aduce la cunoştinţă dlor.consilieri că în continuare, la
votarea atât pe articole,cât şi în ansamblu a proiectelor de hotărâri,domnii consilieri
locali care se af1ă în situaţii de incompatibilitate sau conflict de interese raportat la
respectivele proiecte de hotărâre,să se abţină de la vot.
Date fiind cele de mai sus,dl.viceprimar arată că şedinta a fost convocata prin
Dispozitia nr. 58/10.09.201 8 si dă citire ordinii de zi propusa prin aceasta dispozitie
si anume:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tebnico-econornice la
faza SF/DALI, precurn si indicatorii tehnico-economici ai proiectului
Consolidare,restaurare,conservare biserică,amenaj are incintă şi
împrejmuire,realizare lumânărar în exteriorul bisericii,înlocuire
învelitoare,iluminat arhitectural şi ambiental,sistematizare verticală a
terenului,rearnenajare incintă şi reabilitar poartă de acces secundar la
ansambiu Bisericii Sfântul Nicolae,a cheltuielilor legate de acesta
precum şi a acordului de parteneriat ce va fi încheiat între Comuna
Ribiţa şi Parohia ortodoxă Ribiţa.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în domeniul public al
comunei Ribiţa a tronsonului din drumul DJ 760,cuprins între km
0+000 şi până la km 6+100.
3. Întrebări,interpelări,discuţii.

D1.preşedinte de şedinţă -Neaga Ioan,supune la vot ordinea de zi modificată şi
este aprobată cu votul celor 9 consilieri locali prezenţi.
D1.preşedinte de şedinţă supune la vot procesul-verbal al şedinţei din
28.08.20 1 8 care este aprobat cu votul tuturor celor 9 consilieri locali prezenţi la
şedinţă.

La primul punct al ordinii de zi se citeşte proiectul de hotărâre nr.3 8/03 .09.20 1 8
privind aprobarea preluării în domeniul public aI comunei Ribiţa a tronsonului din
drumul DJ 760,cuprins între km 0+000 şi până la km 6+100. Se citeşte expunerea de
motive a dlui.viceprimar pentru acest proiect de hotărare , avizul comisiilor de
specialitate si referatul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi se votează pe articole şi în ansamblu şi este
adoptată cu 9 voturi pentru din cei 9 consilieri în funcţie, prezenţi la şedinţă
Hotărarea nr.42/2018 privind aprobarea preluării în domeniul public al comunei
Ribiţa a tronsonului din drumul DJ 760,cuprins între km 0+000 şi până la km 6+100.
La al doilea punct al ordinii de zi,se citeşte proiectul de hotărâre
nr.3 9/03 .09 .20 1 8 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice la faza
SF/DALI, precum si indicatorii tehnico-economici ai proiectului
Consolidare,restaurare,conservare biserică,amenaj are incintă şi împrejmuire,realizare
lumânărar în exteriorul bisericii,înlocuire învelitoare,iluminat arhitectural şi
ambiental,sistematizare verticală a terenului,reamenajare incintă şi reabilitar poartă de
acces secundar la ansamblu Bisericii Sfântul Nicolae,a cheltuielilor legate de acesta
precum şi a acordului de parteneriat ce va fi încheiat între Comuna Ribiţa şi Parohia
ortodoxă Ribiţa.Se citeşte expunerea de motive a dlui.viceprimar pentru acest proiect
de hotărare , avizul comisiilor de specialitate si referatul compartimentului de resort
din cadrul aparatului de specialitate. Proiectul de hotărâre este supus la vot şi se
votează pe articole şi în ansamblu şi este adoptată cu 9 voturi pentru din cei 9
consilieri în funcţie, prezenţi la şedinţă , Hotărarea nr.43/2018 privind aprobarea
documentatiei tehnico-economice la faza SF/DALI, precum si indicatorii tehnicoConsolidare,restaurare,conservare biserică,amenaj are
economici ai proiectului
incintă şi împrejmuire,realizare lumânărar în exteriorul bisericii,înlocuire
şi ambiental,sistematizare verticală a
învelitoare,iluminat arhitectural
terenului,reamenajare incintă şi reabilitar poartă de acces secundar la ansamblu
Bisericii Sfântul Nicolae,a cheltuielilor legate de acesta precum şi a acordului de
parteneriat ce va fi încheiat între Comuna Ribiţa şi Parohia ortodoxă Ribiţa.
La ultimul punct,dl.Neaga transmite dlui.viceprimar că sunt arse becurile la
familia Onea Ioan şi Faur Parmina în satul Crişan.
D1.Onea transmite că trebuie desfundat un tub la casa Crişan.
D1.preşedinte de şedinţă întreabă dacă mai sunt alte înscrieri la cuvant.
Avand in vedere faptul ca nu mai sunt solicitari de inscriere la cuvant din
partea domnilor consilieri,dl. presedinte de sedinta declara sedinta Consiliului local
al comunei Ribita - inchisa.
PRESE

t.o

,

DE SEDNTA,

ea

\

âNT A
EAZA SECRETAR,
Buftea\. prean Diana Ioana
Ribita, 1 0.09.20 1 8

ţ rîmana cornunci JJbita
Jucctui i1unccoara - str. rindpala nr. 22
tcicfon,fax: 025+ 683 79 1 /O5+ 68 www.ribita.ro c-maii: prirnariaribita@atioo.com

HOTARAREA NR. /2018
privind aprobarea preluării drumuluijudeţean DJ 760:DN 76(Ribiţa) - Crişan,km 0+000 - 6+100
din proprietatea publică a Judeţului Hunedoara şi administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara,în
proprietatea publică a Comunei Ribiţa şi administarea Consiliului Local Ribiţa şi clasificarea în
drum comunal a acestuia
Consiliul Ioeal al eomunei Ribita,judetul Hunedoara,
Analizand expunerea de motive nr. 1 06/20 1 8 a domnului viceprimar in care se propune
aprobarea preluării în domeniul public al comunei Ribiţa a unui tronson din drumul DJ 760,cuprins
între km 0+ 000 şi 6+100 ,avizul nr.118/2018 al comisiilor de specialitate de specialitate din cadrul
Consiliului local al comunei Ribita si referatul nr. 1 1 2/20 1 8compartimentului de specialitate,
Examinând Hotărârea Consiliului judeţean nr.2 1 1 /20 1 8,
In temeiul art.9 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică,cu modificărileşi
completările ulterioare,
Avand in vedere art.36 alin.2 lit.c si art.45 alin.1 din Legea administratiei publice locale
nr.21 5/200 1 ,republicata,
HOTĂRÂŞTE:
Art. 1 Aprobă preluarea din domeniul public al Judeţului Hunedoara şi administrarea
Consiliului Judeţean Hunedoara în domeniul public al comunei Ribiţa şi administrarea Consiliului
local Ribiţa, a unui tronson de drum din drumul DJ 760,cuprins între km 0 +000 şi 6+100,tronson
identificat conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Aprobă includerea în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public alcomunei
Ribiţa a tronsonului de drum prevăzut la art. 1.
Art.3 Predarea - primirea tronsonului de drum prevăzut la art. 1 se face pe bază de
protocol/proces-verbal încheiat între părţile interesate ,în baza Hotărârii Consiliului local Ribiţa şi a
Hotărârii Consiliului Judeţean I-Iunedoara.
Art.4 Imputerniceşte Primarul comunei Ribiţa să semneze Procesul-verbal de predare primire.
Art.5 Prezenta hotărâre se comunică Primarului comunei Ribiţa,compartimentului
urbanism,Consiliului Judeţean Hunedoara şi Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara.
Ribiţa,10.09.2018
SEDINTA,
•

Nag.

