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Nr. 436/15.11.2022 

HOTĂRÂRE 

Privind: „Modificarea anexei din HCL nr. 322/30.08.2019 pentru investiţia — Modernizare străzi 
pe care circulă transportul public - strada Văilor şi str. Vintilă Vodă (Modemizare străzi pe care 
circulă transportul public si dezvoltarea infrastructurii pietonale in Municipiul Slatina cod SMIS 
127366). 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, intrunit in şedinta extraordinară de 
indată din data de 15.11.2022. 

Avănd in vedere: 
- Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Slatina nr.122912/14.11.2022 la proiectul de 
hotăiire; 
- Raportul de specialitate al Serviciului Lucrări Publice nr.122915/14.11.2022; 

- Prevederile Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 322/30.08.2019 referitoare la 

aprobarea modificare anexă la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 337/27.11.2018 

referitor la aprobare „Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi indicatori tehnico-

econonici pentru obiectivul - Modemizare străzi pe care circulă transportul public - str. Văilor şi str. 

Vintilă Vodă; 

- Prevederile art. 1 alin.(1) şi art. 2 alin (1), (10), (11),şi (12) din Ordonanţa Guvemului nr. 15/2021 

privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie 

publică; 

- Prevederile Ordinului MDLPA nr. 2050/30.12.2021 pentru modificarea şi Inlocuirea Metodologiei 

privind ajustarea preţurilor aferente materialelor de construcţii pentru contractele de achiziţie 

publică/contractele sectoriale de lucrări finanţate prin programul Operaţional Regional 2014-2020; 

- Prevederile art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative; 

- 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.(2), lit. d), alin.(4) lit. d) şi alin.(14) ale art. 139 alin.(1) precum şi 

art.196 alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

HOTĂRĂSTE: 

Arti Se aprobă ,Modificarea anexei din HCL nr. 322/30.08.2019 pentru investiţia — Modernizare 

străzi pe care circulă transportul public - strada Văilor şi str. Vintilă Vodă 



( Modemizare străzi pe care circulă transportul public si dezvoltarea infrastructurii pietonale in 

Municipiul Slatina cod SMIS 127366) care va avea cuprinsul conform anexei, la prezenta hotărăre. 

Art.II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 322/30.08.2019 referitor 

la aprobare „Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie şi indicatori tehnico-economici pentru 

obiectivul „Modernizare străzi pe care circulă transportul public-str. Văilor şi str. Vintilă Vodă„ rămân 1n 

vigoare . 

Art. III Prezenta hotărăre se va aduce la cunoştinţă publică pe pagina de intemet a Primăriei 

Municipiului Slatina şi se comunică la: 

- Instituţia Prefectului- Judeţul Olt; 

- Primarului Municipiului Slatina; 

- Serviciului Lucrări Publice; 

- Serviciul Cheltuieli Financiar, Contabilitate; 

-Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională; 
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Hotărărea a fost adoptată cu 19 voturi „PENTRU". 
19 - consilieri prezenţi 

2 - consilieri absenţi 

21 - consilieri in funcţie. 
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Anexă la HCL nr.436/15.11.2022 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO—ECONOMICI 

pentru investiţia - Modernizare străzi pe care circulă transportul public - strada Văilor şi str. 
Vintilă Vodă ( Modernizare străzi pe care circulă transportul public si dezvoltarea infrastructurii 
pietonale in Municipiul Slatina cod SMIS 127366) 

BENEFICIARUL INVESTIŢIEL Consiliul Local al Municipiului Slatina 

valori inclusiv TVA 

1. Valoarea totala a investitiei 7 446 472, 85 lei 
din care 

- Constructii montaj (C+M), 6 572 563, 76 lei 

2. Esalonarea investitiei 

Anul I (INV/C+M) 7 446 472,85 lei / 6 572 563,76 lei 

3. Durata de executie a lucrarilor 9 luni si 18 zile 

4. Capacitatii (in unitati fizice) 

Strada VĂILOR 
U.M Cantitate 

Lungime totală ml 684,27 

Sistem rutier mp 10 894 

Borduri mari de granit ml 2462 

Ridicare capace canal la nivel buc 14 

Ridicare răsuflători gaze la nivel buc 5 

Geigere existente buc 14 

Geigere propuse buc 2 



Strada VINTILĂ -VODĂ 

U.M Cantitate 

Lungime totală ml 643,44 

Sistem rutier mp 8822 

Trotuare mp 2520 

Borduri mari de granit ml 1680 

Borduri mici de granit ml 254 

Ridicare capace canal la nivel buc 48 

Ridicare răsuflători gaze la nivel buc 26 

Geigere existente buc 15 

Geigere propuse buc 6 
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