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Nr.268/16.08.2022 

HOTĂRÂRE 

Privind: aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investiţii,, Reabilitare strada Recea, Municipiul Slatina, aprobat 
pentru finanţare prin Programul naţional de investiţii „Anghel Saligny„ precum şi a sumei 
reprezentând categoriile de cheltuieli finanţate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, intrunit in şedinţa extraordinară 
din data de 16.08.2022-

- Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Slatina nr.92381/16.08.2022 la proiectul de 
hotărâre; 

- Raportul de specialitate al Serviciului Lucrări Publice nr.92398/16.08.2022; 
Având în vedere prevederile: 

- Art. 1 alin (1) şi alin (4)-(5), art.2,art.3,art.4 alin.(1) lit.c)-d) şi art.6 alin. (1) din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii „Anghel 
Saligny"; 
- Ordinul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei nr.1.333 din 22.09.2021 
privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţel de 
urgenţă a Guvemului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Naţional de Investiţii „Anghel 
Saligny", pentru categoriile de investiţii de la art. 4 alin. (1) lit. a) — d) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 95/2021; 
- Ordinul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei nr.1.321 din 20.09.2021 
pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. 
a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de 
investiţii „Anghel Saligny", 
- Ordinul Ministrului Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Administraţiei nr. 1471 /2022 prin care a fost 
aprobată lista obiectivelor de investiţii ce vor fi , finanţate prin Programul Naţional de Investiţii „ 
Anghel Saligny „; 
- Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru obiective de investiţii si lucrări de intervenţii; 
- Hotararea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice; 
- Prevederile HCL m..43/09.02.2022, Capitol Bugetar 84.02 "Transporturi, subcapitolul 84.02.03.03-
Străzi" 
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate Buget-Finanţe, Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism, Juridică şi de Disciplină din cadrul Consiliului Local al municipiului Slatina; 
- Prevederile art.129 alin (1), art. 139 alin. (3) lit. e) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

HOTĂRĂSTE: 

Art. 1. Se aprobă Documentaţia tehnico-economică - Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenţie pentru obiectivul de investiţii,, Reabilitare strada Recea, Municipiul Slatina „aprobată 

pentru finanţare prin Programul naţional de investiţii,, Anghel Saligny„ prin ordin al ministrului 



dezvoltării, lucrărilor publice şi administratiei, intocmită de Proiectant S.0 ESRAR MATCONS 
S.R.L, inregistrată. la Primăria Municipiului Slatina cu nr. 96419/16.11.2021. 
Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii,, Reabilitare strada 
Recea„ Municipiul Slatina, conform anexei nr. 1, la prezenta hotărke; 
Art. 3. Se aprobă finanţarea de la bugetul local al Municipiului Slatina a sumei de 207 060,68 lei 
inclusiv T.V.A reprezentând cheltuielile finanţate de la bugeul local conform prevederilor art. 4 alin 
(6) din Normele metodologice pentru punerea 1n aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvemului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului national de investiţii „Anghel Saligny„ pentru 
categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin .(1) lit.a)-d) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvemului 
nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si administraţiei nr. 
1333/2021; 
Art. 4. Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
Art. 5. Prezenta hotărke se va aduce la cunoştinţă publică pe pagina de intemet a Primăriei 
Municipiului Slatina şi se comunică la: 

- institutia Prefectului- Judeţul Olt; 
- Primarului Municipiului Slatina; 
- Ministerului Dezvoltâ." Lucrărilor publice şi Administraţiei 
- Administratorului Public; 
- Serviciului Lucrări Publice; 
- Serviciul Cheltuieli Financiar, Contabilitate. 
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Anexa nr. 1 
la HCL nr. 268/16.08.2022 

Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico - economici 
al obiectivului de investiţii 

Denumirea obiectivului de investiţii: „ Reabilitare strada Recea" 
Faza (Nota conceptuală/SF/DALI/PT) DALI 
Beneficiar (UAT) Municipiul Slatina 
Amplasament: Intravilan, Slatina, Olt 
Valoarea totală a investiţiei (lei inclusiv TVA) 3.542.030,41 
din care C+M (lei inclusiv TVA) 3.106.421,51 
Curs BNR lei/euro din data 27.10.2021 4,9495 
Valoarea finanţată de Ministerul Dezvoltării, Luerărilor Publice şi Administraţiei (cheltuieli 3.334.969,73 
Valoare finanţată de UAT SLATINA (lei inclusiv TVA) 207.060,68 

DR1UMURILE PUBLICE CLASIFICATE ŞI INCADRATE iN CONFORMITATE CU PREVEDERILE 
LEGALE iN VIGOARE CA DRUMURI JUDEŢENE, DRUMURIDE INTERES LOCAL, RESPECTIV 

DRUMURI COMUNALE ŞI/SAU DRUMURI PUBLICE DIN INTERIORUL LOCALITĂŢILOR, 
PRECUM ŞI VARIANTE OCOLITOARE ALE LOCALITĂŢILOR 

Indicatori tehnici specifici categoriei de investiţii de la art. 4 alin. 
(1) lit. e) din O.U.G. nr. 95/2021 

U.M. Cantitate 
Valoare 

(lei inclusiv 
TVA) 

Lungime drum - terasamente m. 1219,00 290.036,63 
Lungime drum - strat fundaţie m. 1219,00 306.025,46 
Lungime drum - strat de bază m. 1219,00 874.297,28 
Lungime drum - Imbrăcăminte rutieră m. 1219,00 1.031.713,34 
Lăţime parte carosabilă m. 7,00 
Şanţuri/rigole m. 
Trotuare m. 0,00 
Lucrări de consolidare m. 
Poduri (număr/lungime totală) buc./m. 
Pasaje denivelate, tuneluri, viaducte (număr/lungime totală) buc./m. 
Alte capacităţi (marcaje, ridicare la cote, borduri, pluvială) 591.972,60 

Standard de cost aprobat prin OMDLPA nr. 1321/2021 (euro fără TVA) 1 KM 330.000,00 

Verificareincadare 1n standard de cost 

Valoarea totală a investiţlei 1n euro, raportată la numărul de beneficiari direcţi/km drum 
(euro fără TVA) 

1 KM 402.963,29 
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