CONTRASEMNEZA SECRETAR,
Buftea OpreaiYiana Ioana

Prezenta harare a fost adoptata,prin vot deschis astfel : un nurnar de
voturi impotriva.Votul a fost liber.
numar de

voturi pentru si un

ţ rimaria comunei Kibita
Judetul llunedoara - str. rincipala nr. 22
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ROMÂNIA

PROIECT DE HOTARARE NR38 /30.08.2018
privind aprobarea preluării drumuluijudeţean DJ 760:DN 76(Ribiţa) - Crişan,km 0+000 - 6+100
din proprietatea publică a Judeţului Hunedoara şi administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara,în
proprietatea publică a Comunei Ribiţa şi administarea Consiliului Local Ribiţa şi clasificarea în
drum comunal a acestuia
Consiliul Iocal al comunei Ribita,judetul Hunedoara,
Analizand expunerea de motive nr.106/2018 a domnului viceprimar in care se propune
aprobarea preluării în domeniul public al comunei Ribiţa a unui tronson din drumul DJ 760,cuprins
între km O+ 000 şi 6+100,
In temeiul art.9 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică,cu modificărileşi
completările ulterioare,
Avand in vedere art.36 alin.2 lit.c si art.45 alin.1 din Legea administratiei publice locale
nr.2 1 5/200 1 ,republicata,
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobă preluarea din domeniul public al Judeţului Hunedoara şi administrarea
Consiliului Judeţean Hunedoara în domeniul public al comunei Ribiţa şi administrarea Consiliului
local Ribiţa, a unui tronson de drum din drumul DJ 760,cuprins între km 0 +000 şi 6+100,tronson
identificat conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Aprobă includerea în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public a1comunei
Ribiţa a tronsonului de drum prevăzut la art. 1.
Art.3 Predarea - primirea tronsonului de drum prevăzut la art. 1 se face pe bază de
protocol/proces-verbal încheiat între părţile interesate ,în baza Hotărârii Consiliului local Ribiţa şi a
Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara.
Art.4 Imputemiceşte Primarul comunei Ribiţa să semneze Procesul-verba1 de predare primire.
Art.5 Prezenta hotărâre se comunică Primarului comunei Ribiţa,compartimentului
urbanism,Consiliului Judeţean Hunedoara şi Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara.
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ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA RIBITA
V ICEPRIMAR

EXPUNERE DEMOTIVE
Pentru proiectul de hotarare privind aprobarea preluării drumului judeţean DJ 760:DN
76(Ribiţa) - Crişan,km 0+000 - 6+100 din proprietatea publică a Judeţului Hunedoara şi
administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara,în proprietatea publică a Comunei Ribiţa şi
administarea Consiliului Local Ribiţa şi clasificarea în drum comunal a acestuia

Proiectul de hotarare privind aprobarea preluării drumului judeţean DJ 760:DN
76(Ribiţa) - Crişan,km 0+000 - 6+ 1 00 din proprietatea publică a Judeţului Hunedoara
şi administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara,în proprietatea publică a Comunei
Ribiţa şi administarea Consiliului Local Ribiţa şi clasificarea în drum comunal a
acestuia,reglementează problema preluării unui tronson din drumul DJ 760 astfel
încât acest drum să poată fi reparat şi modernizat prin fonduri de Ia bugetul local al
comunei Ribiţa.
Date fiind cele de mai sus consider că proiectul de hotărâre trebuie adoptat în
forma suspusă dezbaterii dlor.consilieri locali.

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA RIBITA
NR.1 12/2018

REFERAT

Pentru proiectul de hotarare privind aprobarea preluării drumului judeţean DJ 760:DN
76(Ribiţa) - Crişan,km 0+000 - 6+100 din proprietatea publică a Judeţului Hunedoara şi
administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara,în proprietatea publică a Comunei Ribiţa şi
administarea Consiliului Local Ribiţa şi clasificarea în drum comunal a acestuia

Acest proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în domeniul public al
comunei Ribiţa a unui tronson din drumul DJ 760,cuprins între km 0+000 şi
6+100,supus dezbaterii de către dl.primar,este întocmit în temeiul art.9 din Legea
nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică,cu modificărileşi completările
ulterioare şi art.36 alin.2 lit.c si art.45 alin. 1 din Legea administratiei publice locale
nr.2 1 5/200 1 ,republicata
Date fiind cele de mai sus este necesară includerea acestui drum în inventarul
domeniului public al comunei Ribiţa.Consider că proiectul de hotărâre trebuie
adoptat în forma suspusă dezbaterii dlor.consilieri locali decătre iniţiatorul său dl.primar.
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COMUNA RIBITA
CONSILIUL LOCAL
Comisia pt.prog.de dezvoltare,buget finante,administarea
dom.pb.si privat al comunei,agr.gospodarire comunala
protectia mediuiui,servicii si comert
Comisia de specialitate pentru administratie publica locala,
juridica,apararea ordinii si linistii publice,a drepturilor cetatenilor
Comisia pentru invatamant,sanatate,cultura,protectie sociala,
activitati sportive si de agrement

NR.473/ P t /10.09.2018

AVIZ
Pentru proiectul de hotarare privind solicitarea declasării DJ760 şi preluarea în domeniul public al
comunei Ribiţa a 6,01 km din acest drum

Comisiile reunite nr. 1 ,2 şi 3 luand în discuţie proiectul de hotărare privind solicitarea
declasării DJ760 şi preluarea în domeniul public al comunei Ribiţa a 6,01 km din acest
drum,constată că proiectul de hotărare este legal şi oportun ,întocmit în conformitate cu prevederile
Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimuljuridic al acesteia, cu modificările şi
completările ulterioare şi ale Legii administraţiei publice locale nr.2 1 5/200 1 ,republicată şi
completată,cu modificările ulterioare.
Date fiind cele de mai sus,considerăm că proiectul de hotărare iniţiat de către dl.
primar,poate fi adoptat în forma supusă dezbaterii Consiliului local Ribiţa.
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ROMÂNIA

