
Consiliul Local al Municipiului Slatina 
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080 

telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336 
e-mail: office primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro 

Nr. 110/31.03.2022 

HOTĂRÂRE 

Referitoare la: aprobare Studii de fezabilitate si Indicatorii Tehnico — Economici pentru 
obiectivele: 

- „Extindere reţea de iluminat pentru strada Constructorului"; 
- „Extindere reţea de iluminat pentru strada G-ral Aldea"; 
- „Extindere reţea de iluminat pentru strada Orhideelor"; 
- „Extindere reţea de iluminat pentru Platoul Strehareti (Carol I, Dealul Viilor, Regele 

Ferdinand, Mircea Botez, Regina Maria, Mesteac'ănului)"; 
- „Extindere reţea de iluminat pentru strada Tunari"; 
- „Extindere reţea de iluminat pentru strada Victor Biltz". 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, Intrunit 1n sedinţa ordinară din data de 
31.03.2022. 

Având in vedere: 
- Initiativa primarului prin Referatul de aprobare nr.28257/25.03.2022; 
- Nota de fundamentare a Direcţiei Administrarea Străzilor şi Iluminatului Public 

nr.1977/25.03.2022; 
- Raportul de specialitate nr.28325/25.03.2022 al Compartimentului juridic, contencios; 
- Avizul Comisiilor de specialitate de buget-finante, amenajarea teritoriului si urbanism, 

comisia juridica şi de disciplina din cadrul Consiliului Local Slatina; 
- H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 
In temeiul art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (6) lit. c) si alin. (14), art. 139 alin (1) coroborat cu art. 

196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se aprobâ Studiile de fezabilitate şi Indicatori Tehnico — Economici pentru obiectivele: 
- „Extindere reţea de iluminat pentru strada Constructorului"; 
- „Extindere reţea de iluminat pentru strada G-ral Aldea"; 
- „Extindere reţea de iluminat pentru strada Orhideelor"; 
- „Extindere reţea de iluminat pentru Platoul Strehareti (Carol I, Dealul Villor, Regele 

Ferdinand, Mircea Botez, Regina Maria, Mesteacănului) ; 
- „Extindere reţea de iluminat pentru strada Tunari"; 
-„Extindere reţea de iluminat pentru strada Victor Biltz". 

Art. 2. Prezenta hotărâre se va aduce la cunostinta publica pe pagina de internet a Primăriei municipiului Slatina 
si se va comunica la: - Instituţia Prefectului - Judeţul Olt; 

- Primarul municipiului Slatina; 
- Direcţia Administrarea Străzilor şi Iluminatului Public; 

is cţia Generală Economică. 

. • / 
.presedinte de se-Opiţă, Contrasemnează, 
ILIE Violetă Crisiha Secretar general al mu cipiului Slatina 

Mihai - IDITA 

Hotăjăreas fost adoPtaă cu 21 voturi „PENTRU". 
• 

21 - consilieri prezenţi 
0 - consilieri absenţi 

21 - consilieri 1n funcţie. 



Consiliul Local al Municipiului Slatina 

Direcţia Administrarea Străzilor şi Iluminatului Public 
str. Draganesti, nr. 25A, Slatina , Jud.Olt tel. 0249/422.788, fax.0349/414.412e-mail iluminatpublicpms@yahoo.com 

ANEXA NR1 LA H.C.L.nr.110/31.032022 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO — ECONOMICI 

DENUMIREA INVESTITIEI: „Extindere reţea de iluminat pentru strada Constructorului"; 

BENEFICIARUL INVESTITIEI: Consiliul Local al Municipiului Slatina 

Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investiţii 

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investitii, exprimată In lei, cu TVA 
şi, respectiv, fără TVA, din care constructii-montaj (C+M), 1n conformitate cu devizul general; 

Denumire Parametru 
Valoare totala proiect fara TVA 306.678,31 
Valoarea TVA 57.682,70 
Valoare totala proiect TVA inclus 364.361,01 
Din care Constructii+Montaj TVA inclus 333.754,14 

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performantă - elemente fizice/capacităţi fizice care 
să indice atingerea tintei obiectivului de investitii - şi, după caz, calitativi, 1n conformitate cu 
standardele, normativele şi reglementările tehnice 1n vigoare. 

