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Nr. 43/28.02.2023 

HOTĂRÂRE 

Referitoare la: actualizare Studiu de Fezabilitate i Indicatori Tehnico — Economici privind 
„Construire Parcare Supraetajata, Cartier Eugen Ionescu, municipiul Slatina, Judeţul Olt" 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, Intrunit 1n sedinţa ordinară din data de 
28.02.2023. 

Având 1n vedere: 
- Referat de aprobare al Primarului mun. Slatina nr.13558/17.02.2023; 
- Nota de fundamentare nr.1182/17.02.2023; 
- Raportul de specialitate nr. 13569/17.02.2023 1ntocmit de Compartimentul juridic, contencios 
- Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate de buget-finanţe, amenajarea teritoriului si urbanism, 

comisia juridica si de disciplina din cadrul Consiliului Local Slatina; 
- H.C.L nr. 20/29.01.2020 privind aprobare Studiu de fezabilitate si Indicatori Tehnico-Economici 

privind „ Construire Parcare Supraetajată, Cartier Eugen Ionescu, municipiul Slatina Olt; 
- H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice 

aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 
- Ordonanţa nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru ajustarea preţurilor 

contractelor de achiziţie publică; 
- O.U.G nr. 47/2022 privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică/contractelor 

sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru; 
În temeiul art. 129 alin.(2) lit. b), alin.(4) lit. d) şi art. 139 alin.(3) lit. e) coroborat cu art. 196 alin.(1) 

lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.l. Se aprobă actualizare Studiu de Fezabilitate i Indicatori Tehnico — Economici privind 
„Construire Parcare Supraetajata, Cartier Eugen Ionescu, municipiul Slatina, Judeţul Olt" , 
conform anexei. 

Art. 2. Lucrările privind execuţia obiectivului revin 1n sarcina Direcţiei Administrarea Străzilor şi 
Iluminatului Public. 

Art. 3.Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţă pe pagina de internet a Primăriei municipiului 
Slatina si se comunică la: 

- Instituţia Prefectului Judeţul Olt; 
- Primarul municipiului Slatina; 
- Directia Administrarea Străzilor şi Iluminatului Public; 

rală Economică; 
strarea Patrimoniu. 

ţă, Contrasemnează, 
Secretar general al mu • ipiului Slatina 

Miha* on DITA 

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „PENTRU". 
19- consilieri prezenţi 
2 - consilieri absenţi 
21 - consilieri 1n funcţie. 
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Anexă la HCL nr. 43/28.02.2023 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO—ECONOMICI 

DENUMIREA INVESTIŢIEI: Studiu de Fezabilitate i Indicatori Tehnico — Economici privind 
„Construire Parcare Supraetajata, Cartier Eugen Ionescu, municipiul Slatina, Judeţul Olt" 

BENEFICIARUL INVESTIŢIEL Consiliul Local al Municipiului Slatina 

Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii: 

1. Valoarea totală a investitiei fără TVA este de: 21.283.658 lei 
din care: 
constructii şi montaj (C+M) fără TVA: 16.181.589 lei 

2. Valoarea totală a investitiei inclusiv TVA este de: 25.327.553 lei 
din care: 
constructii şi montaj (C+M) inclusiv TVA: 19.256.090 lei 

3. Durata de realizare a investitiei este de 12 luni. 

4. Capacitati (in unitati fizice): 

Parcarea: va fi subterana, va avea dimensiunile de 37,80 m x 54,40 m, ocupand o suprafata de 
2056,32 mp cu un numar de 80 locuri de parcare. 

Zonele de relaxare si recreere: 
2 spatii de recreere - cu dimensiunea in plan de 13,00 m x 14,20 m, ocupand o suprafata de 
186,60 mp (pentru un singur spatiu), cu suprafata zonei de relaxare din tartan de culoare bleu, 
spatiile ce se vor imprejmui partial cu gard din plasa pentru protectie cu inaltimea de 3,00 m. 
Pentru flecare spatiu de recreere a fost prevazut cate un cos de baschet. 
Intre cele doua spatii se va amplasa o jardiniera din beton ce se va placa cu granit, jardiniera va 
avea o suprafata de 50,15 mp; 
spatiu de joaca - pentru copiii cu suprafata de joaca din tartan maro inchis, va ocupa o suprafata 
de 592,45 mp, spatiu pe care se va amplasa un modul de joaca pentru copiii, tot in aceasta zona 
se va realiza o jardiniera din beton placata cu granit cu suprafata de 50,15 mp; 
zone de relaxare - cu suprafata de 628,65 mp se vor placa cu granit fiamat in doua culori si 
anume gri si maro, in aceste zone se vor realiza sase jardiniere din beton placate cu granit in 
suprafata totala de 59,70 mp; 
2 alei - pentru accesul pietonal, ce vor avea dimensiunea in plan 16,10 m x 2,00 m, ocupand o 
suprafata de 32,20 m fiecare. 
Aleile pietonale se vor incadra cu borduri mici prefabricate, din granit. 
spatii verzi + mobilier urban (bance e gunoi), se vor monta 7 cosuri de gunoi si 48 
de bancute, plante pentru jardini o 
Perimetral s-a prevazut balustra 

• 
inaltimea de 1,20 m. 

Pre edint sedinită, 