HOTARAREA NR. 43/2018
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice la faza SF/DALI, precum si indicatorii tehnicoeconomici ai proiectului Consolidare,restaurare,conservare biserică,amenajare incintă şi
împrejmuire,realizare Iumânărar în exteriorul bisericii,înlocuire învelitoare,iluminat arhitectural şi
ambiental,sistematizare verticală a terenului,reamenajare incintă şi reabilitar poartă de acces secundar la
ansamblu Bisericii Sfântul Nicolae,a cheltuielilor legate de acesta precum şi a acordului de parteneriat ce
va fi încheiat între Comuna Ribiţa şi Parohia ortodoxă Ribiţa
Consiliul local al comunei Ribita, Judetul Hunedoara,
Avand in vedere proiectul de hotarare nr.39/03.09.2018,expunerea din motive nr.126/03.09.2018
prezentata de viceprimarul comunei Ribita prin care se propune aprobarea proiectului
Consolidare,restaurare,conservare biserică,amenajare incintă şi împrejmuire,realizare lumânărar în
exteriorul bisericii,înlocuire învelitoare,iluminat arhitectural şi ambiental,sistematizare verticală a
terenului,reamenajare incintă şi reabilitar poartă de acces secundar la ansamblu Bisericii Sfântul Nicolae,a
cheltuielilor legate de acesta precum şi a acordului de parteneriat ce va fi încheiat între Comuna Ribiţa şi
Parohia ortodoxă Ribiţa, referatul dnei.secretar nr.127/1O.09.2018 şi avizul favorabil nr.473/128/1O.09.2018
al Comisiilor de speciaiitate nr.1,2 şi 3 ale Consiliului local Ribiţa,
ln conformitate cu prevederile Legii nr 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare, ale HGR nr. 907/2016 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei
tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii metodologiei de elaborare a devizului
general pentru obiectivele de investitii si lucrari de iriterventii.
lri temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit b, alin 4 lit d si ale art.45 alin 2, lit e din Legea nr. 215/2001,
legea administratiei publice locale, republicata, modificata si completata ulterior,
HOTARASTE:
Art.1 (1) Se aprobă documentatia tehnico-econimica ia faza DALI/SF, precum si indicatorii tehnicoeconomici ai proiectului Consolidare,restaurare,conservare biserică,amenajare incintă şi
împrejmuire,realizare lumânărar în exteriorul bisericii,înlocuire învelitoare,iluminat arhitectural şi
ambiental,sistematizare verticală a terenuiui,reamenajare incintă şi reabiiitar poartă de acces secundar la
ansamblu Bisericii Sfântul Nicolae în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional
Regional 2014 - 2020,Axa prioritară 5: Îmbunătăţiea mediului urban si conservarea, protecţia si
valorificarea durabilă a patrimoni ului cultural, prioritatea de investiţii , prioritatea de investiţii
5. 1: Consenarea, protejarea, promovarea i dezvo/tarea patrimoniului natural i cultura,apelul de proiecte
POR/201 8/5/5. 1/4
(2) descrierea sumara a investitiei se regaseste in Anexa nr. 1 - parte integranta la prezenta
(3) Se aproba indicatorii tehnico-econornici conform Anexei 2 - parte integranta la prezenta
Art.2 Se aprobă incheierea unui acord de parteneriat între Comuna Ribiţa - lider de proiect şi
Parohia Ortodoxă Ribiţa în vederea implementării îri comun a proiectului denumit mai sus.
Art. 3 Se aprobă valoarea totală a proiectului Consolidare, restaurare, conservare
biserică,amenajare incintă şi împrejmuire,reaiizare lumânărar în exteriorul bisericii,înlocuire
învelitoare,iluminat arhitecturai şi ambieritai,sisternatizare verticală a terenului,reamenajare incintă şi
reabilitar poartă de acces secundar la ansamblu Bisericii Sfântul Nicolae ,în cuantum de 14.568.971,40 lei
/ 3.128.066,85 euro (inclusiv TVA).

ArL4 Se aprobă contribuţia proprie în proiect a comunei Ribiţa ,reprezentând achitarea tuturor
cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi contrbu din aloarea eligibilă a proiectului în sumă de
291 .267,64 lei - contribuţia soicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv T\/A ,reprezentând cofinanţarea
proiectului Consolidare,restaurare,conservare biseică,amenajare incintă şi împrejmuire,realizare
lumânărar în exteriorul bisericii,înlocuire învelitoare,iluminat arhitectural şi ambiental,sistematizare verticală
a terenului,reamenajare incintă şi reabilitare poartă de acces secundar la ansamblu Bisericii Sfântul
Nicolae.
Art.5 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului
Consolidare,restaurare,conservare biserică,amenajare incintă şi împrejmuire,realizare lumânărar în
exteriorul bisericii,înlocuire învelitoare, iluminat arhitectural şi ambiental,sistematizare verticală a
terenului,reamenajare incintă şi reabilitare poartă de acces secundar la ansamblu Bisericii Sfântul
Nicolae,pentru implementarea proiectului în condiţii optime,se vor asigura din bugetul local al comunei
Ribiţa,judeţul Hunedoara.
Art.6 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condiţiile
rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
Art.7 Se împuterniceşte FAUR IOAN - primar al comunei Ribiţa,judeţul Hunedoara să semneze
toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele comunei Ribiţa şi al partenerului- Parohia
Ortodoxă Ribiţa.
Art.8. Prezenta hotarare se comunica in scris:
- lnstitutia Prefectului, Judetului Hunedoara
- Compartiment urbanism si amenajarea teritoriului Primariei comunei Ribita
- Altor institutii competente,
- Si se aduce la cunostinta publica prin afisare pe plan local
Ribita,1 0.09.201 8
P1t.EŞEDINTE - . EDINŢĂ,
j . . NEAGAf.A
,CONTASE1AZA SECRETAR,
Buftea prean Diana loana

Prezta hotarare a fost adoptata prin vot dschis cu un numar de
abti neri.
J voturi impotriva si un numar de

voturi pentru si un numar de

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr.43./1O.09.2018

Caracteristile principale ale proiectului
Consolidare,restaurare,conservare biserică,amenajare incintă şi împrejmuire,realizare lumânărar
în exteriorul bisericii,înlocuire învelitoare,iluminat arhitectural şi ambiental,sistematizare verticală
a terenului,reamenajare incintă şi reabilitare poartă de acces secundar la ansamblu Bisericii
Sfântul Nicolae
l.

Situatia existena:

lmportanţă
Biserica este nominalizată în Lista monumentelor istorice a judeţului Hunedoara la poziţia 423, cod HD-llm-A-03431, cu statutul de monument istoric categoria A. Biserica cu hramul ,,Sf. Nicolae, este unicul
edificiu cu acest statut de protecţie juridică din satul Ribiţa, comuna Ribiţa, datarea propusă a construcţiei
fiind anul 1417.
Localizarea monumentului studiat
Biserica cu hramul ,,Sfântul Nicolae - este amplasată în centrul satului Ribiţa, în apropierea râului omonim.
Cercetarea arheologică. Etape şi concluzii.
Cel mai recent studiu detaliat despre biserica de la Ribiţa este cel publicat de Adrian Andrei Rusu în 1 991,
acesta bazându-se pe informaţiile obţinute în urma campaniei de cercetare arheologică din vara anului
1990. Au fost identificate morminte atât în interiorul bisericii (13), cât i în exteriorul acesteia (24).
Descrierea Bisericii
Conform Studiului istoric şi arhitectural, autor conf. dr. arh. Horia Moldovan, arhitectura bisericii Sfântul
Nicolae se încadrează în tipologia unui grup compact de monumente de zid ridicate de românii ortodoci la
nord de cursul râului Mures, la începutul secolului al XV-lea.
Din punct de vedere stilistic aceasta se încadrează curentului romanico-gotic extraurban specific perioadei
de edificare. Biserica se compune dintr-un naos de formă dreptunghiulară, un altar de formă uor
trapezoidală si un turn clopotniţă pe zona de acces (Iatura Vestică).
Structu ră
Biserica are o structură de zidărie din cărămidă, aezată pe fundaţii din piatră. Ulterior, în cursul unor
campanii de restaurare s-au realizat intervenţii de consolidare precum lucrări de cămă uieli pe timpanele
dintre turn i zona aferentă naosului, timpane de beton între naos si altar, realizarea unor centuri din beton
armat de-a lungul zidurilor de Nord si de Sud i introducerea unor tiranţi metalici.
Turnul clopotniţă, de pe latura Vestică este elementul dominant al bisericii. În faţa bisericii a fost construit
un chioc din lemn prin care se face accesul la nivelurile superioare ale turnului, obiect străin faţă de
estetica originală a monumentului istoric. Turnul are două niveluri deasupra zonei de acces i a fost utilizat
în trecut i cu rol de apărare.
Accesul în biserică se face pe sub turnul clopotniţă printr-un portal gotic, un adaos ulterior, care încadrează
o u ă masivă din lemn.
Naosul
lniţial separat de spaţiul de intrare aferent turnului printr-un perete din zidărie, naosul este astăzi zona cea
mai spectaculoasă a bisericii. De formă dreptunghiulară în plan, în naos regăsim atât urmele tuturor
straturilor valoroase de pictură, cât si indicii ale evoluţiei în timp a monumentului precum amprentele

