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Nota de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea
obiectivului CAPELA MORTUARA
in localitatea Tautii de Sus
a) amplasamentul
Judetul Maramures, localitatea Tautii de Sus, strada Morii, langa cimitirul unguresc
b) scopul realizarii obiectivului
Localitatea Tautii de Sus are potrivit recensământului din 2011,o populatie de 3093 de locuitori si se
estimeaza ca in urmatorii 10 ani numarul lor va depasi 3500. Majoritatea lor se declara ortodoxi,mai putini,
romano catolici,greco catolici,si alte culte religioase.
Ca urmare a aplicării normelor sanitare conforme cu legislaţia europeană, devenită obligatorie după
anul 2007, an în care România a aderat la Uniunea Europeană și a legislației interne in domeniu
Legea 102 din 8 iulie 2014 șă
Ordinului Ministerului Sănătății nr.119 din 4 februarie 2014,
a devenit necesară construirea unei capele mortuare care să satisfacă necesităţile legate de desfăşurarea
ceremoniei de înmormântare pentru locuitorii din Tautii de Sus
In localitate nu exista in prezent o capela
Biserica ortodoxă adăpostește morțiiîntr-o mică încăpere de la subsol, improprie pentru desfașurarea
ceremoniei religioase pentru înmormântare, iar Biserica romano catholic adaposteste decedatii im holul
bisericii. Celelalte confesiuni ,ocazional, in capela Horea II din Baia Mare,dar de cele mai multe ori acasa.
Nici una din aceste situatii nu mai este conform cu normele legale în vigoare.
c) necesitatea, oportunitatea si eficienta lucrarilor solicitate;
Pentru asigurarea conditiilor de securitate sanitara si sanatate publica ,impuse de conditia de stat membru al
UE, dar și de legislația românească în domeniu, este necesara construirea urgent a unei capele care sa
poata fi folosita de toti locuitorii,indiferent de confesiunea religioasa si nu numai .
Realizarea acestui obiectiv, in aceasta perioada devine oportuna,datorita posibilitatii de a accesa
fonduri europene, pentru finantarea lui si absolut necesară pentru conformarea la legislatia recentă
d) suprafata si situatia juridica a terenului pe care urmeaza a fi amplasata investitia
Terenul pe care urmeaza a se construe capela ,in suprafata de cca 200 mp este parte din domeniul
public,parte din cimitirul unguresc.Intrucat este necesara protejarea suprafetei din cimitir, care va fi
destinata acestei constructii se va marca locul pentru a impiedeca asezarea in zona a unor morminte
noi
El este identificat in cf
sub nr.topo
In zona exista retea electrica de 220 V,retea de gaz,si apa in imediata vecinatate si intr-un viitor apropiat
si canalizare
e)

necesarul de spatii si amenajari anexe;
cuprinde urmatoarele incaperi:
sala pricipala pentru ceremonie
48-50 mp
depozit frigorific pentru 4 sicrie
7,5-10 mp
magazie
8-10 mp
grup sanitar b
cca 5 mp
grup sanitar f
cca 4 mp
total spatii inchise
cca 75-80 mp
terasa acoperita
cca 48 mp
total suprafata construita
cca. 130 mp
f) principalele utilaje ce vor intra in dotarea constructiei
Depozitul de sicrie va fi construit ca o sala frigorifica,cu grad de izolatie si instalatie de frig aferenta
Sala de ceremonii va avea instalatie de aer conditionat
Pentru grupurile sanitare un boiler electric de 30-50 litri, instalatie de apa calda si rece, record la
canalizare, instalatie electrica
g) numarul de persoane ce urmeaza sa isi desfasoare activitatea in noile spatii;
Capela va fi ingrijita de o persoana cu un sfert de norma

h) destinatiile spatiilor;
Sala principala pentru ceremonie,va fi utilizata pentru oficierea ceremoniilor funerare si in situatii
deosebite ,cand numarul mortilor aflati simultan in capela va fi mai mare de 4 ,se va folosi si penrtu
depozitare.
Depozitul de 7,5-10 mp are scop de a adaposti maxim 4 sicrie
Magazia va adaposti materiale specifice uzuale,pentru cult, cuatenie si intretinere
Terasa acoperita (pridvorul)se va utilize ca o extensie a salii de ceremonii, atunci cand va fi cazul
i) nivelul de dotare cu obiecte de inventar si mijloace fixe;
Capela va fi dotata cu obiecte de inventar specifice:O masa ,6 scaune cateva banci mobile,
5 buc suporti pliabili pentru sicrie,un carucior pentru mutat sicrie , 4 buc sfesnice cu picior inalt, 2 buc
sfesnice de masa, alte obiecte marunte
n) data de introducere in buget a valorii estimate
-studiul de prefezabilitate
30.01.2016
-studiilor de fezabilitate
31.03.2016
-proiectare
15.02.2016
- obiectivul de investitii
15.09.2016
o) detalii privind valoarea estimata a investitiei;
Valoarea estimate a investitiei :
Amenajare teren
cca 30.000 ,00 ron
Constructie parter
286.250,00ron
TOTAL
316.250,00 ron
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