
Consiliul Local al municipiului Slatina 
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080 
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Nr.459/29.11.2022 

HOTĂRÂRE 

Referitoare la: aprobarea documentaţiei tehnice - Studiu de fezabilitate si a Indicatorilor tehnico - 
economici privind obiectivul de investiţii: "Amenajare i sistematizare teren de sport din incinta Şcolii 
Gimnaziale nr. 3, municipiul Slatina, strada Drăgăneşti nr. 2A, jud. Olt" 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, Intrunit 1n sedinţa ordinară din data de 29.11.2022. 

Avănd in vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 125973/22.11.2022 al Primarului Municipiului Slatina, la proiectul de 
hotărâre; 
- Nota de fundamentare nr. 12392/22.11.2022 a Direcţiei Administrare Patrimoniu - Biroul Evidenţă 
Domeniu Evidenţă Domeniu Public şi Privat; 
- Raportul de specialitate nr.125989/22.11.2022 al Compartimentului juridic, contencios; 
- Documentaţia tehnică Studiu de fezabilitate , privind lucrarea de investiţii: "Amenajare si 

sistematizare teren de sport din incinta Şcolii Gimnaziale nr. 3, municipiul Slatina, strada Drăgănesti 
nr. 2A, jud. Olt" Intocmită de persoana autorizată S.C. Piramid Proiect S.R.L predată prin adresa nr. 
280/25.10.2022 Direcţiei Administrare Patrimoniu 1nregistrată şi Inregistrată sub nr. 
11462/25.10.2022; 
- prevederile H.G.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, 
- Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate de buget-finante, amenajarea teritoriului si urbanism, 

comisia juridica si de disciplina din cadrul Consiliului Local Slatina; 
In temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit. b), alin.(4) lit. d) şi art. 139 alin.(3) lit. e) coroborat 

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

HOTĂRĂSTE: 

Art. 1. - Se aprobă Documentaţia tehnică — Studiu de fezabilitate şi indicatorii tehnico - economici 
privind lucrarea de investiţii : "Amenajare si sistematizare teren de sport din incinta Şcolii 
Gimnaziale nr. 3, din municipiul Slatina, strada Drăgănesti nr. 2A, jud. Olt", ce se va realiza in 
cadrul imobilului situat In municipiul Slatina, strada Drăgăneşti nr. 2A, ce aparţine domeniului public 
al municipiului Slatina, 

conform anexei - parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 2. - Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţă publică pe pagina de internet a Primăriei 
Municipiului Slatina şi se comunică la: 
- Instituţia Prefectului - Judeţul Olt; 
- Primarul municipiului Slatina; 
- Direcţia rQi Economică; 
- Dire i s e Patrimoniu; 
- Sei i&iiLLucrăi i ice. 

Contrasemnează, 
Secretar general al municipiului Slatina 

Mihai - I ITA 
IT m,‘-> 
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Hotărărea a fostădoptată cu 15 voturi „PENTRU". 
15 - consilieri prezenţi 

6 - consilieri absenţi 
21 - consilieri 1n funcţie. 



Anexă la HCL 459/29.112022 

PRINCIPAUI INDICATORI TEHNICO—ECONOMICI 

DENUMIREA INVESTITIEI: "Amenajare şi sistematizare teren de sport din incinta ..,S'colii Gitnnaziale 
nr. 3, municipiul Slatina, strada Drăgăneşti nr. 2A, jud. Olt " 

BENEFICIARUL INVESTIŢIEI: Consiliul Local al Municipiului Slatina 

1. Valoarea totală a investiţiei 3.885.553,715 lei cu T.V.A. 

din care : 

- construcţii montaj ( C+M) 2.933.465,756 lei cu T.V.A. 

2. Durata de realizare a obiectivului investiţii: 12 luni (2 luni proiectare şi 10 luni 
execuţie) 

3. Capacităţi (in unităţi fizice): U.M. Cantitate 

- Suprafaţă construită teren de minifotbal mp 800 

- imprejmuire teren minifotbal ml 120 

- suprafaţă construită teren de multisport mp 704,85 

- Imprejmuire teren multisport 

- suprafaţă platformă tartan 
- Imprejmuire pe laturile de nord şi sud 
ale incintei Scolii Generale nr. 3 

. Dotări obiectiv: 
- porţi teren minifotbal 
- plasă porţi minifotbal 
- sistem multisport Baschet - Handbal -Fotbal 
- consolă baschet complet echipată 

- bănci din beton cu şezut din lemn 

ml 92,10 

mp 1028,15 

ml 137,82 

buc 2 
buc 2 
buc 2 
buc 2 
buc 5 