marcate în pereţii laterali de fostele arce dublouri, tavanul cu grinzi din lemn aparent sau golui de deasupra
intrării prin care se făcea iniţial accesul în turnul clopotniţă.
Altarul
Spaţiul aferent altarului este delimitat de naos prin înălţarea cu o treaptă a nivelului de călcare i printr-o
tâmplă realizată din zidărie. Acesta are o formă rectangulară în plan, iar în axul său este amplasată masa
de piatră pe axul Jongitudinal al bisericii.
Exterior
Volumul bisericii este specific bisericilor romanice din acea perioadă: o succesiune de volume simple de la
mare la mic (la Vest cel mai înalt - turnul clopotniţă cu funcţie si de apărare, apoi naosul si cel mai mic volumul aferent altarului).
Paramentul exterior este tencuit i văruit. Se pot observa pietre de talie dispuse la intersecţia zidurilor,
lăsate aparente în urma intervenţiilor de restaurare din anii precedenţi. Sub tencuială se află parţial păstrat
stratul de pictură murală originală.
Pe faţadele de Sud i de Nord sunt ferestre ample, încheiate cu arce în plin cintru.
O particularitate a golurilor se regăsete la ferestrele aferente camerei cu clopote din turnul clopotniţă. Din
informaţiile istorice reies mai multe expresii ale părţii superioare a acestui turn, corespunzătoare etapelor
de edificare/restaurare. Astfel, în tablout votiv turnul apare cu ferestre duble sau geminate, în desenul lui
Odon Neme din 1868 partea superioară a turnului apare realizată din lemn cu deschidere pe toate laturile,
iar astăzi se păstrează cele 4 goluri simetrice, încheiate cu arcuri în plin cintru.
Pe faţada Sudică se păstrează unul dintre ancadramentele originale ale unei ferestre de mici dimensiuni de
factură gotică.
Acoperiul
Este realizat pe arpantă din lemn ş acoperit cu tablă pe turnul clopotniţă, respectiv ţiglă pe naos si altar.
arpanta este sprijinită pe cosoroabe din lemn la turnul clopotniţă, respectiv pe centuri din beton armat pe
zonele de naos i altar.
Geometria acoperiului este simplă - piramidală pe turnul clopotniţă (cu rupere de pantă la bază) si în două
ape pe zona de naos i altar (fără rupere de pantă).
Pictură / Etape
Cea mai importantă componentă artistică a acestei biserici este fresca interioară, o pictură de factură
bizantină, atipică pentru arealul geografic în care se află monumentul istoric.
Starea de conservare.
Starea fizică a bisericii ,,Sfântul Nicolae, din Ribiţa, judeţul Hunedoara a suferit degradări importante,
starea sa de conservare punând probleme majore în ceea ce priveşte protejarea valorilor care au dus la
clasarea acestui edificiu de cult în grupa valorică A pe Lista Monumentelor lstorice din România,
Cauzele care au dus la această stare de fizică a monumentului sunt:
- trecerea timpului,
- umiditatea de infiltraţie,
- detalii nerezolvate la nivelul sistematizării verticale exterioare
- acţiunea antropologică (acţiunea umană)
Urmare a acestor cauze sunt următoarele degradări:
EXTE RIOR:
A. Cauza principală a deqradărilor elementelor decorative este actiunea apei, prin:
1.lnfiltraţii în zona cornişei în zona de contact a sistemului de evacuare al apelor pluviale (lipsă jgheaburi şi
burlane, sorturi din tabla)
2. lnfiltraţii în zona şorţurilor de tablă de protecţie i jgheaburilor
3. Umiditatea ascensională (de capilaritate) ce afectează zidăria în zona de contact a paramentului cu solul
(rezultată din contactul cu apa de ploaie - prin stropire, curgere, staţionarea acesteia în subsol)

4. lnfiltraţii în zona parterului din cauza evacuării necorespunzătoare a apelor pluviale(lipsa burlanelor) şi
influenţa distructivă a vegetaţiei - apariţia atacului biologic pe anumite zone
5. Factorii climatici (vara-iarna, inghet-dezghet) au favorizat diverse forme de degradare - fisuri, exfolieri,
pierderea voiumetriei, desprinderi ale suprafetelor tencuite în zona cornisei.
B. Procese de deqradare datorate umiditatii
- migrarea i recristalizarea sărurilor
- fenomenul îngheţ-dezgheţ, datorat factorilor climaterici
- alterari fizico-chimice ale materialelor in prezenta umiditatii
C. Tipuri de deqradari datorate umiditatii
- atac biologic
- exfolieri, pierderea coeziunii materialului, fisuri, fracturi
- eroziuni, desprinderi
D. Degradări ale componentelor de metal
- Învelitoarea de pe turn prezintă urme de oxidare superficială
starea de degradare a picturii
-fisurile structurale sunt preluate si la nivelul picturii murale si se pot observa la interior, pe bolţile aferente
acestuia (fisuri radiale)
-urme ale unei văruieli care a fost aplicată să acopere pictura originală
-interventii de curăţare a picturii murale de către persoane neatestate în domeniul restaurării-conservării

Canalele colectoare ale apelor pluviale
Sistemul de colectare al apelor pluviale la nivelul solului este inexistent - apele sunt evacuare din burlane
direct pe trotuarul perimetral realizat din dale de piatră, în acest moment zidăria fiind expusă tuturor
acţiunilor climatice specifice zonei.
Nu există o sistematizare corespunzătoare a terenului.
Circulaţiile / Accesul
În prezent accesul pe proprietatea aferentă bisericii se face din un singur punct ale incintei, de pe latura
Nordică.

11.

Zona si amplasamentul

Amplasamentul se află în intravilanul comunei RIBIŢA, judeţul HUNEDOARA.
Teren / proprietate
Suprafaţă teren = 2712,00 mp (conform acte);
Sc Total = 257.00 mp (se ia în calcul POT şi CUT)
Sd Total = 296.00 mp (se ia în calcul POT şi CUT)
INDICATORII URBANISTICI EXISTENŢI sunt:
P.O.T. = 9,40%;
C.U.T. =0,11;
H max = 19.92m;
111.

Regimul juridic al imobilului:

Parcela pe care se afla imobiiul alcătuit din teren şi construcţii se află, în prezent, în proprietatea
PAROHIEI ORTODOXE ROMÂNE DIN RIBIŢA dovedită prin Cartea Funciară nr. 61143. Pentru acesarea
fondurilor europene prin P.O.R. Axa Prioritară 5.1 PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ DIN RIBIŢA a
încheiat un Acord de Asociere cu PRIMĂRIA COMUNEI RIBIŢA.

