
Consiliul Local al municipiului Slatina 
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080, tel. 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336 

e-mail: office(dorimariaslatina.ro site: vivniv.primariaslatina.ro 

Nr.373/29.09.2022 

HOTĂRÂRE 

Privind: „actualizarea indicatorilor tehnico — economici pentru investiţia - Reabilitare Liceul 
Tehnologic P.S. Aurelian, municipiul Slatina , judeţul Olt cod SMIS 126621" 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA,Intrunit in sedinta ordinară din data de 29.09.2022. 
Având in vedere: 

- Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Slatina nr.106783/28.09.2022 la proiectul de 
hotărăre; 

- Raportul de specialitate al Serviciului Lucr'ări Publice nr.106789 din 28.09.2022; 
- Prevederile Hotărării Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 115/25.04.2019 referitoare la 

aprobarea documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI) şi indicatorii tehnico-econonici 
şi descrierea sumară pentru investiţia „ Reabilitare Colegiul Economic P.S. Aurelian, municipiul 
Slatina, judeţul Olt „; 

- Ordonanţa de urgenţă nr. 47/14.04.2022 privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie 
publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor cadru, art.4, alin (6); 

- Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate, comisia juridică şi de disciplină şi Comisiei de 
specialitate buget-finanţe din cadrul Consiliului Local al municipiului Slatina 

in temeiul art. 129 alin (1), alin.(2) lit. b, alin .(4) lit.d) alin.(7) lit.( a) art. 139 alin.(3) lit. e) 
precum şi art.196 alin. (1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificările 
şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂSTE: 

Art.1 Se aprobă „ Actualizarea indicatorilor tehnico — economici pentru investiţia - 
„ Reabilitare Liceul Tehnologic P.S. Aurelian, municipiul Slatina , judeţul Olt cod SMIS 
126621" conform anexei nr. 1, la prezenta hotărăre. 

Art. 2 Prezenta hotărăre se va aduce la cunoştinţă publică pe pagina de internet a Primăriei 
Municipiului Slatina şi se comunică la: 

- Institaţia Prefectului- judeţul Olt; 
- Primarului Municipiului Slatina; 
- Servisi_1143-i—Lucrări Publice; 
- Srvciitil ekiii"0 Financiar, , Contabilitate; 
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Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „PENTRU”. 
18 - consilieri prezenţi 
3 - consilieri absenţi 

21 - consilieri in funcţie. 
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Anexă nr.1 la.HCL nr.373/29.09.2022 

PRINCLPALH INDICATORI TEHNICO — ECONO1VHCI 

Privind „ Actualizarea indicatorilor tehnico — economici pentru investifia - Reabilitare Liceul 
Tehnologic P.S. Aurelian, numicipiul Slatina , judeţul Olt cod SMIS 126621" 

BENEFICIARUL INVESTIŢIEL Consiliul Local al Municipiului Slatina 

valori inclusiv TVA 

1.Valoarea totala a investitiei 9 445 891, 29 lei 
din care 

- Constructii montaj (C+M), 8 385 343, 34 lei 

2. Esalonarea investitiei 

Anul I (INV/C+M) 9 445 891, 29 lei / 8 385 343, 34 lei 

3. Durata de executie a lucrarilor 24 de luni şi 24 zile (3 luni proiectare şi 21 luni si 24 de 
zile executie) 

4. Capacitatii (in unitati fizice) 

• Regim de "inălţime- subsol partial tehnic+parter +3 etaje 

• Suprafaţa construită -731 mp 

• Suprafaţa desfăsurată -3177 mp 


