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Nr. 469/29.11.2022 

HOTĂRÂRE 

Referitoare la: aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico - economici pentru 
obiectivul de investiţii: " Bază de Agrement Dumitru Dobrescu, municipiul Slatina, jud. Olt" 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, Intrunit in şedinţa ordinară din data de 29.11.2022. 

Având in vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 126309/23.11.2022 al Primarului Municipiului Slatina, la proiectul de hotărăre; 
- Nota de fundamentare nr.12449/23.11.2022 a Direcţiei Administrare Patrimoniu - Biroul Evidenţă Domeniu 
Evidenţă Domeniu Public şi Privat; 
- Raportul de specialitate nr.126322/23.11.2022 al Compartimentului juridic, contencios; 
- Hotărărea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 370/2009, prin care a fost inclus în inventarul 
bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Slatina imobilul Baza Sportivă "Dumitru Dobrescu", 
situat in municipiul Slatina, strada Centura Basarabilor nr. 6A; 
- Documentaţia Studiu de fezabilitate pentru proiectul de investiţii: "Bază de Agrement "Dumitru Dobrescu, 
municipiul Slatina, jud. Olt", intocmită de S.C. Capital Vision S.R.L., predată Direcţiei Administrare 
Patrimoniu pe baza procesului-verbal nr. 220930/30.09.2022 Inregistrat sub nr. 10558/05.10.2022; 
- Hotărărea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 357/24.09.2019; 
- prevederile H.G. nr. 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, cu modificările 
completările ulterioare 

HOTĂRĂSTE: 

Art.l. - Se aprobă Studiul de fezabilitate şi a indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii: " 
Bază de Agrement Dumitru Dobrescu, municipiul Slatina, jud. Olt", 

conform anexei - parte integrantă din prezenta hotărăre, 
Art.2. - Cu data adopt'ării prezentei, işi incetează efectele Hotărărea Consiliului Local al Municipiului 
Slatina nr. 357/24.09.2019. 
Art.3. - Prezenta hotărăre se va aduce la cunoştinţă publică pe pagina de internet a Primăriei Municipiului 
Slatina i se comunică la: 
- Instituţia Prefectului Judeţul Olt; 
- Primarul municipiului Slatina; 
- Direcţia Gene omică; 
- Direcţia bilVtljd imoniu 
- Servici 
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Hotărârea a fosi i -cloplată cu 15 voturi „PENTRU". 
15 - consilieri prezenţi 

6 - consilieri absenţi 
21 - consilieri In funcţie. 

Contrasemnează, 
Secretar general al iiuijifpiu1ui Slatina 

Mihai - O1 IDITA 



. Anexă la HCL nr. 469/29.112022 

PRINCIPALII INDICAT'ORI TEHNICO—ECONOMICI 

DENUMIREA INVESTIŢIEI: "Bază de Agrement Dumitru Dobrescu, municipiul Slatina, jud. Olt" 

BENEFICIARUL INVESTIŢIEI: Consiliul Local al Municiplului Slatina 

1. Valoarea totală a investiţiei 

din care : 

24.124.360,381ei cu T.V.A. 

- construcţii montaj ( C+M) 16.778.523,50 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): 

- amenajarea unui Skatepark 
- alee de acces, 
- imprejmuirea terenului 
- spaţiu verde 
- amenajare parcări 
- amenajarea unui amfiteatru in aer liber 
- amenajarea de spaţii de joacă pentru copii 
- amenajare spaţiu pentru joc de şah 

- amenajarea unei fantani arteziene, 
- spaţii pentru fitness 
- spaţiu pentru citit in aer liber 
- cunstruire grup sanitar 
- construire chioşc tip ciupercă 