Biserica este nominalizată în Lista monumentelor istorice a judeţului Hunedoara1 la poziţia 423, cod HD-llm-A-03431 cu statutut de monument istoric grupa A (rnonumente istorice de valoare naţională sau
universală2). În conformitate cu informaţiile cuprinse în Lista monumentelor istorice a judeţului Hunedoara,
biserica cu hramul ,,Sf. Nicolae, este unicul edificiu cu acest statut de protecţie juridică din satul Ribiţa,
comuna Ribiţa, datarea propusă a construcţiei fiind anul 1417.

lv.

Descrierea Lucrarilor de baza

Prin prezentul proiect se urmăreşte introducerea în circuitul turistic intern şi internaţional a unui obiectiv de
valoare naţională şi internaţionată.
lntervenţiile propuse urmăresc consolidarea, restaurarea şi conservarea corpului principal al bisericii şi a
componentelor artistice din piatră, refacerea instalaţiiior electrice, sanitare şi realizarea unui sistem adecvat
de încălzire, realizarea unui sistem de iluminat arhitectural şi ambiental pentru punerea în valoare a
monumentului şi refacerea sistemului de paratrăsnet. La exterior se propune sistematizarea verticală a
terenului şi creearea unui sistem de preluare şi îndepărtare a apelor pluviale de zidurile bisericii.
Se propune construirea extinderea casei mortuare, care va deveni un corp anexă în care vor fi următoarele
funcţiuni: cameră tehnică pentru centrata de preparare a agentului termic, grupuri sanitare, inclusiv pentru
persoanele cu handicap.
Pe latura de Vest a bisiericii se va amenaja un lumânărar semiîngropat si îmbrăcat în vegetaţie.
OBIECT C1 Biserica cu hramul ,,Sfântul Nicolae
INTERVENTII INTERIOARE
Lucrările de intervenţie structurală şi consolidări propuse au fost descrise în capitotul 2.2 şi în ptanşele
anexate proiectului de structură şi a Expertizei Tehnice.
La interior se impune păstrarea configuraţiei spaţiale actuale. Accesul în turnul clopotniţă se va realiza la
interior printr-o scară din temn, sprijinită pe o structură uoară care urmărete amprenta unor grinzi mai
vechi - a căror lăcauri încă se mai pot observa în pereţii actuali. Acest mod de rezolvare este specific
bisericilor din această tipologie.
La nivelul finisajelor interioare se propune înlocuirea pardoselii actuale degradate din piatră cu o
pardoseală din plăci din piatră naturală cu un sistem de incălzire integrat. Se va recupera pe cât posibil din
materialul existent pentru a se refolosi în noua pardoseală. Sistemul constructiv propus pentru această
pardoseală este de tip şapă flotantă pe sistem de termoizolaţie / folie polietilenă cu serpentina de transfer a
agentului termic integrat.
Amprentele mormintelor vechi descoperite în perioadele de cercetări arheologice vor fi marcate / tratate
diferit în pardoseală printr-o cromatică sau stereotomie diferenţiată
Alcătuirea straturilor pardoselii (de sus în jos) va fi următoarea:
1. Plăcile de piatră naturală rostuite cu chit de rost antibacterian şi antifungic
Chituirea de înaltă rezistenţă de piatră naturală fi realizată cu chit profesional cu tehnologie superioară,
ecocompatibil ECI+ certificat Gev Emicode, finisaj neted calibrat, duritate crescută şi absorbţie redusă de
apă, în conformitate cu normativa EN 13888 - clasa CG2 WA. Rosturile trebuie să fie uscate, curăţate de
reziduurile de adeziv şi părţi friabile.
2. Adeziv rapid pentru placare piatră

L.M.1.-2015, MonitowlOficial al României, Parteal, nr. 113 bis/ 15.02.2016.
Legea 422/2001 republicată - privind protejarea monumentelor istorice (art. 8).

Placarea de plăci de piatra naturala va fi realizată cu un adeziv de pat subtire si gros, ecocompatibil, EC1+
certificate GEV Emicode monocomponent pe baza de ciment, în conformitate cu normativa EN 12004 clasa C2FTE, testat SAS- Shock Absorbing.
3. Cordoane de etanşare la rosturi
4. Şapă flotantă pe sistem de termoizolaţie sau pe folie de polietilenă ce va avea inclus în volumul
ei şi serpentina aferentă sistemului de încălzire.
Şapa de nivel, flotantă şi armată pe sistem de încălzire în pardoseală va fi realizată cu liant hidraulic
profesional de tehnologie superioară, retragere compensată, priză normală şi uscare rapidă- U.R.
3% la
24 ore, pe o grosime medie de 5 cm. Dozaj de 250 kg/m3 de material inert cu granulometrie sortată de la 0
la 8 mm, apă de amestec
50% din liant.
INTERVENŢII LA NIVELUL PICTURII MURALE
Se vor continua lucrările de restaurare ale picturii murale, cu identificarea etapelor istorice diferite. Se va
studia prin sondaje punctuale stratul de pictură din dreptul tâmplei de zidărie dintre altar i naos si se va
stabili în timpul santierului posibilitatea desfacerii complete a acestei tâmple i înlocuirea ei cu o
catapeteasmă din lemn, conform cu planimetria originală a acestor tipologii de biserici.
REFACEREA INSTALATIILOR INTERIOARE
Toate instalaţiile electrice interioare montate (pozate) necorespunzător se vor reface astfel încât să nu mai
genereze degradări pe stratul de pictură murală.

INTERVENŢII EXTERIOARE
Demantelarea elementelor străine ca limbaj arhitectural
În urma studiului istorico-arhitectural s-a stabilit că se impune desfacerea integrală a foisorului din lemn de
pe latura de Vest pentru punerea în valoare a siluetei originale a monumentului istoric i implicit a portalului
gotic prin care se realizează accesul pe latura de Vest.
Refacerea, după caz, a ferestrelor de la turnul clopotniţă (Vest)
După un amplu studiu de parament se va stabili tipul de gol iniţial de la turnul clopotniţă (ferestre simple,
ferestre duble sau ferestre geminate).
Refacerea tencuielilor exterioare
Se vor realiza sondaje locale pentru identificarea posibilelor zone de pictură murală exterioară care s-ar
putea afla sub tencuielile exterioare. Prin decapare succesivă se vor stabili dacă aceste zone există,
marcându-se corespunzător i apoi se vor continua lucrările de decopertare până la nivelul zidăriei.
Asanări / hidroizolare
Primele intervenţii la exterior se vor concentra către protecţia zidăriei, îndepărtarea apelor pluviale şi
limitarea infiltraţiilor din sol. Se propun mai multe sisteme de protecţie şi finisaj exterior a zidăriei din
cărămidă a Bisericii:

1.
2.
3.
4.

Sistem de asanare aplicabil la exterior
Sisteme de tencuieli exterioare aplicabi!e peste zona de soclu
Sisteme de finisaj
Sisteme de vopsitorie pereţi exterior.

Preluarea apelor pluviale
După intervenţiile structurale punctuale la nivelul şarpantei se propune înlocuirea învelitorii. Conform
detaliilor şi planşelor anexate se propun două variante de material care să corespundă ca textură şi
cromatică cu volumetria şi stilul arhitectural al edificiului.