Parametri tehnici ai obiectivului de investitii 
Denumire Parametru 
Numarul total de aparate de iluminat instalate 16 buc 
Numarul total de stalpi montati 8m 16 buc 
Lungimea de retea extinsa a sistemului 673 m 
Puterea totala instalata a sistemului 0,72 kW 

,Preşedinte de şedinţă, 

:"ILIE Violeta Cristina 



Consiliul Local al Municipiului Slatina 

Directia Administrarea Străzilor şi Iluminatului Public 
str. Draganesti, nr. 25A, Slatina, Jud.Olt tel. 0249/422.788, fax.0349/414.412e-mail iluminatpubliepms®yahoo.com 

ANEXANR2LA H.CL.nr.110/31.03.2022 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO — ECONOMICI 

DENUMIREA INVESTIŢIEI: „Extindere reţea de iluminat pentru strada G-ral Aldea" 

BENEFICIARUL INVESTITIEI: Consiliul Local al Municipiului Slatina 

Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii 
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investitii, exprimată in lei, cu TVA 
şi, respectiv, fără TVA, din care constructii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general; 

Denum ire Parametru 
Valoare totala proiect fara TVA 49.649,09 
Valoarea TVA 9.358,61 
Valoare totala proiect TVA inclus 59.007,70 
Din care Constructii+Montaj TVA inclus 42.545,27 

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performantă - elemente fizice/capacităti fizice care 
să indice atingerea tintei obiectivului de investitii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu 
standardele, normativele şi reglementările tehnice in vigoare. 

Parametri tehnici ai obiectivului de investitii 
Denumire Parametru 
Numarul total de aparate de iluminat instalate 3 buc 
Numarul total de stalpi montati 8m 3 buc 
Lungimea de retea extinsa a sistemului 80 m 
Puterea totala instalata a sistemului 0,09 kW 

"Preşedint e şedintă, 

ILIE Violeta Cristina 



Consiliul Local al Municipiului Slatina 
Direcţia Administrarea Străzilor şi Iluminatului Public 

str. Draganesti, nr. 25A, Slatina , Jud.Olt tel. 0249/422.788, fax.0349/414.412e-mail iluminatpubliepms@yaboo.com 

ANDUNR3LA H.CL. nr.110/31.032022 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO — ECONOMICI 

DENUMIREA INVESTIŢIEI: „Extindere reţea de iluminat pentru strada Orhideelor" 

BENEFICIARUL INVESTITIEI: Consiliul Local al Municipiului Slatina 

Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii 

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată 1n lei, cu TVA 
şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), 1n conformitate cu devizul general; 

Denumire Parametru 
Valoare totala proiect fara TVA 107.951,01 
Valoarea TVA 20.333,97 
Valoare totala proiect TVA inclus 128.284,98 
Din care Constructii+Montaj TVA inclus 101.705,59 

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice care 
să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi,In conformitate cu 
standardele, normativele şi reglementările tehnice 1n vigoare. 

Parametri tehnici ai obiectivului de investitii 
Denumire Parametru 
Numarul total de aparate de iluminat instalate 5 buc 
Numarul total de stalpi montati 8m 5 buc 
Lungimea de retea extinsa a sistemului 240 m 
Puterea totala instalata a sistemului 0,18 kW 

Preşedinte de şedinţă, 

ILIE Violeta Cristina 



Consiliul Local al Municipiului Slatina 

Direcţia Administrarea Străzilor şi Iluminatului Public 
str. Draganesti, nr. 25A, Slatina , Jud.Olt tel. 0249/422.788, fax.0349/414.412e-mail iluminatpublicpms@yahoo.com 

ANEXA NR4 LA RCL.nr.110 /31.03.2022 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO — ECONOMICI 

DENUMIREA INVESTIŢIEI: „Extindere reţea de iluminat pentru Platoul Strehareti (Carol I, Dealul 
Viilor, Regele Ferdinand, Mircea Botez, Regina Maria, Mesteacănului)" 

