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Nr.44/28.02.2023 

HOTĂRÂRE 

Referitoare la: actualizare Studiu de fezabilitate si Indicatori Tehnico-Economici pentru 
obiectivul de investitii Modernizare drum de acces din strada Recea, municipiul Slatina, judetul Olt 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, intrunit in sedinţa ordinară 

din data de 28.02.2023. 

Având in vedere: 
- Initiativa primarului municipiului Slatina, prin Referatul de aprobare nr.13561/17.02.2023; 
- Nota de fundamentare a Directiei Administrarea Strazilor si Iluminatului Public, nr.1183/17.02.2023; 
- Raportul de specialitate nr. 13570/17.02.2023 Intocmit de Compartimentul juridic, contencios; 
- Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate de buget-finante, amenajarea teritoriului si urbanism, 
comisia juridica si de disciplina din cadrul Consiliului Local Slatina; 
- H.C.L nr. 46/25.02.2021 privind aprobare Studiu de fezabilitate si Indicatori Tehnico-Economici 
pentru obiectivul de investitii Modernizare drum de acces din strada Recea, municipiul Slatina, judetul 
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 preturilor contractelor de achiziţie publică/contractelor 
sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru; 

in temeiul art.129 alin.(2) lit. b), alin.(4) lit. d) şi alin. (14), 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. 1. Se aprobă actualizare Studiu de fezabilitate si Indicatori Tehnico-Economici pentru 

obiectivul de investitii Modernizare drum de acces din strada Recea, municipiul Slatina, judetul Olt , 
conform anexei. 

Art. 2. Lucră.rile privind execuţia obiectivului revin 1n sarcina Direcţiei Administrarea Străzilor şi 

Iluminatului Public. 
Art. 3. Prezenta hotărăre se va aduce la cunostinta pe pagina de internet a Primariei municipiului 

Slatina si se comunică la: 
- Instituţia Prefectului Judeţul Olt; 

- Primarul municipiului Slatina; 

• Administrarea Străzilor şi Iluminatului Public; 

enerală Economică. 

11511.'k` 
Hotărârek-a - ost adoptată cu 19 voturi „PENTRU". 

19- consilieri prezenţi 
2 - consilieri absenţi 

21 - consilieri in funcţie. 

Contrasemnează, 
Secretar general al municipiului Slatina 

Mihai - Io I A 
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Anexa la H.C.L. nr. 44 / 28.022023 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO—ECONOMICI 

DENUMIREA INVESTIŢIEI: Modernizare drum de acces din strada Recea 

BENEFICIARUL INVESTIŢIEL Consiliul Local al Municipiului Slatina 

1. Valoarea totală a investiţiei 

din care : 
3.512.520,73 lei fara T.V.A. 

- construcţii montaj 2.891.461,76 lei fara T.V.A. 

2. Eşalonarea investiţiei : 
Anul I (INV/C+M) 3.512.520,73 lei / 2.891.461,76 lei fara T.V.A. 

3. Durata de realizare in luni: 6 

4. Capacităţi (in unităţi fizice): 

Lungime 
Lăţime 

Sistem rutier 

Acostament consolidat 

Santuri de pamant 

Podet tubular 0600 

Indicatoare rutiere 

Marcaj rutier 

Stalpi de iluminat cu panouri fotovoltaice 

U.M. Cantitate 

m.1 549.90 

m.1 6.50 

m.p 3575 

m.p 825 

m.1 1100 

buc 2 

buc 10 

mp 420 

buc 22 