1

Varianta 1:
Din considerente istorice, pentru a respecta modelul specific zonei se propune înlocuirea ţiglei si a
tablei cu plăci din ardezie sub formă de romburi, în nuanţă gri-închis. - Varianta recomandată
Varianta 2

2. O variantă la utilizarea ardeziei pentru acoperis este un acoperis din indrilă (lemn).

Jgheaburile şi burlanele se vor reface integral. În plus acestea vor fi prevăzute şi cu sisteme electrice de
degivrare. La nivelul trotuarului de protecţie apele vor fi distribuite prin intermediul unor pante, către pantele
naturale ale terenului.
Învelitoarea va fi prevăzută cu parazăpezi.
Elemente de limbaj arhitectural
Primele lucrări de intervenţie la nivelul faţadelor vor fi de decopertare integrală a tencuielii existente şi de
îndepărtare a intervenţiilor anterioare cu mortare de ciment. După această primă decopertare se vor releva
fisurile structurale ale zidăriei şi se va studia tipologia golurilor si eventual a ancadramentelor ascunse.
Se propun, de principiu, mai multe variante de forme şi volumetrii de goluri de fereastră, grilaje metalice,
piese de racordare, etc., adaptate stilului şi imaginii de ansambiu a monumentului, care se vor stabili numai
după acest amplu studiu de parament care se realizează după decopertarea integrală a zidăriei.
Sistemul de iluminat arhitectural
Pentru punerea în valoare a monumentului se propune realizarea unui sistem de iluminat arhitectural cu
corpuri de iluminat exterioare cu sursă LED ce vor pune în evidenţă elementele de detaliu ale
ancadramentelor din piatră. Turnul va fi luminat de proiectoare de putere mare. având în vedere buna
vizibilitate a acestuia în localitate şi valoarea lui simbolică.
Protecţia împotriva supratensiunilor atmosferice
Construcţia va fi prevăzută cu o instalaţie de paratrăsnet de tip PDA (varf activ de captare) avand o raza de
protectie de 60m.
Dispozitivele de coborâre se vor executa cu conductor de otel o8mrn, montate îngropat in tencuiala.
lntre elementele de coborâre şi priza de părnânt, se vor prevedea piese de separaţie amplasate la h=1 ,5m.

INDICATORII URBANISTICI - SITUATIE PROPUSĂ OBIECT C1:
Sc = 129.00mp;
Sd =171.l2mp;
H max = 19.92m (cruce turn clopotniţă - nu se schimbă);
S trotuar de gardă (rtu intră în POT i CUT): 98,54 mp
CASA MORTUARA - CORP ANEXA (OBIECT C2

Se propune demolarea anexelor improvizate aie casei (copertine si toaleta rurala) si recompartimentarea
interioara cu extinderea aproximativa in apreita actuală, pe laturile de Est i Vest. În urma
recompartimentării corpul anexă va adăposti următoarele funcţiuni secundare, conexe bisericii: centrală
termică aferentă bisericii cu depozitul de lemne aferent. o depozitare si grupuri sanitare pe sexe si pentru
persoane cu handicap, spaţii multifuncţionale în cele două camere existente. De asemenea vechile
platforme betonate vor fi acoperite, fiind închise cu o structură usoară din lemn în acord cu limbajul
arhitectural al casei.
Se propune înlocuirea învelitorii cu ardezie sau sindrilă. În varianta înlocuirii cu sindrilă se impune
modificarea acoperisului (ridicarea coamei).
INDICATORII URBANISTICI - SITUAŢIE PROPUSĂ OBIECT C2:
Sc = 124.7lmp
Sd = 124.7lmp
H max = 5.40m
AMENAJĂRI EXTERIOARE (OBIECT C3)
Se propune realizarea sistematizării verticale a terenului astfel încât să se îndepărteze apele pluviale de
zidurile bisericii şi să evacueze în sistemul de puţuri absorbante propus. Se vor prevedea alei de acces
către corpul anexă şi către platformele exterioare amenajate ca spaţii de odihnă de relaxare şi ambientate
cu mobilier urban, puncte de apă şi vegetaţie de joasă şi medie înălţime.
Alei
Trotuarul existent din dale de piatră se va desface cu grijă, se vor reface straturile suport si apoi se va
monta la loc, cu păstrarea în integralitate a materialului istoric si a poziţiilor iniţiale ale pietrelor. Perimetral
zidurilor exterioare ale bisericii se va realiza un strat de pietris care va permite respiraţia
pereţilor/fundaţiilor.
Aleile noi (dinspre acces) si cele care se duc spre Casa Mortuară (C2) se vor realiza tot din dale de piatră,
similar cu cele existente.
Aleile secundare se vor realiza din deck de lemn, tratat. Pe o zonă restrânsă (7.00mp) se va amenaja o
mică zonă de loisir, acoperită cu o pergolă din lemn.
Accese
Accesele existente se vor menţine pe amplasament.
În prezent accesul pe amplasament se face din De531 prin cimitir, prin terenul care nu se află pe
proprietatea bisericii.
De o valoare particulară este expresia arhitecturală a portii secundare existente de pe latura de Est a
incintei, care face legătura cu zona inundabilă a râului Ribiţa. Această poartă se va păstra şl restaura.
Pilele portii se vor decoperta până la zidărie, iar tencuiala se va reface în sistem tradiţional din var-nisip.
Învelitoarea din ţiglă se va înlocui cu ardezie sau sindrilă - similar cu corpul anexă (casa mortuară) i
biserica.
Dezvoltarea ulterioară (vezi masterplan - plansa A-OO) permite realizarea unui acces nou pentru
autoturisme în extremitatea Vestică a incintei în apropierea podeţului, în afara proprietăţii bisericii (pe zona
de cimitir). Pe această platformă se vor amenaja trei locuri de parcare i un mic loc de gospodărire a
deseurilor.
Pentru sporirea atractivităţii monumentului istoric pentru vizitatori se va amenaja o zonă secundară de loisir
în Sudul incintei, compusă din foisoare de lemn, pontoane pe apă, pergole din lemn, băncuţe etc. În
această zonă vizitatorul se va putea bucura de cadrul natural deosebit al localităţii Ribiţa si va beneficia i
de informaţii despre istoricul localităţii si al bisericii.

Foisor din lemn (Altar de vară)
În zona de Sud a incintei bisericii se va amenaja un mic foisor din lemn (Altar de vară) realizat prin
desfacerea i translatarea foisolului actual din pridvorul Bisericii (Obiect 1) cu dimensiunile în plan 3,70m X
4,60m. Ca estetică, obiectul va respecta arhitectura iniţială a foiorului iniţial de pe latura Vestică. Foisorul
va avea caracter de construcţie temporară / amenajare, având fundatii punctuaie si strat ventilant din piatră
naturală.
Ponton circular
În extremitatea sudică a incintei se va amenaja un ponton circular din lemn (deck de lemn i
montanţi/balustradă din lemn masiv) având diametrul de 14.00m. Pontonul va fi sprijinit partial în albia
râului Ribiţa.
lluminat arhitectural si ambiental
lncinta aferentă bisericii se va ilumina arhitectural, cu lumini de accent amplasate în vecinătatea arborilor.
Pentru iluminarea aleilor se vor amplasa pitici de iluminat cu celule fotovoltaice.
Băncute si cosuri de gurioi
În completarea amenajării peisagere se vor amenaja locuri de stat jos pentru vizitatori pe băncuţe din
piatră podite cu lemn si cosuri de gunoi încastrate în materiale compozite sau lespezi din piatră naturală.
Vegetatie
Vegetaţia de talie medie se va planta astfel să ecraneze zona de cimitir - aa cum este privită biserica din
perspectivele principale (dinspre acces). Se va forma astfel un fundal de vegetaţie pe care se proiectează
biserica.
Se vor planta soiuri variate de plante perene (Hortensia, Holsa Halcyon etc.), dar si soiuri izolate precum
trandafiri, crizanteme etc.
Se va pune accent pe folosirea soiurilor de vegetaţie specifice Ţării Zarandului - una dintre cele mai
bogate rezervatii de tradiţii arhaice din România.
Vegetaţia existentă se va toaleta, astfel încât să nu impieteze asupra percepţiei monumentului din
localitate.
Lu m â nă rar
Se propune construirea unei structuri de tip zid - lumânărar adosate malului de pământ din partea de NordVest a bisericii. Lumânărarul se va finisa cu tencuieli tradiţionale sterse, raportate la estetica Bisericii Sf.
Nicolae. Paramentul va avea insertii din piatră, sirnilare cu cele de ia faţadele existente ale monumentului.
Accesul la compartimentele de vii / morţi se va face prin intermediul unor uşi ornamentale din metal.
Lumânărarul va fi semiîngropat în malul de părnânt i se acoperi cu un strat vegetal.
În dreptul lumânărarului se va amenaja o cirnea cu apă potabilă. Lângă se va realiza o rigolă care preia
atât apele de la cismea, cât si apele pluviale de pe tot terenul sistematizat. Rigola se va realiza din plăci
prefabricate din piatră / similipiatră i va fi prevăzută cu un strat de pietris pentru reţinerea impurităţilor.
Sc = 5.00mp
COEFICIENŢI URBANISTICI - SITUAŢIE PROPUSĂ AMENAJARE EXTERIOARĂ (nu intră în POT si
CUT):
S alei / pavaje (inclusiv trotar perimetral) = 235, 00 mp

