
Consiliul Local al municipiului Slatina 
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080 

telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336 
e-mail: office primariaslatinaso site: www.primariaslatina.ro 

Nr. 464/29.11.2022 

HOTĂRÂRE 

Referitoare la: aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Investiţii (DALI) i a 
indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii: "Amenajare i sistematizare Baza 
Sportivă Crişan 11, municipiul Slatina, strada Libertăţii nr. 3A, jud. Olt" 

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

Având In vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 125996/22.11.2022 al Primarului Municipiului Slatina, la proiectul de hotărâre; 
- Nota de fundamentare nr. 12400/22.11.2022 a Direcţiei Administrare Patrimoniu - Biroul Evidenţă Domeniu 

Evidenţă Domeniu Public şi Privat; 
- Raportul de specialitate nr.126008/22.11.2022 al Compartimentului juridic, contencios; 

- inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Slatina atestat de Guvern prin H.G. nr. 
1355/2001 anexa 2 - completată prin anexa la H.G. nr. 1553/2009, 1n care este Inscris imobilul — Baza Sportivă 
Crişan II; 

- Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Investiţii (DALI )privind lucrarea de investiţii: "Amenajare şi 
sistematizare Baza Sportivă Crişan H, municipiul Slatina, strada Libertăţii nr. 3A, jud. Olt" Intocmită de 
persoana autorizată S.C. Piramid Proiect S.R.L. predată prin adresa nr. 287/28.10.2022 Direcţiei Administrare 
Patrimoniu şi inregistrată sub nr. 11607/28.102022; 

- 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, 

HOTĂ.RĂŞTE: 

Art. 1. - Se aprobă Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Investiţii (DALI) şi indicatorii tehnico-

economici pentru obiectivul de investiţii : "Amenajare i sistematizare Baza Sportivă Crişan H, 

municipiul Slatina, strada Libertăţii nr. 3A, jud. Olt", 
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 onomică; 
- Dire n rePatrimoniu 
- Se 

Prs 
PO

Contrasemnează, 

Secretar general al m nicipiului Slatina 
Mihai on EDITA 

Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi „PENTRU". 
15 - consilieri prezenţi 

6 - consilieri absenţi 

21 - consilieri In funcţie. 



Anexă la HCL nr. 464/29.112022 

PRINCIPAIII INDICATORI TEHNICO—ECONOMICI 

DENUMIREA INVESTIŢIEI: "Amenajare si sistematizare Baza Sportivă Crişan II, municipiul Slatina, 
strada Libertăţii nr. 3A, jud. Olt" " 

BENEFICIARUL INVESTIŢIEI: Consiliul Local al Municipiului Slatina 

1. Valoarea totală a investiţiei 

din care : 

- construcţii montaj ( C+M) 

2. Durata de realizare a obiectivului investiţii: 

5.606.115,465 lei cu T.V.A. 

3.173.298,490 lei cu T.V.A. 

12 luni (2 luni proiectare şi 10 luni 
execuţie) 

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

- Suprafaţă construită teren multisport 1 mp 924 (42 x22) 

- Imprejmuire teren multisport 1 ml 128 

- suprafaţă construită teren de multisport 2 mp 375 (15x25) 

-Imprejmuire teren multisport 2 ml 80 

- suprafaţă platformă carosabilă mp 515 

- gradene 9mx3,65 m buc 2 

- gradenă 9 m x2,65 m buc 1 

- alei pietonale pavelate mp 302,45 

- suprafaţă spaţii verzi amenajate mp 177 

- Imprejmuire incintă bază sportivă ml 154,6 
- Instalaţii electrice exterioare, nocturnă , 
iluminat arhitectural şi priză de pamant 

Dotări obiectiv: 
- sisteme multisport Baschet - handbal -fotbal buc 2 
- mese pentru joc (table, şah, etc.) buc 5 
- jardiniere pentru flori buc 8 
- coşuri de gunoi buc 8 
- container buc. 1 