BENEFICIARUL INVESTITIEI: Consiliul Local al Municipiului Slatina 

Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii 

a) indicatori maximall, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată 1n lei, cu TVA şi, 

respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), 1n conformitate cu devizul general; 

Denum ire Parametru 
Valoare totala proiect fara TVA 629.040,96 
Valoarea TVA 118.321,30 
Valoare totala proiect TVA inclus 747.362,26 
Din care Constructii+Montaj TVA inclus 681.250,82 

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi flzice care să 

indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, 1n conformitate cu standardele, 
normativele şi reglementările tehnice 1n vigoare 

Parametri tehnici ai obiectivului de investitii 
Denumire Parametru 
Numarul total de aparate de iluminat instalate 106 buc 
Numarul total de stalpi montati 6m 4 buc 

8m 39 buc 
Lungimea de retea extinsa a sistemului 
LES+LEA 

4032 m 

Puterea totala instalata a sistemului 4,386 kW 

Pfeseduite de §edinţa, 

ILIE Violeta Cristina 



Consiliul Local al Municipiului Slatina 

Direcţia Administrarea Străzilor şi Iluminatului Public 
str. Draganesti, nr. 25A, Slatina , Jud.Olt tel. 0249/422.788, fax.0349/414.412e-mail iluminatpubliepmsgryahoo.com 

ANEXA NR5 LA H.CL.nr.110 /31.032022 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO — ECONOMICI 

DENUMIREA INVESTIŢIEI: „Extindere reţea de iluminat pentru strada Tunari" 

BENEFICIARUL 1NVESTITIEI: Consiliul Local al Municipiului Slatina 

Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii 

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată 1n lei, cu TVA şi, 

respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), 1n conformitate cu devizul general; 

Denumire Parametru 
Valoare totala proiect fara TVA 155.096,76 
Valoarea TVA 29.190,86 
Valoare totala proiect TVA inclus 184.287,62 
Din care Constructii+Montaj TVA inclus 158.791,08 

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice care să 

indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, 1n conformitate cu standardele, 
normativele şi reglementările tehnice 1n vigoare. 

hnici ai obiectivului de investitii 
Denumire Parametru 
Numarul total de aparate de iluminat instalate 9 buc 
Numarul total de stalpi montati 8m 9 buc 
Lungimea de retea extinsa a sistemului 399 m 
Puterea totala instalata a sistemului 0,324 kW 

reSe-dinte.,de s dinţă, 

ILIE Violeia Cristina 



Consiliul Local al Municipiului Slatina 
Directia Administrarea Străzilor şi Iluminatului Public 

str. Draganesti, nr. 25A, Slatina , Jud.Olt tel. 0249/422.788, fax.0349/414.412e-mail iluminatpublicpms@yahoo.com 

ANEXANR6LA H.CL.nr.110 /31.03.2022 

PRINCIPALH INDICATORI TEHNICO — ECONOMICI 

DENUMIREA INVESTITIEI: „Extindere reţea de iluminat pentru strada Victor Biltz" 

BENEFICIARUL INVESTITIEI: Consiliul Local al Municipiului Slatina 

Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii 

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată 1n lei, cu TVA şi, 

respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), 1n conformitate cu devizul general; 

Denumire Parametru 
Valoare totala proiect fara TVA 164.124,17 
Valoarea TVA 30.887,63 
Valoare totala proiect TVA inclus 195.011,80 
Din care Constructii+Montaj TVA inclus 169.208,18 

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice care să 

indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, 1n conformitate cu standardele, 
normativele şi reglementările tehnice 1n vigoare 

Parametri tehnici ai obiectivului de investitii 
Denumire Parametru 
Numarul total de aparate de iluminat instalate 9 buc 
Numarul total de stalpi montati 8m - 8 buc 
Lungimea de retea extinsa a sistemului 350 m 
Puterea totala instalata a sistemului 0,27 kW 

Presedinte de sedinţă, 

ILIE Violeta Cristina 