S deck lemn = 65,00 mp
S spaţiu verde = 1920,00 mp
ÎMPREJMUIRE (OBIECT C4)
Împrejmuirea existentă se va reface cu materiale adecvate / specifice zonei astfel:
Pe latura de Est i Nord se va realiza o împrejmuire din zidărie masivă din piatră naturală (bolovani de râu)
amintind de originile romanice ale bisericii.
Pe latura de Sud (spre râu) nu se va realiza nici o împrejmuire, iar pe latura de Vest
COEFICIENŢI URBANISTICI - SITUAŢIE PROPUSĂ ÎMPREJMUIRE (nu intră în POT i CUT):
Lungime gard: 1 15,00 ml
INDICATORII URBANISTICI PROPUSI - BISERICĂ Sl ANEXA (OBIECT 1+OBIECT 2):
Sc= 253,71 mp;
Sd= 295,83 mp;
P.O.T. = 9,40 %
C.U.T. =0,11
H max (h biserică) = 19,92m = h turn biserică (nu se modifică);
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Anexa nr. 2 la Hotărârea nr.43/1O.09.2018

lndicatori tehnico-economici ai proiectului
Consolidare,restaurare,conservare biserică,amenajare incintă şi împrejmuire,realizare lumânărar
în exteriorul bisericii,înlocuire învelitoare,iluminat arhitectural şi ambiental,sistematizare verticală
a terenului,reamenajare incintă şi reabilitare poartă de acces secundar la ansamblu Bisericii
Sfântul Nicolae
l.

Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei:

Valoare totala a investitiei (cu TVA):

14.568.971,40 lei / 3.128.066,85 euro

Din care C+M (cu TVA):

1 1 .646.977,79 lei / 2.500.693,03 euro

Valoare totala a investitiei (fara TVA):

12.260.80404 lei / 2.632.486,1 1 euro

Din care C+M (fara TVA):

9.787.376,29 lei / 2.101.422,71 euro

(Decembrie 2017; 1 euro = 4,644 lei)

11.

Esalonarea investitiei

Anul l

4.369,014,40 lei / 938.059,99 euro

Anul 11

10.199.957,00 lei / 2.190.006,86 euro

111.

Durata de realizare:

Durata de realizare a investitiei este de 24 de luni
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ROMÂN lA

PROIECT DE HOTARARE NR. 39/03.09.2018
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice Ia faza SF/DALI, precum si indicatorii tehnico-economici ai
proiectului Consol idare,restaurare,conservare biserică,amenajare incintă şi împrejmuire,realizare lumânărar în
exteriorul biserici i,înlocuire învel itoare,iluminat arh itectural şi ambiental,sistematizare verticală a
terenului,reamenajare incintă şi reabilitar poartă de acces secundar la ansamblu Bisericii Sfântul Nicolae,a
cheltuielilor legate de acesta precum şi a acorduiui de parteneriat ce va fi încheiat între Comuna Ribiţa şi Parohia
ortodoxă Ribiţa
Consiliul local al comunei Ribita, Judetul Hunedoara,
Avand in vedere expunerea din motive nr.126/03.09.2018 prezentata de viceprimarul comunei
Ribita prin care se propune aprobarea proiectului Consolidare, restaurare,conservare biserică, amenajare
incintă şi împrejmuire,realizare lumânărar în exteriorul bisericii,înlocuire învelitoare,iluminat arhitectural şi
ambiental,sistematizare verticală a terenuiui,reamenajare incintă şi reabilitar poartă de acces secundar la
ansamblu Bisericii Sfântul Nicolae,a cheltuielilor legate de acesta precum şi a acordului de parteneriat ce
va fi încheiat între Comuna Ribiţa şi Parohia ortodoxă Ribiţa,
ln conformitate cu prevederile Legii nr 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare, ale HGR nr. 907/2016 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei
tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii metodologiei de elaborare a devizului
general pentru obiectivele de investitii si lucrari de interventii.
ln temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit b, alin 4 lit d si ale art.45 alin 2, lit e din Legea nr. 21 5/2001,
legea administratiei publice locale, republicata, modificata si completata ulterior,
HOTARASTE:
Art.1 (1) Se aprobă documentatia tehnico-econimica la faza DALIISF, precum si indicatorii tehnicoeconomici ai proiectului Consolidare,restaurare,conservare biserică,amenajare incintă şi
împrejmuire,realizare lumânărar în exteriorul bisericii,înlocuire învelitoare,iluminat arhitectural şi
ambiental,sistematizare verticală a terenului,reamenajare incintă şi reabilitar poartă de acces secundar la
ansamblu Bisericii Sfântul Nicolae în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional
Regional 2014 - 2020,Axa prioritară 5: Îmbunătăţirea mediului urban si conservarea, protecţia si
valorificarea durabilă a patrimoniul ui cultural, prioritatea de investiţii , prioritatea de investiţii
5. 1: Consenarea, protejarea, promovarea i dezvoltarea patrimoniu/ui natural i cultura,apelul de proiecte
POR/201 8/5/5. 1 /4
(2) descrierea sumara a investitiei se regaseste in Anexa nr. 1 - parte integranta la prezenta
(3) Se aproba indicatorii tehnico-economici conform Anexei 2 - parte integranta la prezenta
Art.2 Se aprobă încheierea unui acord de parteneriat între Comuna Ribiţa - lider de proiect şi
Parohia Ortodoxă Ribiţa în vederea implementării în comun a proiectului denumit mai sus.
Art. 3 Se aprobă valoarea totală a proiectului Consolidare, restaurare,conservare
biserică,amenajare incintă şi împrejmuire,realizare lumânărar în exteriorul bisericii,înlocuire
învelitoare,iluminat arhitectural şi ambiental,sistematizare verticală a terenului,reamenajare incintă şi
reabilitar poartă de acces secundar la ansamblu Bisericii Sfântul Nicolae ,în cuantum de 14.568.971,40 lei
/ 3.128.066,85 euro (inclusiv TVA).
Art.4 Se aprobă contribuţia proprie în proiect a comunei Ribiţa ,reprezentând achitarea tuturor
cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia din valoarea eligibilă a proiectului în sumă de

