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Nr. 465/29.11.2022 

HOTĂRÂRE 

Privind: aprobarea Proiectului tehnic şi indicatorii tehnico-economici pentru investiţia 
„Extinderea sistemului de supraveghere Pădurea Strehareţi" 

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

Avănd 1n vedere: 
- iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI SLATINA prin referatul de aprobare nr. 
126127/23.11.2022 la proiectul de hotărâre; 
- nota de fundamentare nr. 12427/23.11.2022 intocmita de către Directia Administrare Patrimoniu; 
- raportul de specialitate nr.126132/23.11.2022 al Compartimentului juridic, contencios; 
- prevederile HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare i conţinutul- cadru al documentaţiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice ; 
- prevederile Hotarârii Consiliului Local nr. 46/09.02.2022 de aprobare a bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2022; 
- Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate, juridică de disciplină, urbanism şi amenajarea 
teritoriului, buget finanţe, din cadrul Consiliului Local al municipiului Slatina; 
- In temeiul art. 129 alin.(2) lit. b), alin.(4) lit. d) si 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 Administratie, 

HOTĂRĂSTE: 

Art.1 Se aprobă, Proiectul tehnic şi indicatorii tehnico-economici pentru investiţia „Extinderea 
sistemului de supraveghere video Pădurea Strehareţi" conform anexei parte integrantă la prezenta 
hotărâre. 
Art.2 Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţă publică pe pagina de internet a Primăriei 
municipiului Slatina si se comunica la: 
Instituţia Prefectului - Judeţul Olt; 

- Primarul Municipiului Slatina; 
- Serviciul Public Directia Administrare Patrimoniu. 

Contrasemnează,, 
Secretar general al municip.hlui Slatina 

Mihai - IoniItZtTA 

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

6 - consilleri absenţi 
21 - consilieriin funcţie. 
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Anexă la HCL nr.465/29.11.2022 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO — ECONOMICI 

DENUMIREA INVESTITIEI: aprobarea Proiectului tehnic şi indicatorii tehnico - economici 
pentru investiţia „Extinderea sistemului de supraveghere video Pădurea Strehareţi" 

BENEFICIARUL INVESTITIEI: Directia Administrare Patrimoniu a Municipiului 

Slatina 

valori inclusiv TVA 

1.Valoarea totala a investitiei 
din care 

- Constructii montaj (C+M), 

999.504.62 lei 

503,334.12 lei 

2. Capacitati (in unitati fizice) 

- montare reţea fibră optică; 

- montare camere video - 25 buc; 
- sistem de comunicatii si transmitere date; 
- amenajare dispecerat ; 