291 .267,64 lei - contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv TVA ,reprezentând cofinanţarea
proiectului Consolidare,restaurare,conservare biserică,amenajare incintă şi împrejmuire,realizare
lumânărar în exteriorul bisericii,înlocuire învelitoareiluminat arhitectural şi ambiental,sistematizare verticală
a terenului,reamenajare incintă şi reabilitare poartă de acces secundar la ansamblu Bisericii Sfântul
Nicolae.
Art.5 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului
Consolidare,restaurare,conservare biserică,amenajare incintă şi împrejmuire,realizare lumânărar în
exteriorul bisericii,înlocuire învelitoare,iluminat arhitectural şi ambiental,sistematizare verticală a
terenului,reamenajare incintă şi reabilitare poartă de acces secundar la ansamblu Bisericii Sfântul
Nicolae,pentru implementarea proiectului în condiţii optime,se vor asigura din bugetul local al comunei
Ribiţa,judeţul Hunedoara.
Art.6 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condiţiile
rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
Art.7 Se împuterniceşte FAUR IOAN - primar al comunei Ribiţa,judeţul Hunedoara să semneze
toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele comunei Ribiţa şi al partenerului- Parohia
Ortodoxă Ribiţa.
Art.8. Prezenta hotarare se comunica in scris:
- lnstitutia Prefectului, Judetului Hunedoara
- Compartiment urbanism si amenajarea teritoriului Primariei comunei Ribita
- Altor institutii competente,
- Si se aduce la cunostinta publica prin afisare pe plan local

AV EAZ. SECRETAR
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EXPUNERE DE MOTIVE
pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnicoeconomici ai proiectului Consolidare, restaurare,conservare biserică,amenajare incintă şi
împrejmuire,realizare lumânărar în exteriorul bisericii,înlocuire învelitoare,iluminat arhitectural şi
ambiental,sistematizare verticală a terenului,reamenajare incintă şi reabilitar poartă de acces secundar la
ansamblu Bisericii Sfântul Nicolae,a cheltuielilor legate de acesta precum şi a acordului de parteneriat ce
va fi încheiat între Comuna Ribiţa şi Parohia ortodoxă Ribiţa

Avand in vedere lucrarile de interventie ce urmează a se executa pentru Biserica Sf.Nicolae sub
denumirea Consolidare,restaurare,conservare biserică,amenajare incintă şi împrejmuire,realizare
lumânărar în exteriorul bisericii,înlocuire învelitoare,iluminat arhitectural şi ambiental,sistematizare verticală
a terenului,reamenajare incintă şi reabilitar poartă de acces secundar la ansamblu Bisericii Sfântul Nicolae
conform documentaţiei întocmită şi pusă la dispoziţie de către SC CREDO DESIGN,şi deoarece clădirea
propusă spre restaurare nu face parte din domeniul public al comunei astfel încât se impune acest
acord de parteneriat,propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma supusă dezbaterii prin proiectul de
hotărâre pus la dispoziţia dlor.consilieri.

Vl C E P R l MAR,

ROMÂN IA
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REFERAT
pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului Consolidare, restaurare, conservare
biserică,amenajare incintă şi împrejmuire,realizare lumânărar în exteriorul bisericii,înlocuire
învelitoare,iluminat arhitectural şi ambiental,sistematizare verticală a terenului,reamenajare incintă şi
reabilitar poartă de acces secundar la ansamblu Bisericii Sfântul Nicolae,a cheltuielilor legate de acesta
precum şi a acordului de parteneriat ce va fi încheiat între Comuna Ribiţa şi Parohia ortodoxă Ribiţa

Avand in vedere proiectul de hotarare nr.22/18.05.2018 şi expunerea din motive nr.66/18.05.2018 a
primarului comunei Ribita prin care se propune aprobarea proiectului Consolidare, restaurare,conservare
biserică,amenajare incintă şi împrejmuire,realizare lumânărar în exteriorul bisericii,înlocuire
învelitoare,iluminat arhitectural şi ambiental,sistematizare verticală a terenului,reamenajare incintă şi
reabilitar poartă de acces secundar la ansamblu Bisericii Sfântul Nicolae,a cheltuieliior legate de acesta
precum şi aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat cu Biserica Sf.Nicolae Ribiţa şi având în vedere
Ghidul solicitantului pentru Măsura 5.1 Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea
patrimoniului natural şi cultural din cadrul Programului Operaţional Sectorial,consider că proiectul
este legal şi oportun şi propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma supusă dezbaterii de către
dl.primar.

Bufte

ana

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA RIBITA
CONSILIUL LOCAL
Comisia pt.prog.de dezvoltare,buget finante,administarea
dom.pb.si privat al comunei,agr.gospodarire comunala
protectia mediului,servicii si comert
Comisia de specialitate pentru administratie publica locala,
juridica,apararea ordinii si linistii publice,a drepturilor cetatenilor
Comisia pentru invatamant,sanatate,cultura,protectie sociala,
activitati sportive si de agrement
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RAPORT
Pentru avizarea proiectului de hotărare privind aprobarea proiectului Consolidare,restaurare,conservare
biserică,amenajare incintă şi împrejmuire,realizare lumânărar în exteriorul bisericii,înlocuire
învelitoare,iluminat arhitectural şi ambiental,sistematizare verticală a terenului,reamenajare incintă şi
reabilitar poartă de acces secundar la ansamblu Bisericii Sfântul Nicolae,a cheltuielilor legate de acesta
precum şi a acordului de parteneriat ce va fi încheiat între Comuna Ribiţa şi Parohia ortodoxă Ribiţa
Comisiile reunite nr.1,2 şi 3 luand în discuţie proiectul de hotărare privind aprobarea proiectului
Consolidare,restaurare,conservare biserică,amenajare incintă şi împrejmuire,realizare lumânărar în
exteriorul bisericii,înlocuire învelitoare,iluminat arhitectural şi ambiental,sistematizare verticală a
terenului,reamenajare incintă şi reabilitar poartă de acces secundar la ansamblu Bisericii Sfântul Nicolae,a
cheltuielilor legate de acesta precum şi aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat cu Biserica
Sf.Nicolae Ribiţa constată că proiectul este legal fiind redactat în conformitate cu prevederile Legii
nr.215/2001 a administraţiei publice locale,ale Legii finanţelor publice nr.273/2006 precum şi ale HG
nr.906/2016 şi deasemenea este oportun deoarece monumentu Biserica Sf.Nicolae este foarte important
pentru turismul din zonă.Date fiind cele de mai sus,considerăm că proiectul de hotărare poate fi adoptat în
forma suspusă dezbaterii de dl.viceprimar - iniţiatorul său.

Comisia pt.prog.de dezvoltare,buget finante,administarea dom.pb.si privat al
comuneiagr.gospodarire comunala protectia mediului,servicii si comert
1.IEZAN LUCIA
2.TULEA SORIN
3.ONEA IOAN

o
c

Comisia de specialitate pentru administratie publica locala,juridica,apararea ordinii si linistii
publice,a drepturilor cetateniior
1.POPOVICI CONSTANTIN
2.MAGDALINA VASILE
3.NEAGA IOAN

Comisia pentru invatamant,sanatat9ultura,protectie sociala,activitati sportive si de agrement
1.RUSU HORIA
2.GOLDA ADRIANA 1OAA
3.JOSAN IOAN

